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APSTIPRINĀTS 
Latvijas Olimpiskās komitejas Izpildkomitejas 

2023. gada 22. marta sēdē 
lēmums Nr. 6.2., Protokols Nr. 2 

 
Noteikumi par finansējuma apmēru un izmaksas kārtību 

Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem, to treneriem un atbalsta personālam 
 
I. Noteikumu mērķis un pamatojums. 
1. Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) izstrādāti saskaņā ar Latvijas Olimpiskās komitejas (turpmāk tekstā – LOK) 

Statūtu punktu 2.2.15., “Latvijas Olimpiskās vienības sportistu atbalsta pamatnostādnēm”, Sporta likuma 11. panta 2. 
daļas 5. punktu, likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta pirmās daļas 7. punktu, Ministru kabineta 2001. gada 
8. augusta Rīkojumu Nr. 385 “Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām”. 

2. Noteikumi nosaka: 
2.1. treniņu – sacensību darba finansēšanas kārtību Latvijas Olimpiskās vienības (turpmāk tekstā – LOV) sastāvos 

iekļautajiem Olimpisko sporta veidu sportistiem (turpmāk tekstā – LOV sportistiem), no šim nolūkam paredzētiem 
valsts budžeta līdzekļiem; 

2.2. pabalstu izmaksas kārtību LOV Olimpisko sporta veidu sportistiem, to treneriem un atbalsta personālam (turpmāk 
tekstā – pabalsta saņēmējiem), no šim nolūkam paredzētiem valsts budžeta līdzekļiem. 

 
II. Lēmumu pieņemšanas kārtība un kompetence. 
3. Balstoties uz augstu sasniegumu, izaugsmes perspektīvas, solidaritātes, universālas pārstāvniecības, pieejamības un 

ilgtspējas principiem, LOV Dalībnieku sapulce apstiprina sporta veidam piekrītošās LOV sastāvu kvotas līdz, attiecīgi, 
Olimpiskajām spēlēm Parīze 2024 un Milāna – Kortīna 2026. LOK Valde ierosina un LOK Izpildkomiteja saskaņo uz 
sporta veidiem attiecināmās LOV sastāvu kvotas, veicot individuālu izvērtējumu un konsultējoties ar attiecīgo sporta 
veidu federācijām. 

4. Katru LOV sastāvu kvotu var aizpildīt tikai viens sportists. 
5. LOV sportistus vārdiski, pēc attiecīgo sporta veidu federāciju ieteikuma un LOV Konsultatīvās padomes saskaņojuma, 

apstiprina LOV Valde, balstoties uz sporta veidam piekrītošajām LOV sastāvu kvotām, kā arī sporta veidu federāciju 
izstrādātiem un apstiprinātiem un LOK Valdes saskaņotiem iekšējiem kritērijiem sportistu iekļaušanai LOV sastāvā. 
Sporta veidu federācijām šādā kārtībā ir arī tiesības lūgt koriģēt attiecīgā sporta veida LOV sportistu vārdisko sastāvu. 

6. Lēmumu par LOV sportistiem piesaistītajiem treneriem un atbalsta personālu pieņem attiecīgās sporta veida federācijas 
izpildinstitūcija. 

7. Lēmumu par treniņu – sacensību darba finansējuma apjomu LOV Olimpisko sporta veidu sportistiem un pabalstu 
izmaksas apjomu pabalstu saņēmējiem šajos Noteikumos noteiktajos ietvaros pieņem attiecīgās Olimpiskā sporta veida 
federācijas (turpmāk tekstā – Federācijas) izpildinstitūcija. 

 
III. Pieejamā finansējuma apjoma noteikšanas kārtība. 
8. Federācijai izmaksu gada ietvaros pieejamo, treniņu – sacensību darba finansēšanai un pabalstu izmaksai izmantojamo 

kopsummu (turpmāk tekstā – Federācijas kopsummu) nosaka, summējot sporta veidam piekrītošajām LOV sastāvu 
kvotām atbilstošos apjomus: 
8.1. par katru Zelta kvotu: 32’000,00 (trīsdesmit divi tūkstoši euro); 
8.2. par katru Sudraba kvotu: 16’000,00 (sešpadsmit tūkstoši euro); 
8.3. par katru Bronzas kvotu: 8’000,00 (astoņi tūkstoši euro). 

9. Noteikumu 8. punktā noteiktais finansējums Federācijai ir pieejams pēc tam, kad attiecīgā kvota ir tikusi izpildīta. 
10. Kopējais pieejamā finansējuma apjoms var tikt koriģēts, mainoties valsts budžeta apakšprogrammā 09.21.00 “Augstas 

klases sasniegumu sports” šim mērķim pieejamajam līdzekļu apjomam. 
 
