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1. BIEDRĪBAS NOSAUKUMS 

1.1.  Biedrības oficiālais nosaukums latviešu valodā ir Latvijas volejbola federācija, tās oficiālais 

nosaukuma saīsinājums – LVF. Biedrības oficiālais tulkojums angļu valodā ir Volleyball Federation 

of Latvia. Tālāk šajos statūtos lietots saīsinātais nosaukums – LVF. 

 

2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

2.1. LVF ir saimnieciski pastāvīga un neatkarīga sporta biedrība, kas uz brīvprātības principiem apvieno 

juridiskas personas un sporta skolas, kas atbilst šo Statūtu 4.1 punktā noteiktajiem kritērijiem. 

2.2. LVF ir juridiskas personas statuss, tā patstāvīgi veido savu iekšējo organizatorisko struktūru un  

pārvaldi. Biedrībai ir zīmogs ar tās nosaukumu, sava simbolika, tai var būt norēķinu konti Latvijas un 

ārvalstu bankās. 

2.3. LVF ir Starptautiskās volejbola federācijas (turpmāk tekstā - FIVB) un Eiropas volejbola 

konfederācijas biedrs (turpmāk tekstā - CEV) un sadarbojas ar citu valstu volejbola federācijām, 

savienībām un asociācijām.  

2.4. LVF atbilstoši atzītas sporta federācijas statusam Latvijā ir vienīgā atzītā personu apvienība, kas 

pārstāv Latvijas Republiku FIVB un CEV, atzīst un pilda FIVB un CEV statūtus un lēmumus. Tikai 

LVF ir tiesības pieteikt Latvijas Republikas nacionālās izlases un klubu komandas FIVB un CEV 

organizētajām sacensībām, akceptēt nacionālo izlašu piedalīšanos citās sacensībās, noteikt Latvijas 

mēroga sacensību organizēšanas kritērijus. 

2.5. LVF ir biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” un biedrības “Latvijas Komandu sporta spēļu 

asociācija” biedre, tā atzīst un sadarbojas ar Latvijas Olimpisko komiteju un savā darbībā ievēro un 

īsteno Olimpiskās hartas principus. LVF savā darbībā ievēro antidopinga konvencijas prasības un 

labas pārvaldības principu. 

2.6. LVF darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šiem Statūtiem, 

LVF iekšējiem normatīvajiem aktiem un LVF pieņemtajiem lēmumiem. LVF savu darbību veic 

Latvijā, kā arī pārstāv Latviju volejbola jomā starptautiskajās organizācijās (institūcijās). 

2.7. LVF atbild par savām saistībām ar visu savu mantu, tā neatbild par savu biedru saistībām, kā arī 

biedrs neatbild par LVF saistībām. 

 

 

3. LVF MĒRĶI UN UZDEVUMI 

3.1. LVF galvenie darbības  mērķi ir: 

3.1.1. volejbola attīstības veicināšana un popularizēšana Latvijā; 

3.1.2. Attīstīt un popularizēt bērnu un jaunatnes (t.sk. studentu) volejbola attīstību Latvijā; 

3.1.3. Attīstīt volejbolu kā visām paaudzēm piemērotu sporta veidu, kas balstīts uz ģimenes vērtībām; 

3.1.4. Attīstīt volejbolu kā finansiāli pašpietiekamu produktu; 

3.1.5. Nodrošināt nacionālo izlašu iespējami augstāko rezultātu sasniegšanu starptautiskās sacensībās. 

3.2. LVF uzdevumi ir: 

3.2.1. Organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus volejbola attīstībai Latvijā; 

3.2.2. vadīt un koordinēt darbu klasiskā volejbola, pludmales volejbola un sniega volejbola (turpmāk 

tekstā visi trīs kopā - volejbola) sporta veidos Latvijā; 

3.2.3. Latvijas volejbola un LVF biedru pārstāvēšana ststarptautiskās organizācijās FIVB un CEV; 

3.2.4. vadīt un attīstīt volejbolu kā augstu sasniegumu sportu Latvijā; 

3.2.5. ar volejbola palīdzību sekmēt veselīgu dzīves veidu; 

3.2.6. sekot līdzi visu volejbola attīstībai nepieciešamo speciālistu darbībai un sniegt nepieciešamos 

priekšlikumus atbilstošās institūcijās.  

3.3. LVF, tās mērķu un uzdevumu īstenošanai, veic sekojošas darbības: 

3.3.1. organizē un koordinē visu vecuma grupu un līmeņu volejbola sacensības Latvijā t.sk. visu 

vecuma grupu izlases; 

3.3.2. organizē Latvijas volejbolu čempionātus un citas Latvijas mēroga sacensības vai starptautiskās 

sacensības Latvijā; 

3.3.3. veicina un organizē visu Latvijas volejbola izlašu un pārstāvju piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs, 

Pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskās sacensībās; 

3.3.4. risina Latvijas volejbola klubu, spēlētāju, treneru, tiesnešu tiesiskās attiecības LVF normatīvo 
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aktu un pieņemto lēmumu ietvaros; 

