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1. nodaļa. Biedrības nosaukums. 
1.1. Biedrības nosaukums ir – “LATVIJAS HOKEJA FEDERĀCIJA” (turpmāk tekstā – 

LHF). LHF ir sabiedriskās organizācijas ``LATVIJAS HOKEJA FEDERĀCIJA`` 
visu saistību un tiesību pārņēmēja. 

 
2. nodaļa. LHF mērķis un galvenie uzdevumi. 

2.1.LHF mērķis ir, saskaņojot LHF biedru darbību, darboties hokeja attīstībai un 
augstu rezultātu sasniegšanai hokejā bez peļņas gūšanas nolūka un rakstura.  
 
2.2. LHF mērķa sasniegšanai LHF tiek izvirzīti sekojoši galvenie uzdevumi: 
2.2.1. apvienot sporta klubus, sporta skolas un citas organizācijas, kuras kultivē 
hokeju; 
2.2.2. sekmēt jaunatnes un visu interesentu piedalīšanos hokeja nodarbībās; 
2.2.3. veicināt augstas klases hokejistu sagatavošanu; 
2.2.4. iesaistīt hokeja popularizēšanā ikvienu šīs spēles interesentu; 
2.2.5. pilsētās, novados, pagastos, uzņēmumos, firmās, mācību iestādēs mērķtiecīgi 
attīstīt, atbalstīt un veicināt hokeja pasākumus; 
2.2.6. ar hokeja palīdzību propagandēt veselīgu dzīvesveidu; 
2.2.7. sekmēt hokeja izaugsmi, veicināt hokejistu meistarības pilnveidošanu līdz 
valsts izlašu komandu līmenim; 
2.2.8. veicināt hokeja bāzu celtniecību, koordinēt to racionālu izmantošanu; 
2.2.9. organizēt treneru, tiesnešu sagatavošanu un to kvalifikācijas celšanas 
seminārus; 
2.2.10. risināt hokeja inventāra un iekārtu sagādes jautājumus; 
2.2.11. organizēt hokeja vēstures pētīšanu, materiālu apkopošanu, vadošo treneru 
un spēlētāju piemiņas saglabāšanu, veidot hokeja muzeju; 
2.2.12. veicināt draudzīgu attiecību attīstību ar citu valstu hokeja federācijām; 
2.2.13. izmantot ekskluzīvās reklāmas un tirdzniecības tiesības visās LHF rīkotajās 
sacensībās. 
 

