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LHF ģenerālsekretāre _______________L.Bīriņa 
 

Par tiesnešu/delegātu/sekretariāta darba apmaksu 
Latvijas čempionātā (pieaugušajiem) handbolā 

 
1. Tiesnešu, delegātu spēļu samaksas tarifi un transporta izmaksu segšanas kārtība: 

1.1. Tiesneši un delegāti ir pašnodarbinātas personas, kas individuāli veic nodokļu uzskaiti un samaksu 
atbilstoši LR likumdošanai. 

1.2. Tiesnesis/delegāts, kurš izmanto savu personīgo transporta līdzekli nokļūšanai uz sacensību vietu saņem 
uzpildes stacijas „Virši” degvielas karti ar kuru var pildīt degvielu attiecīgo uzpildes staciju tīklā pēc 
principa 10 l uz patērētājiem 100 km uzpildot parasto dīzeļdegvielu vai E95 tipa benzīnu. 

1.3. Katra nākamā mēneša sākumā persona izraksta nodokļu rēķinu Latvijas Handbola federācijai atbilstoši 
iepriekšējā mēnesī apkalpoto spēļu skaitam un spēļu samaksas tarifiem, saskaņā ar Tabulu Nr.1: 

 
Tabula Nr.1 
Sacensības nosaukums  Samaksa par spēli vienai personai 
Virslīga vīriešiem - 70,00 EUR 
Virslīga sievietēm - 60,00 EUR 
Pirmā līga vīriešiem - 60,00 EUR 
 
“Līgu duelis” - 70,0 0 EUR 
Sieviešu Final4 - 70,00 EUR 
Vīriešu Final4 - 80,00 EUR 
 

1.4. Sastādot nodokļu rēķinu persona pievieno sava darba atskaiti (Pielikums Nr.Sp.A1) par iepriekšējā 
mēneša spēlēm un transporta kompensācijām, kurā tā uzrāda: 
1.4.1. Spēles nr. un komandas, kas aizvadīja savstarpējo spēli; 
1.4.2. Spēles datumu; 
1.4.3. Ceļa maršrutu; 
1.4.4. Nobraukto kilometrāžu vai summu par sabiedriskā transporta biļetēm (biļešu kopijas 

pievienojamas pie atskaites); 
 
Tiesnešu un delegātu pienākums ir censties maksimāli samazināt transporta izdevumus apvienojoties braucieniem 
kopā vienā transporta līdzeklī. 
 
2. Spēles sekretariāta, teksta un video tiešraides operatoru, grīdas slaucītāju samaksas apmēri. 
 
Izdevumus, kas rodas par Latvijas čempionāta spēļu sekretariāta, teksta un video tiešraides operatoru, kā arī grīdas 
slaucītāju apmaksu, atbilstoši Nolikuma par Latvijas 2022/2023.gada čempionāta piektajai nodaļai, sedz mājiniece 
komanda nepastarpināti norēķinoties ar attiecīgajām personām, kā arī veic attiecīgos nodokļu maksājumus personu 
vietā. 
 
LHF indikatīvi/ieteicamie samaksas apmēri par vienu spēli: 
 
Sacensības nosaukums  Samaksa par spēli vienai personai 
virslīga vīriešiem - 20,00 EUR 
Virslīga sievietēm - 10,00 EUR 
1.līga vīriešiem - 10,00 EUR 
Zāles/grīdas tīrītājs - 10,00 EUR 