3.3.5. pārstāv Latvijas volejbola intereses starptautiskajās organizācijās un veicina starptautisko 

sadarbību; 

3.3.6. organizē volejbola treneru un tiesnešu piedalīšanos kvalifikācijas sagatavošanas kursos un 

semināros Latvijā un ārvalstīs; 

3.3.7. rūpējas par un nodrošina Latvijas volejbola vēstures (t.sk. treneru, tiesnešu un sportistu) un 

piemiņas saglabāšanu; 

3.3.8. pārstāv Latvijas volejbola un LVF biedru intereses valsts un pašvaldību institūcijās, privātās un 

publiskās organizācijās, biedrībās un nodibinājumos, kā arī FIVB, CEV un citās starptautiskās 

organizācijās; 

3.3.9. izstrādā un apstiprina volejbola sacensību noteikumus Latvijā, kā arī lēmumus saistītus ar LVF 

darbību un ar volejbola organizēšanu. 

3.4. LVF tiesības organizēt volejbola sacensības Latvijā u.c. LVF statūtos noteiktos uzdevumus un 

darbības var deleģēt veikt trešajām personām.  

3.5. Tikai LVF ir tiesīga noteikt LVF un Latvijas volejbola izlašu simbolikas un citu produktu veidošanas 

un izmantošanas kārtību. 

3.6. LVF Latvijas Republikas teritorijā pieder tiesības pārraidīt LVF rīkotās sacensības un volejbola 

pasākumus televīzijā, radio un citos medijos. 

 

4. LVF BIEDRI, UZŅEMŠANA, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA 

4.1. Par LVF biedriem var būt: 

4.1.1.  juridiskas personas un sporta izglītības iestādes, kuras izpilda vismaz vienu no sekojošiem 

kritērijiem: 

4.1.1.1. Darbība / mērķi ir saistīta ar bērnu un jauniešu piesaisti volejbolam, apmācību un 

pārstāvību volejbolā; 

4.1.1.2. Darbība / mērķi ir saistīta ar Volejbola darbības vadīšanu un koordinēšanu, t.sk. 

pārvalda volejbola klubu dalībai LVF rīkotajās sacensībās; 

4.1.1.3. Darbība / mērķi ir saistīta ar volejbola būtisku attīstību un popularizēšanu noteiktā 

reģionā, vai visā Latvijā. 

4.2. Persona, kura vēlas iestāties LVF, iesniedz LVF Valdei rakstisku pieteikumu pēc Valdes noteiktas 

formas. 

4.3. Lēmumu par pieteicēja uzņemšanu par LVF biedru pieņem Padome. Valde saņemto pieteikumu ar 

lēmuma pieņemšanai nepieciešamajiem dokumentiem nekavējoties nodod Padomei iekļaušanai 

tuvākās Padomes sēdes laikā.  

4.4. Uz Padomes sēdi, kurā izskata pieteicēja iesniegumu, nepieciešamības gadījumā tiek uzaicināts pats 

pieteicējs. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padome motivētu 

lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža. 

4.5. Padome lemj par pieteicēja uzņemšanu par LVF biedru vai par atteikumu uzņemt par LVF biedru. 

Padomes lēmumu par atteikšanos uzņemt personu par biedru pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt 

biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LVF 

biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc diviem gadiem, kopš LVF biedru 

sapulces lēmuma pieņemšanas. 

4.6. LVF biedri sastāv no biedriem un asociētajiem biedriem. LVF biedru tiesības un pienākumi noteikti 

šo statūtu 5.sadaļā. LVF asociēto biedru tiesības un pienākumi ir tādi paši kā LVF biedriem, izņemot 

balsstiesības biedru sapulcēs un pienākumu maksāt biedra naudu. Šajos statūtos un LVF pārvaldībā 

gan LVF biedri, gan LVF asociētie biedri tiek saukti kopā par biedriem, bet termins “LVF asociētie 

biedri” tiek izmantots tikai gadījumos, lai nošķirtu biedru un asociēto biedru balsstiesības un biedru 

naudas samaksas pienākumu. 

4.7. LVF biedri uz rakstiska iesnieguma pamata Valdei var lūgt mainīt savu statusu uz LVF asociēto 

biedru, LVF asociētie biedri var lūgt mainīt savu statusu uz LVF biedru. Biedra statuss LVF maināms 

ne biežāk kā vienu reizi divos gados. 

4.8. Ģenerālsekretārs ved LVF biedru reģistru. Ar brīdi, kad persona ierakstīta biedru reģistrā, tā iegūst 

biedra tiesības, kā arī pilda biedra pienākumus. LVF biedru reģistrs tiek publicēts LVF interneta 

vietnē. LVF biedru reģistrā tiek ietvertas sekojošas ziņas par biedriem: 

4.8.1. Biedra nosaukums, reģistrācijas numurs, biedra piederības veids (biedrs / asociētais biedrs), 

adrese, e-pasta adrese.  

4.9. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LVF, rakstveidā par to paziņojot Valdei. 