3. nodaļa. LHF darbības metodes. 
3.1. Statūtu darbības mērķa un uzdevumu izpildei LHF: 
3.1.1. sadarbojas ar sporta klubiem, valsts sporta institūcijām un citām 
sabiedriskajām organizācijām (biedrībām); 
3.1.2. organizē un vada LHF komiteju un padomju darbu; 
3.1.3. izstrādā valsts hokeja attīstības koncepciju un programmu, apstiprina darba 
plānus, sacensību kalendārus, nolikumus u.c. nepieciešamos dokumentus; 
3.1.4. apstiprina valsts izlašu komandu sastāvus un to trenerus, kontrolē un uzņemas 
atbildību par Latvijas Republikas hokeja izlašu komandu treniņu darbu, piedalīšanos 
Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas meistarsacīkstēs, starptautiskajās 
sacensībās; 
3.1.5. ar masu informācijas līdzekļu (prese, radio, televīzija) palīdzību popularizē 
hokeju un risina tā attīstības problēmas, organizē preses konferences; izstrādā un 
uztur LHF tīmekļa vietni, ar hokeja saistīto lēmumu, ziņu un informācijas 
publicēšanai. Šī darba veikšanai var apstiprināt LHF preses atašeju. 
3.1.6. pārstāv LHF biedru intereses Starptautiskajā Hokeja Federācijā, citās 
starptautiskajās organizācijās; 
3.1.7. organizē un kontrolē hokeja sacensības valstī; 
3.1.8. veic saimniecisku, finansiālu un citas darbības, izmantojot līdzekļu 
kooperēšanas iespējas, slēdz līgumus ar organizācijām, iestādēm, firmām un 
klubiem Latvijā un ārzemēs; 
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3.1.9. atbalsta organizāciju un pilsoņu iniciatīvu un līdzdalību hokeja bāzu veidošanā 
un nostiprināšanā; 
3.1.10. ierosina jautājumus par sporta kvalifikācijas, goda nosaukuma un citu 
apbalvojumu piešķiršanu sportistiem, treneriem, tiesnešiem, aktīvistiem; 
3.1.11. organizē un nodrošina spēlētāju pāreju (transferu) sistēmu Latvijā, kā arī ir 
atbildīga par starptautisko pārejas (transferu) noteikumu ievērošanu, izpildi un 
kontroli. 
3.2. Ņemot vērā LHF dalību Starptautiskajā Hokeja Federācijā, LHF un tās biedri 
apliecina, ka LHF, tās biedri, visas līgas, klubi, komandas un personas, kuras ir 
pakļautas LHF jurisdikcijai vai saskaņā ar līgumu un/vai licenci ir saistītas ar LHF, 
attiecībā uz visiem starptautiskā hokeja jautājumiem ir Starptautiskās Hokeja 
Federācijas Statūtu, Nolikumu, Noteikumu/Kodeksu, oficiālo spēles noteikumu un 
saistīto lēmumu subjekti un tās apņemas neiesaistīt nevienu trešo pusi jebkādu no tā 
izrietošo strīdu risināšanā, izņemot gadījumus, kad ir izsmeltas Starptautiskās Hokeja 
Federācijas apelācijas procedūras, tādā gadījumā šādu strīdu var nodot tikai Sporta 
šķīrējtiesas (CAS) jurisdikcijā Lozannā, Šveicē. 
3.3. Uz LHF un tās biedriem un biedru kandidātiem attiecas Starptautiskās Hokeja 
Federācijas Antidopinga nolikumi un noteikumi, tostarp, bet ne tikai, Pasaules 
Antidopinga (WADA), Latvijas Antidopinga biroja kodekss. 
3.4. Uz LHF un tās biedriem un biedru kandidātiem attiecas Starptautiskās Hokeja 
Federācijas integritātes nolikumi un noteikumi un Starptautiskās Hokeja Federācijas 
sacensību ietekmēšanas noteikumi. 
 

4. nodaļa. LHF darbības termiņš. 
LHF ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 
 