4.10. LVF Padome var apturēt biedra tiesības pilnībā vai daļēji, vai izslēgt biedru no LVF biedru reģistra, 

ja: 
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4.10.1. biedrs vairāk nekā divus mēnešus kopš biedra naudas rēķina nosūtīšanas nav nomaksājis 

ikgadējo biedra maksu. Biedra naudas samaksas kavējuma gadījumā Valde var arī lemt par 

asociētā biedra statusa noteikšanu biedram pirms tā galīgas izslēgšanas no Biedru reģistra; 

4.10.2. biedrs ilgstoši un/vai atkārtoti nepilda šos Statūtus vai citus LVF pārvaldes institūciju 

pieņemtos lēmumus un noteikumus; 

4.10.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības; 

4.10.4. biedrs veic darbības, kas ir pretrunā šiem Statūtiem vai citiem normatīvajiem aktiem; 

4.10.5. biedrs vairs neatbilst šajos statūtos noteiktajiem LVF biedra kritērijiem; 

4.10.6. tiek likvidēts vai citādi izbeidz darbību kā juridiska persona. 

4.11. Uz Padomes sēdi, kurā tiek lemts par biedra tiesību apturēšanu, vai biedra izslēgšanu no LVF biedru 

reģistra uzaicina Biedru un dod viņam vārdu viedokļa paušanai. Biedra neierašanās nav šķērslis 

Valdes lēmuma pieņemšanai. Gadījumā, ja Biedra plānotā izslēgšana ir saistīta ar finansiālo saistību 

pret LVF neizpildi, biedrs ir tiesīgs rakstiski lūgt pagarināt saistību izpildes termiņus, sniedzot 

pamatojumu. Lēmumu jāpaziņo biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Lēmumu par 

biedra izslēgšanu no LVF biedru reģistra un lēmumu par biedra tiesību apturēšanu biedrs var 

pārsūdzēt LVF biedru sapulcei. 

 

5. LVF BIEDRA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. Biedra tiesības: 

5.1.1. piedalīties biedru sapulcē un citu LVF pārvaldes institūciju darbā; 

5.1.2. piedalīties LVF pārvaldē; 

5.1.3. saņemt  informāciju  par  LVF  darbību,  tai  skaitā  iepazīties  ar  visu  LVF  institūciju 

protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem, ja vien tiem nav noteikts ierobežotas pieejamības 

statuss; 

5.1.4. piedalīties LVF organizētajās sacensībās un citos pasākumos; 

5.1.5. iesniegt priekšlikumus par LVF darbību un tās uzlabošanu; 

5.1.6. lūgt LVF pārstāvēt viņu intereses valsts un pašvaldību institūcijās, privātajās un sabiedriskajās 

organizācijās, kā arī FIVB, CEV un citās starptautiskās organizācijās; 

5.1.7. izstāties no LVF. 

5.2. Biedra pienākumi:  

5.2.1. ievērot  FIVB, CEV,  šo  Statūtu un citu LVF iekšējo normatīvo aktu noteikumus;   

5.2.2. ievērot un pildīt FIVB, CEV  un LVF Biedru sapulces, Padomes, Valdes u.c. institūciju  

lēmumus, rīkojumus un citus pieņemtos dokumentus, kā arī nodrošināt to izpildi; 

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt LVF mērķu un uzdevumu īstenošanu; 

5.2.4. savlaicīgi maksāt biedru naudu un citus maksājumus atbilstoši LVF Valdes lēmumiem; 

5.2.5. nepieļaut rīcību, kas grauj Latvijas Republikas un LVF reputāciju; 

5.2.6. saudzīgi apieties ar LVF īpašumu; 

5.2.7. Pēc Latvijas volejbola izlašu treneru un/vai LVF Valdes uzaicinājuma nodrošināt savu komandu 

(klubu) dalībnieku līdzdalību Latvijas izlašu treniņu un sacensību procesā. 

 

6. LVF PĀRVALDE, STRUKTŪRA un VĒLĒŠANAS 

6.1. LVF pārvaldes institūcijas ir: 

6.1.1. Biedru sapulce (LVF kongress); 

6.1.2. Padome un Padomes priekšsēdētājs (LVF Prezidents); 

6.1.3. Valde un Valdes priekšsēdētājs (LVF Ģenerālsekretārs); 

6.1.4. LVF Sekretariāts; 

6.1.5. LVF Komisijas; 

6.1.6. LVF Revidents. 

6.2. Biedru sapulce ir augstākā LVF lēmējinstitūcija. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LVF biedri. 

Biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru 

sapulcē izdodama rakstveidā. 

6.3. Biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā.  Biedru sapulces sasaukšanas vietu un laiku 

nosaka Valde, saskaņojot to ar Padomi. Var tikt sasaukta ārkārtas Biedru sapulce, ja to rakstveidā 

pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LVF biedru vai Valdes priekšsēdētājs, vai Padome, vai 

Valde, norādot sasaukšanas iemeslu. Biedru sapulci sasauc un tās norises vietu nosaka Valde ne  

vēlāk  kā  14 dienas  pirms  sapulces,  nosūtot  katram biedram rakstisku uzaicinājumu, norādot 

sapulces dienas kārtības projektu. 

6.4. Ja Valde nesasauc Biedru sapulci nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) divu mēnešu laikā pēc 

vienas desmitās daļas LVF biedru pieprasījuma, biedri, kuri prasa sapulces sasaukšanu, var patstāvīgi 
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sasaukt biedru sapulci, ievērojot noteikto sapulces sasaukšanas kārtību. 

6.5. Ierosinājumus Biedru sapulces dienaskārtībai var iesniegt biedri un LVF pārvaldes institūcijas ne 

vēlāk kā mēnesi pirms paredzamās sapulces norises laika. Valde patstāvīgi sagatavo Biedru sapulces 

dienaskārtības projektu, bet to apstiprina Biedru sapulce. Papildinājumus dienaskārtībai Biedru 

sapulces sākumā var iesniegt ne mazāk kā viena desmitā daļa LVF biedru vai Valde, vai Padome. 

6.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no LVF biedriem. Ja biedru sapulce nav 

lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Biedru sapulce, kas ir 

tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz 

divi biedri. 

6.7. Biedru sapulci vada LVF Valdes priekšsēdētājs, ja Biedru sapulce nav ievēlējusi citu sapulces 

vaditāju. Biedru sapulces gaita tiek protokolēta.  

6.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse klātesošo biedru. Biedru 

sapulces lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot, izņemot gadījumus, kad biedru sapulce nolemj, ka tiek 

veikta aizklāta balsošana. 

6.9. Tikai Biedru sapulces kompetencē ir: 

6.9.1. LVF statūtu pieņemšana un grozīšana; 

6.9.2. LVF Padomes ievēlēšana un atsaukšana; 

6.9.3. LVF Revidenta ievēlēšana un atsaukšana; 

6.9.4. Valdes priekšsēdētāja, Padomes priekšsēdētāja un revidenta darbības/ziņojuma noklausīšanās un 

apstiprināšana vai neapstiprināšana; 

6.9.5. Pieņemt lēmumus par LVF darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju. 

6.10. Biedru sapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst Valdes un Padomes kompetencē, 

kā arī lemt jebkuru citu LVF darbībai svarīgu jautājumu. 

6.11. LVF Padome ir  LVF  pārvaldes  institūcija,  kas  pārstāv  LVF  biedru  intereses  Biedru  sapulču 

starplaikā, šajos statūtos noteiktā kārtībā ieceļ Valdi un uzrauga Valdes darbību, pilda LVF 

reprezentatīvu funkciju. LVF Padomes priekšsēdētājs ir arī LVF Prezidents. 

6.12. Padomi 7 locekļu sastāvā ievēl uz 4 gadiem. 

6.13. LVF Padomes kompetencē ir:  

6.13.1. Valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana; 

6.13.2. Valdes darbības pastāvīga uzraudzība; 

6.13.3. Konsultēt Valdi LVF darbības jautājumos; 

6.13.4. LVF budžeta apstiprināšana; 

6.13.5. Nodrošināt LVF naudas līdzekļu pietiekamību LVF saistību izpildei un LVF stratēģijas 

realizēšanai. Padomes locekļi neatbild par LVF saistībām ar savu mantu; 

6.13.6. LVF pārstāvība Latvijas un starptautiskās organizācijās saistībā ar LVF ilgtermiņa darbību, 

attīstību un starptautisku sacensību organizēšanu; 

6.13.7. LVF ilgtermiņa attīstības plāna (stratēģijas) izstrāde un īstenošanas uzraudzība; 

6.13.8. LVF izstrādātā darbības plāna apstiprināšana stratēģijas īstenošanai; 

6.13.9. Sadarbības / atlīdzības līgumu slēgšana ar LVF valdes locekļiem atbilstoši LVF budžetam un 

finansiālajam stāvoklim. 

6.14. LVF Padomes vēlēšanas. LVF biedru sapulce sākotnēji ievēlē LVF Padomes priekšsēdētāju (LVF 

Prezidentu). Pēc LVF Prezidenta ievēlēšanas LVF biedru sapulce lemj par LVF Prezidenta izvirzītu 

pārējo Padomes locekļu sastāva apstiprināšanu. 

6.14.1. Kandidātus Padomes priekšsēdētāja amatam izvirza 5 LVF biedri kopā un iesniedz Valdei.  

6.14.2. Padomes prieksšēdētāja amata kandidāti iesniedz Biedru sapulcei potenciālo Padomes sastāva 

sarakstu un prezentē LVF 4 gadu mērķus, darbības plānu, stratēģijas projektu.  

6.14.3. Balsošana notiek vispirms par Padomes priekšsēdētāju. Pēc Padomes priekšsēdētāja 

ievēlēšanas notiek balsošana par Padomes priekšsēdētāja izvirzīto Padomes sastāvu vienā 

balsojumā.  