5. nodaļa. Biedru iestāšanās LHF, izstāšanās un izslēgšana. 
5.1. Par LHF biedru var kļūt LR normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta 
juridiska persona, kuras darbība tieši saistīta ar hokeju un kura ieguvusi biedra 
statusu, ievērojot LHF biedru uzņemšanas noteikumus. 
5.2. Par juridiskām personām, kuru darbība tieši saistīta ar hokeju, ir atzīstamas: 
5.2.1. Biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos paredzētie mērķi un uzdevumi, kā arī 
darbība atbilst LHF mērķiem un uzdevumiem; 
5.2.2. Kapitālsabiedrības, kurām: 
5.2.2.1. īpašumā ir hokeja halles; 
5.2.2.2. izveidotas un tiek uzturētas hokeja komandas un kuras nodarbojas ar bērnu, 
jauniešu un pieaugušo hokeja spēles apmācību. 
5.2.3. Valsts un pašvaldības iestādes (aģentūras), kuras izveidojušas hokeja sporta 
skolas vai nodarbojas ar bērnu, jauniešu un pieaugušo hokeja spēles apmācību. 
5.3. Likumā noteiktajā kārtībā reģistrētas juridiskās personas – LHF biedri – uz šo 
Statūtu pieņemšanas brīdi uzskatāmi par LHF biedriem, ja Statūtos paredzētos 
termiņos tiem ir nokārtotas saistības pret LHF, un no tiem nav saņemti iesniegumi 
par izstāšanos no LHF vai dalības apturēšanu tajā. 
5.4. Persona, kas vēlas kļūt par LHF biedru, iesniedz LHF Valdei noteiktas formas 
rakstisku iesniegumu, adresētu LHF Valdei, kuram pievieno iesniegumā paredzēto 
dokumentu kopijas, kas apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izskatot 
iesniegumu par iestāšanos LHF, Valde pārliecinās, vai attiecīgā persona atbilst 
prasībām, kādas nosaka LHF Statūti. Ja persona šīm prasībām atbilst, tā tiek 
uzņemta biedra kandidāta statusā šajos Statūtos noteiktajā kārtībā. 
5.5. Valde iesniedz biedra kandidāta iesniegtos dokumentus izskatīšanai un 
izlemšanai par tās uzņemšanu biedra kandidāta statusā nākamajam biedru 
Kongresam. 
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5.6. Lēmumu par biedra kandidāta uzņemšanu Kongress pieņem ar klātesošo 
balsstiesīgo LHF biedru vienkāršu balsu vairākumu. 
5.7. Pēc apstiprināšanas biedra kandidāts samaksā LHF iestāšanās naudu, kuras 
apmēru katru gadu nosaka Valde tekošajam gadam. 
Biedra kandidātam ir visas tās pašas tiesības un pienākumi, kas biedriem, bet tam 
nav balsstiesību. Balsstiesības tas iegūst līdz ar tā apstiprināšanas brīdi biedra 
statusā. 
5.8. Biedra kandidāta statusa termiņš ir ne īsāks par 10 mēnešiem. Beidzoties biedra 
kandidāta statusa termiņam, nākošajā Kongresā tiek lemts par biedra kandidāta 
uzņemšanu par biedru. Izskatot jautājumu par biedra kandidātu apstiprināšanu par 
biedriem, Valde Kongresam sniedz ziņojumu par biedra kandidāta darbību atbilstoši 
statūtiem un statūtu noteikumu izpildi. Jautājums par biedru kandidātu apstiprināšanu 
biedru statusā tiek izlemts kā pirmais Kongresa dienas kārtības jautājums un 
uzņemtie biedri ir tiesīgi piedalīties balsošanā. 
5.9. LHF Valdei jāveic izmaiņas biedru un biedru kandidātu reģistrā ne vēlāk kā 10 
dienu laikā pēc attiecīgā Kongresa lēmuma pieņemšanas. LHF biedru un biedru 
kandidātu reģistrs ir publiski pieejams oficiālajā LHF tīmekļa vietnes sadaļā “Biedri”. 
5.10. LHF biedriem un biedru kandidātiem ir tiesības jebkurā laikā izstāties no LHF, 
par to rakstveidā paziņojot LHF Valdei. LHF biedrs tiek uzskatīts par izstājušos no 
LHF ar rakstiska iesnieguma iesniegšanas brīdi Valdē. 
5.11. LHF biedrs un biedra kandidāts var tikt izslēgts ar LHF Kongresa lēmumu no 
LHF sastāva šādos gadījumos: 
5.11.1.  ja tas nepilda LHF Statūtu prasības; 
5.11.2.  tā darbība neatbilst šajos statūtos paredzētajiem noteikumiem par       

personām, kuras var kļūt par LHF biedru;  
5.11.3.  ar savu darbību diskreditē LHF; 
5.11.4.  veic darbību, kas ir pretrunā ar sporta ētikas un morāles principiem; 
5.11.5.  neveicina tās mērķu un uzdevumu sasniegšanu; 
5.11.6.  nav nokārtojis LHF Kongresa noteiktās ikgadējās biedra maksas; 
5.11.7.  tiek likvidēts vai citādi izbeidz darbību kā juridiska persona. 
5.12. Lēmums par biedra un biedra kandidāta izslēgšanu no LHF tiek pieņemts LHF 
Kongresā saskaņā ar Valdes apkopotiem attiecīgiem materiāliem un LHF 
grāmatvedības datiem. 
5.13. LHF Kongresa lēmums par biedra izslēgšanu ir galīgs. 
5.14. LHF biedrs, kurš izslēgts no LHF par kādu pārkāpumu, var no jauna iesniegt 
pieteikumu par tā uzņemšanu biedra statusā pēc attiecīgo pārkāpumu novēršanas 
šajos Statūtos noteiktajā vispārējā kārtībā. 
5.15. Ja biedrs vai biedra kandidāts izstājas vai ir izslēgts no LHF, tas LHF 
iemaksātos līdzekļus (iestāšanās maksa un LHF biedru ikgadējā biedra maksa) 
atpakaļ nesaņem. LHF nav tiesību piedzīt no biedra neiemaksāto biedra naudu. 
5.16. Katram LHF biedram ir jāsamaksā Kongresa noteiktā ikgadējā biedra nauda ne 
vēlāk kā līdz kārtējā gada 31.decembrim. Biedram, kurš nokavē ikgadējo biedra 
naudas samaksāšanas termiņu, nākamajā Kongresā nav balsstiesību. Ja biedrs nav 
samaksājis biedra naudu, LHF Kongress lemj par viņa izslēgšanu no LHF biedru 
sastāva. 
5.17. Ar hokeju saistītu subjektu sponsorēšana nav pietiekams pamats, lai juridiska 
persona tiktu uzņemta par LHF biedru. LHF Kongress var lemt par hokeja 
atbalstītāju, fizisku un juridisku personu, apstiprināšanu LHF Goda biedru statusā. 
LHF Goda biedriem ir tiesības piedalīties visos LHF organizētajos pasākumos, 
iesniegt LHF Valdei priekšlikumus par LHF darbību, bet nav balsstiesību Kongresā. 
LHF Goda biedram nav jāmaksā biedra nauda. 
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6. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi. 
6.1. LHF biedriem ir šādas tiesības: 
6.1.1.  LHF biedriem ir vienādas tiesības un balsstiesības. 
6.1.2.  piedalīties LHF pārvaldē; 
6.1.3.  saņemt informāciju par LHF darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LHF institūciju 
protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem; 
6.1.4.  piedalīties visos LHF organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par 
LHF darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli. 
 