6.14.4. Padomes sastāva neapstiprināšanas gadījumā Padomes priekšsēdētājs var grozīt Padomes 

sastāvu. Gadījumā, ja biedru sapulce trīs reizes pēc kārtas noraida ievēlētā Padomes 

priekšsēdētāja izvirzīto padomes sastāvu, ievēlētais Padomes priekšsēdētājs tiek atsaukts no 

amata bez atsevišķa biedru sapulces lēmuma un tiek veiktas atkārtotas vēlēšanas par Padomes 

priekšsēdētāju.  

6.14.5. Par padomes locekli nedrīkst būt revidents. Padomes loceklis nevar uzticēt savu pienākumu 

pildīšanu citai personai. Ja ievēlētais Padomes loceklis tiek atsaukts vai atstāj amatu pirms 

Padomes termiņa beigām, tad nākamajā Biedru sapulcē, tiek rīkotas vēlēšanas uz šī vakantā 

Padomes locekļa amata atlikušo pilnvaru termiņu. 

6.15. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē vismaz vienu Padomes priekšsēdētāja vietnieku. Padomes 
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priekšsēdētāja vietnieks pilda padomes priekšsēdētāja pienākumus tikai tad, ja padomes priekšsēdētājs 

ir prombūtnē (slimība, komandējums, atvaļinājums u.tml.) vai devis tādu uzdevumu.  

6.16. LVF Prezidents, jeb Padomes priekšsēdētājs ir augstākā LVF amatpersona. Prezidents sasauc 

Padomes sēdes un vada Padomes darbu, kā arī sniedz atskaites Biedru sapulcei. Prezidents, pildot  

LVF reprezentatīvas funkcijas, pēc nepieciešamības piedalās LVF funkciju īstenošanā starptautiskās 

organizācijās un Latvijas iestādēs, organizācijās. Prezidenta amatu nedrīkst ieņemt persona, kas 

Prezidenta amatā jau ir tikusi ievēlēta divas reizes kopš LVF dibināšanas brīža. 

6.17. Padomes sēdes ne retāk kā divas reizes gadā sasauc Padomes priekšsēdētājs vai viņa prombūtnē vai 

uzdevumā – viņa vietnieks. Padomes sēdi sasauc (izziņo) ne vēlāk kā divas kalendārās nedēļas pirms 

tās norises brīža. Padomes locekļiem tiek izsūtīts sēdes norises laiks, vieta un paredzamā 

dienaskārtība. 

6.18. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse Padomes locekļu. Padome pieņem savus 

lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, bet vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir 

Prezidentam. Padomes sēžu protokolus paraksta padomes sēdes vadītājs (priekšsēdētājs vai tā 

vietnieks) un sēdes protokolists. Padomes loceklis, kas nepiedalās padomes sēdē, var nodot savu balsi 

par iepriekš izsludinātu lēmuma projektu rakstveidā, iesniedzot to citam padomes loceklim. Nosakot 

kvorumu šādā gadījumā, pieņem, ka padomes loceklis, kas nodevis savu balsi rakstveidā, piedalās 

padomes sēdē vai tās daļā. 

6.19. Padomes vai kāda tā locekļa pirmstermiņa atsaukšanu ir tiesīgi ierosināt ne mazāk kā viena piektā 

daļa LVF biedru, iesniedzot rakstveida iesniegumu Ģenerālsekretāram, kuru paraksta visi biedri, kas 

ir ierosinājuši attiecīgās izmaiņas. Iesniegumā tiek norādīta padomes atcelšanas nepieciešamības 

motivācija. Pēc iesnieguma saņemšanas Ģenerālsekretārs ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā nosūta 

informāciju pārējiem biedriem par ierosinājumu atcelt Padomi un nosaka ārkārtas biedru sapulces 

datumu. Laika periods līdz ārkārtas sapulces norisei nevar būt īsāks par vienu un ilgāks par trīs 

kalendārajiem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas brīža. 

6.20. Padome tās darbības organizēšanai var pieņemt Nolikumu par Padomes darbību, kurā precizē 

Padomes darba kārtību un kompetenci. 

6.21. Padome vismaz reizi gadā sniedz LVF biedriem ziņojumu par Padomes darbu. 

6.22. LVF Valde ir  LVF izpildinstitūcija ar LVF pārstāvības tiesībām, kas pārzin visas LVF lietas, 

organizē LVF ikdienas darbu, pilda šajos statūtos noteiktos uzdevumus, lai sasniegtu noteiktos 

mērķus, pilda Padomes uzdevumus un atrodas Padomes pārraudzībā. Valde sastāv no 8 (astoņiem)  

locekļiem, tajā skaitā valdes priekšsēdētāja. LVF Valdes priekšsēdētājs ir arī LVF Ģenerālsekretārs. 

6.23. Valdes locekļus uz laiku, kas nav ilgāks par Padomes locekļu pilnvaru termiņu, ievēl Padome. Valdes 

priekšsēdētāja amata kandidātus Padomei var izvirzīt Padomes locekļi vai vismaz 5 LVF biedri kopā 

un iesniedz Padomei. Padomes kompetencē ir noteikt Valdes locekļu ievēlēšanas kārtību.  Padomei ir 

pienākums ievēlēt Valdi viena mēneša laikā kopš Padomes ievēlēšanas. 

6.24. Par LVF Valdes locekli nedrīkst būt LVF Padomes loceklis. 

6.25. Valdes locekļus, t.sk. Ģenerālsekretāru var atsaukt Padome, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu 

iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, būtiska pienākumu neizpilde vai 

nepienācīga izpilde, būtiska kaitējuma nodarīšana LVF interesēm, kā arī Padomes izteikta neuzticība. 

Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt padomei paziņojumu par Valdes locekļa amata atstāšanu. 

6.26. Valdes priekšsēdētājs pārstāv LVF atsevišķi, pārējie Valdes locekļi pārstāv LVF kopā ar vismaz 6 

citiem LVF Valdes locekļiem. 

6.27. Valdes sēdes tiek organizētas pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi 2 mēnešos. Valdes sēdes sasauc un 

vada Valdes priekšsēdētājs, vai Padomes priekšsēdētājs Valdes priekšsēdētāja ilgstošas prombūtnes 

gadījumā. Valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem. Lēmumi tiek 

pieņemti ar balsu vairākumu. Vienādu balsu skaita gadījumā, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss. 

Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta Valdes sēdes vadītājs un protokolists.  

6.28. Valdes locekļi par savu valdes locekļa amata pienākumu pildīšanu var saņemt atalgojumu un var būt 

darba tiesiskajās attiecībās ar LVF. Valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies 

viņa pienākumu izpildes gaitā. Valdes loceklis, zaudējot savu valdes locekļa statusu, zaudē savas 

tiesības prasīt atlīdzību par darbību, kas veikta pēc valdes locekļa statusa zaudēšanas. 

6.29. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi Valdes locekļi piedalās rakstveida 

balsojumā par lēmuma pieņemšanu. 

6.30. Biedru sapulce Valdes darbības organizēšanai pieņem Valdes nolikumu, kurā precizē Valdes darba 

kārtību un kompetenci. 

6.31. Valdes kompetencē ir: 

6.31.1. Noteikt operatīvās darbības uzdevumus LVF ilgtermiņa attīstības plāna (stratēģijas) 

īstenošanai; 
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6.31.2. Pildīt Padomes uzdotos uzdevumus; 

6.31.3. Sagatavot LVF budžetu un iesniegt to apstiprināšanai Padomei; 

6.31.4. Noteikt atalgojumu LVF darbiniekiem un ārpakalpojumu sniedzējiem, ievērojot LVF 

finansiālās iespējas un budžetu; 

6.31.5. Organizēt LVF komisijas un to darbu t.sk. apstiprināt komisiju sastāvus un darba plānus, 

nolikumus, reglamentus, programmas, kā arī izskatīt atskaites un ziņojumus; 

6.31.6. Apstiprināt LVF sacensību kalendārus un sacensību nolikumus, kā arī citu LVF rīkoto 

pasākumu nolikumus, tāmes, kalendārus un citus dokumentus.; 

6.31.7. Apstiprināt Latvijas Valsts izlases volejbolā dalībnieku un to kandidātu sarakstu dalībai 

sacensībās t.sk. Olimpiskajām spēlēm, Pasaules un Eiropas čempionātiem. 

6.31.8. Nodrošināt piešķirtā valsts finansējuma un saņemto ziedojumu lietderīgu izmantošanu 

atbilstoši noteiktajiem mērķiem un LVF Statūtiem; 

6.31.9. Sagatavot dokumentāciju Padomes un Biedru sapulces norisei; 

6.31.10. Lemt par FIVB / CEV transfēru (pāreju) izsniegšanas vispārējiem principiem spēlēšanai 

ārzemēs un noteikt volejbola spēlētāju un treneru vispārējos nosacījumus; 

6.31.11.  Lemt jautājumus par LVF iestāšanos citās biedrībās, nodibinājumos, organizācijās, 

apvienībās, uzņēmumos vai kapitālsabiedrībās, vai izstāšanos no tām; 

6.31.12. Izskatīt biedru iesniegumus un lūgumus par viņu interešu pārstāvēšanu privātās vai publiskās 

personās, biedrībās un nodibinājumos, kā arī FIVB, CEV un citās starptautiskās organizācijās un 

uzņēmumos. 

6.31.13. LVF kompetences un LVF iekšējo normatīvo aktu robežās izšķirt biedru strīdus; 

6.31.14. Noteikt jauno biedru iestāšanās pieteikumu formu un tai pievienojamos dokumentus; 

6.31.15. Noteikt LVF biedru naudas apmēru. Valdei ir tiesības noteikt taisnīgu biedru naudas apmēru 

atbilstoši LVF budžetam, ievērojot samērīguma un vienlīdzības principus. LVF valdei ir tiesības 

noteikt dažādas LVF biedru naudas likmes atkarībā no LVF biedra darbības veida. Vismaz ¼ 

LVF biedru ir tiesības ierosināt pārskatīt Valdes noteiktās LVF biedru naudas likmes tuvākajā 

LVF biedru sapulcē. 