6.2. LHF biedru pienākumi: 
6.2.1. ievērot LHF Statūtus un pildīt Kongresa un Valdes lēmumus; 
6.2.2. regulāri maksāt biedra naudu; 
6.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LHF mērķa un uzdevumu īstenošanu. 
6.3. Saistības biedram var noteikt ar Kongresa vai Valdes lēmumu. Nosakot biedram 
saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana. 

 
7. nodaļa. LHF struktūrvienības. 

7.1. Ar Kongresa lēmumu var tikt izveidotas LHF teritoriālās un citas struktūrvienības. 
7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LHF 
regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina LHF Kongress. 
7.3. Ar Valdes lēmumu var tik izveidotas LHF Padomes un Komitejas. Padomju un 
Komiteju darbības virzienus un nolikumus apstiprina Valde ar savu lēmumu, nosakot 
to kompetenci un ievēl tās sastāvu. 
 

8. nodaļa. Kongresu sasaukšana un lēmumu pieņemšana. 
8.1. Kongress (biedru sapulce) ir augstākā LHF lēmējinstitūcija. 
8.2. Kongresā ir tiesīgi piedalīties visi LHF biedri un biedru kandidāti. Biedri un biedru 
kandidāti var piedalīties Kongresā ar likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas 
starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot Kongresā izdodama rakstveidā. 
8.3. Kārtējais Kongress tiek sasaukts vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam. 
Vismaz 2 (divas) nedēļas pirms Kongresa katram biedram un biedra kandidātam tiek 
nosūtīts rakstisks uzaicinājums. 
8.4. Ārkārtas Kongress var tikt sasaukts pēc Valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā 
pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LHF biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. 
Katram biedram vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš tiek nosūtīts rakstisks 
uzaicinājums. Ja ārkārtas Kongresa darba kārtībā ir iekļauts kāds no Statūtu 8.5.1., 
8.5.2. vai 8.5.3.punktos paredzētajiem jautājumiem, rakstisks uzaicinājums katram 
biedram tiek nosūtīts vismaz 2 (divas) nedēļas pirms ārkārtas Kongresa. 
8.5. Kongresa ekskluzīvā kompetencē ietilpst: 
8.5.1. grozījumu izdarīšana Statūtos; 
8.5.2. Valdes locekļu un Valdes priekšsēdētāja (Prezidenta), kā arī revidenta 
iecelšana un atsaukšana; 
8.5.3. lēmuma pieņemšana par LHF darbības izbeigšanu, turpināšanu vai 
reorganizāciju; 
8.5.4. biedra kandidātu un biedru uzņemšana un izslēgšana;  
8.6. Kongresam ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst Valdes un citu 
LHF institūciju kompetencē. 
8.7. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk kā puse no LHF biedriem. 
8.8. Ja Kongress nav lemttiesīgs kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukts 
atkārtots Kongress, kurš ir tiesīgs pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru 
skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri. 
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8.9. Katrā Kongresā tiek veidota mandātu komisija nākošajam kongresam, kas 
sastāv no 3-5 locekļiem no LHF biedru vidus. 
8.10. Mandātu komisijas darbības nolikumu apstiprina Kongress. 
8.11. Kongresa lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no 
klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, LHF darbības izbeigšanu 
un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no 
klātesošajiem biedriem. 
 