6.31.16. Pārvalda LVF mantu, nosaka dažādus izcenojumus un maksas, un rīkojas ar LVF līdzekļiem 

atbilstoši likumiem, statūtiem, Biedru sapulces lēmumiem, Padomes lēmumiem, kā arī organizē 

grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

6.32. Ja kāds no Valdes locekļiem atstāj amatu pirms termiņa beigām, Padome lemj par jauna valdes 

locekļa iecelšanu. 

6.33. LVF Valdes priekšsēdētājs, jeb LVF Ģenerālsekretārs ir LVF izpildinstitūcijas vadītājs un 

oficiālais pārstāvis, kas bez papildus pilnvarojuma pārstāv LVF, koordinē un vada LVF darbu, vada 

un organizē Valdes darbu, vada un organizē LVF Sekretariāta darbu un veic citus šajos statūtos 

paredzētos vai noteiktā kārtībā uzdotos uzdevumus. Paraksta LVF vārdā sadarbības līgumus, kā arī 

darba līgumus. Ģenerālsekretārs nodrošina atbalstu Biedru sapulces, Padomes un Valdes darbam. 

6.34. LVF Ģenerālsekretāra pienākumi ir: 

6.34.1. LVF sekretariāta darba organizēšana un vadīšana; 

6.34.2. Finanšu līdzekļu plānošana, sadale un izlietošana atbilstoši budžetam un finansējuma 

piešķiršanas mērķim; 

6.34.3. Nodrošināt Valdes lēmumu izpildi; 

6.34.4. Sadarbības organizēšana ar Latvijas Olimpisko Komiteju, Latvijas Sporta federāciju padomi, 

Izglītības un zinātnes ministriju un citām privātām, publiskām un sabiedriskām organizācijām. 

6.34.5. Sadarbība ar visām LVF komisijām un Valdi; 

6.34.6. Sadarbība ar medijiem; 

6.34.7. LVF projektu, programmu izstrāde un īstenošana; 

6.34.8. Valdes, Padomes un Biedru sapulces sasaukšanas un norises atbalsta organizēšana; 

6.34.9. LVF grāmatvedības un lietvedības organizēšana atbilstoši normatīviem aktiem. 

6.34.10. Citi Valdes noteiktie pienākumi un pilnvarojumi.  

6.35. Atsevišķi Ģenerālsekretāra pienākumi ar Valdes lēmumu var tikt nodoti citiem Valdes locekļiem un 

LVF darbiniekiem. 

6.36. Revidentu uz četriem gadiem ieceļ biedru sapulce.  

6.36.1. Revidents kontrolē LVF padomes, valdes, ģenerālsekretāra un citu atbildīgo personu, kā arī 

LVF finansiālo un saimniecisko darbību, tās darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, veic 

pārbaudes un par to rezultātiem ziņo biedru sapulcei vai nepieciešamības gadījumā Padomei vai 

Valdei. LVF pārvaldes institūcijām ir jāsniedz revidentam pēc tā pieprasījuma visi tā darbam 

nepieciešamie dokumenti un materiāli. Revidentam ir tiesības piedalīties Valdes un Padomes 

sēdēs padomdevēja statusā bez balss tiesībām.  
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6.36.2. Revidentam jāziņo biedru sapulcei un nepieciešamības gadījumā Padomei vai Valdei par 

atklātiem pārkāpumiem un trūkumiem Valdes un Padomes darbā. 

6.36.3. Revidents savā ziņojumā Biedru sapulcei dod atzinumu par to, vai gada pārskats sniedz 

skaidru un patiesu priekšstatu par LVF finansiālo stāvokli un ir sagatavots atbilstoši Latvijas 

Republikas likumiem un citiem normatīviem aktiem, un Valde un Padome ir iesniegusi 

revidentam visas nepieciešamās ziņas, dokumentus un paskaidrojumus gada pārskata 

pārbaudīšanai. 

6.37. LVF var veidot komisijas. Par komisijas izveidošanu lemj Valde. Komisiju darba organizāciju nosaka 

LVF valde. Komisiju darbības mērķis ir nodrošināt atbalstu LVF valdei šajos statūtos noteikto LVF 

mērķu sasniegšanai. 

6.38. LVF var būt savas reģionālās (teritoriālās) un citas struktūrvienības. Struktūrvienības nav juridiskas 

personas. Tās veido ar Biedru sapulces lēmumu. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā 

arī attiecības ar LVF regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedru sapulce. 

 

7. FINANSES UN SAIMNIECISKĀ DARBĪBA 

7.1. LVF ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma 

uzturēšanu un izmantošanu, sacensību un pasākumu organizēšanu, volejbola sacensību pārraides 

tiesību izmantošanu, reklāmu izvietošanu volejbola sacensībās un to pārraidēs, kā arī veikt citu 

saimniecisko darbību, lai sasniegtu LVF mērķus. 

7.2. LVF ienākumus drīkst izmantot vienīgi statūtos noteikto mērķu sasniegšanai un LVF saistību izpildei. 

Peļņu, kas gūta no veiktās saimnieciskās darbības, nedrīkst sadalīt starp LVF biedriem. 

7.3. LVF ienākumos veido: 

7.3.1. biedru naudas iemaksas; 

7.3.2. ziedojumi; 

7.3.3. atskaitījumi no FIVB un CEV; 

7.3.4. piešķirtie līdzekļi no valsts budžeta; 

7.3.5. komandu / klubu dalības maksas sacensībām; 

7.3.6. ienākumi no rīkotajiem pasākumiem; 

7.3.7. ienākumi no transfēru (pāreju) maksājumiem; 

7.3.8. ienākumi no ieejas biļešu pārdošanas LVF organizātajos pasākumos; 

7.3.9. ienākumi no LVF atribūtikas un simbolikas pārdošanas, visa veida reklāmas un audio, video un 

cita veida ierakstu vai translācijas tiesību pārdošanas; 

7.3.10. ienākumi no citas papilddarbības; 

7.3.11. ienākumi no sniegtajiem pakalpojumiem un citas saimnieciskās darbības. 

7.4. LVF veic grāmatvedības uzskaiti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un 

sniedz normatīvajos aktos noteikto informāciju valsts institūcijām. 

8. CITI NOTEIKUMI 

8.1.  LVF pārvaldībā un ikdienas darbā tiek izmantota dokumentu elektroniska aprite, izmantojot LVF 

zināmos LVF biedru, amatpersonu, darbinieku, pārvaldē iesaistīto personu un sadarbības partneru e-

pastu adreses u.c. elektroniskās saziņas veidus. Visos gadījumos, kur šajos Statūtos un citos LVF 

iekšējos noteikumos, nolikumos, lēmumos u.c. noteikta informācijas aprites rakstveida forma, par 

rakstveida formu uzskatāma saziņa, izmantojot e-pastus u.c. elektroniskās saziņas formas un 

nepieciešamības gadījumā elektroniskais paraksts. 

8.2. Visu LVF institūciju un struktūrvienību sapulces un lēmumu pieņemšana tajās var tikt rīkota un 

veikta attālināti, izmantojot elektroniskās saziņas veidus, pārliecinoties par sapulču dalībnieku 

personībām ar saprātīgi nepieciešamām un objektīvām metodēm.  

8.3. LVF pārvaldes noteikumi un kārtība var tikt papildināta un precizēta citos LVF iekšējos noteikumos, 

nolikumos un LVF pārvaldes institūciju lēmumos.  

8.4. Visiem LVF iekšējiem normatīvajiem aktiem ir jābūt publiski pieejamiem LVF interneta vietnē. 

8.5. LVF Statūti uzskatāmi par LVF augstāko normatīvo aktu. Noteikumi, kas nav atrunāti un/vai precizēti 

LVF Statūtos, bet ir noteikti citos LVF iekšējos normatīvajos aktos, ir ar augstāku spēku nekā Statūti. 

Gadījumos, ja kādu LVF iekšējo normatīvo aktu noteikumi ir pretrunā ar LVF Statūtos noteikto, LVF 

Statūtos noteiktais ir ar augstāku spēku. 

 

9. LVF LIKVIDĀCIJA UN DARBĪBAS IZBEIGŠANA 

9.1. LVF darbība izbeidzas saskaņā ar likuma “Biedrību un nodibinājuma likums” VI nodaļu – Biedrības 

darbības izbeigšana un likvidācija. 

 

10. PĀREJAS NOTEIKUMI 
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10.1. Šie statūti stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi LVF biedru sapulcē, statūtus paraksta LVF Prezidents. 

10.2. Pēc statūtu pieņemšanas līdzšinējā Valde uzskatāma par atstādinātu no amata un Biedru sapulce 

uzsāk Padomes vēlēšanas atbilstoši šajos statūtos noteiktajai kārtībai. 

10.3. Šo statūtu pieņemšanas biedru sapulci turpina vadīt tie paši vadītāji, ja vien Biedru sapulce nepieņem 

citu lēmumu. 

10.4. Pirmajās Padomes vēlēšanās pēc šo statūtu pieņemšanas Padomes priekšsēdētāja kandidāti un 

Padomes locekļu amata kandidāti var tikt izvirzīti Biedru sapulcē klātienē. Iepriekš izvirzītie 

Prezidenta amata kandidāti atbilstoši līdz šim spēkā esošajiem LVF statūtiem uzskatāmi par 

izvirzītiem arī atbilstoši šajos statūtos noteiktajam. Katra Padomes priekšsēdētāja amata kandidātam 

nepieciešams vismaz 5 klātesošu balsstiesīgu biedru atbalsts, lai kandidāts varētu piedalīties 

vēlēšanās. Katrs Padomes priekšsēdētāja amata kandidāts sevis piedāvātos turpmākos LVF 4 gadu 

mērķus, darbības plānu, Padomes locekļu kandidātus un potenciālo Valdes sastāvu var paust klātienē. 

10.5. Divu nedēļu laikā pēc Padomes ievēlēšanas Padome sanāk uz pirmo sēdi, lai lemtu par LVF Valdes 

ievēlēšanas kārtību, un ne vēlāk kā mēneša laikā kopš pirmās Padomes sēdes ievēl Valdi. 
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