9. nodaļa. Izpildinstitūcija. 
9.1. LHF izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 7 (septiņiem) Valdes locekļiem, no 
kuriem vismaz viena no Valdes locekļiem ir sieviešu dzimuma pārstāve un kurus 
amatā uz 4 (četriem) gadiem ievēl LHF Kongress. 
9.2. Lemjot par Valdes locekļu iecelšanu, vispirms tiek ievēlēts Valdes priekšsēdētājs 
(Prezidents), bet kā nākamā saskaņā ar turpmāk norādītajiem statūtu noteikumiem 
Valdes locekļa amatā tiek ievēlēta sieviešu dzimuma pārstāve, ja viņa nav jau 
ievēlēta kā prezidents, un pēc tam tiek ievēlēti pārējie Valdes locekļi. Vienlaicīgi LHF 
Kongress ievēl 3 Valdes locekļu kandidātus. Ja kāds no Valdes locekļiem atkāpjas 
vai tiek atsaukts, viņa vietā Valde apstiprina to Valdes locekļu kandidātu, kurš 
saņēmis vislielāko balsu skaitu Kongresā. Ja atkāpjas vai tiek atsaukti vairāk nekā 3 
Valdes locekļi, jāievēl jauna Valde.  
9.3. Valdes priekšsēdētājs (Prezidents), organizē Valdes darbu. Viena un tā pati 
persona valdes priekšsēdētāja (Prezidenta) amatu var ieņemt ne vairāk kā 2 
termiņus, pēc kārtas. Valdes locekļi no sava vidus izvēl valdes priekšsēdētāja 
vietnieku (Viceprezidentu), kurš pilda priekšsēdētāja funkcijas viņa prombūtnes laikā. 
9.4. Valdes sastāvu apstiprināšanai iesaka LHF Prezidents. Lai valdes loceklis tiktu 
ievēlēts, katram valdes loceklim balsošanā jāsaņem vismaz 50%+1 kongresa 
delegāta balss. Ja kāds no valdes locekļa kandidātiem neiegūst nepieciešamo balsu 
skaitu, LHF prezidents tā vietā iesaka citu kandidatūru. Lēmumus pieņem balsojot 
atklāti. Ja kāds no kongresa delegātiem pieprasa aizklātu balsošanu, tā notiek, ja par 
to nobalso kongresa delegāti ar vienkāršu balsu vairākumu. 
9.5. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Kongresa 
kompetencē. 
9.6. Valdes priekšsēdētājs (Prezidents) ir tiesīgs pārstāvēt LHF atsevišķi. Pārējie 
Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt LHF tikai savstarpēji kopīgi. 
9.7. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības. 
9.8. LHF operatīvai pārvaldei Valde pēc Valdes priekšsēdētāja priekšlikuma ieceļ 
LHF Ģenerālsekretāru, kurš pārzina LHF lietas un sniedz tehnisku un saimniecisku 
palīdzību LHF pārvaldes institūcijām un biedriem. Darba līgumu ar Ģenerālsekretāru 
noslēdz Valdes priekšsēdētājs. 
 

10. nodaļa. Revidents. 
10.1. LHF finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl 
Kongress uz vienu gadu. 
10.2. LHF revidents nevar būt LHF Valdes loceklis. 
10.3. Revidents: 
10.3.1. veic LHF mantas un finanšu līdzekļu revīziju; 
10.3.2. dod atzinumu par LHF budžetu un gada pārskatu; 
10.3.3. izvērtē LHF grāmatvedības un lietvedības darbu; 
10.3.4. sniedz ieteikumus par LHF finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu. 
10.4. Revidents veic revīziju Kongresa noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi 
gadā. 
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10.5. Kongress apstiprina LHF gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma 
saņemšanas. 

 
11. nodaļa. Iestāšanās un biedru nauda. 

11.1. Iestājoties LHF, biedru kandidāti maksā iestāšanās naudu, kuras apmēru 
nosaka Valde. 
11.2. LHF biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā Valdes noteiktajā apmērā. 
 
 
 
 
 
 
 
LHF Prezidents        Kirovs  Lipmans 
 
 
          
 
 
 