IV. Finansējuma nosacījumi. 
11. Federācijas kopsumma izmantojama tikai attiecīgā sporta veida LOV sportistu treniņu – sacensību darba finansēšanai un 

pabalstu izmaksai pabalstu saņēmējiem. 
12. No Federācijas kopsummas LOV sportistu treniņu – sacensību darba finansēšanai izmantojams ne mazāk kā 40% 

(četrdesmit procentu), bet pabalstu izmaksai pabalstu saņēmējiem ne vairāk kā 60% (sešdesmit procentu). Izņēmuma 
gadījumos ar atsevišķu LOK Valdes lēmumu un pamatojoties uz motivētu Federācijas iesniegumu šī izlietojuma attiecība 
var tikt mainīta, lai piemērotu sniedzamo atbalstu attiecīgā sporta objektīvajām nepieciešamībām. 

13. LOV sportista treniņu – sacensību darba finansējums no Federācijas kopsummas izmaksu gada ietvaros nevar būt mazāks 
kā 2’500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro) un lielāks kā 32’000,00 EUR (trīspadsmit tūkstoši euro). Treniņu – sacensību 
darba finansējuma apjoma izmantošanai nepilnam izmaksu gadam piemērojama Noteikumu 9. punktā paredzētā 
metodika. 

14. Ja attiecīgās Federācijas izpildinstitūcija pieņem lēmumu veikt pabalsta izmaksu pabalsta saņēmējam, šāda pabalsta apjoms 
mēnesī nevar būt mazāks kā 150,00 EUR (simts piecdesmit euro) un lielāks kā 2’500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro). 

15. Pabalsta noteikšana LOV sportistiem, to treneriem un atbalsta personālam nav obligāta. 
16. LOV sportista treniņu – sacensību darba finansējums var tikt izmantots tikai, lai apmaksātu sekojošus LOV sportista, tā 

treneru un atbalsta personāla izdevumus: komandējuma izmaksas, ceļa un uzturēšanās izdevumus ārvalstīs, sacensību un 
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ar to saistīto treniņu dalības maksas, treniņu bāzes nomu, LOV sportista ēdināšanas izdevumus (tikai sportistam atrodoties 
Latvijā un ne vairāk kā 20% no attiecīgā LOV sportista treniņu – sacensību darba finansējuma), atbilstoši Ekonomiskās 
klasifikācijas kodiem (EKK) 2110, 2120, 2340, 2360 un to apakškodiem. 

 
V. Treniņu – sacensību darba finansēšanas kārtība. 
17. LOV sportistu treniņu – sacensību darba finansējumu LOK piešķir Federācijai, Federācijas un LOK noslēgta vienotā 

sadarbības līguma ietvarā. 
18. Federācija finansē LOV sportistu treniņu sacensību darbu Federācijas kopsummas, starp Federāciju un LOK noslēgtā 

vienotā sadarbības līguma un šo Noteikumu ietvaros. 
19. Federācija var noslēgt ar LOV sportistiem attiecīgus sadarbības līgumus treniņu – sacensību darba finansēšanas būtisko 

nosacījumu atrunāšanai, sasniedzamo rezultatīvo rādītāju un pušu tiesību un pienākumu noteikšanai attiecīgā līguma 
darbības periodā, vai izmantot citus piemērotus risinājumus šī sadarbības ietvara noformēšanai. 

 
VI. Pabalstu izmaksas kārtība. 
20. Pabalstu izmaksu pabalsta saņēmējiem veic LOK. 
21. Izmaksājamo pabalstu apjomu un saņēmējus nosaka Federācijas izpildinstitūcija un apstiprina LOK Valde. 
22. LOK veic pabalstu izmaksu pabalstu saņēmējiem saskaņā ar pabalstu izmaksas sarakstu vienu reizi mēnesī, katra mēneša 

pabalstu izmaksājot līdz nākamā mēneša 15. datumam. 
23. Visi izmaksu saraksta grozījumi vai papildinājumi, lai tie varētu tikt attiecināti uz tekošajā mēnesī veicamajām pabalstu 

izmaksām, iesniedzami LOK līdz šī mēneša 5. datumam. 
24. Katrs pabalsta saņēmējs iesniedz LOK identifikācijai un saziņai pietiekamu personas datu apjomu (personas kods, 

dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese; ārvalstu pilsoņi personas koda vietā iesniedz dzimšanas datus un 
personu apliecinoša dokumenta datus), norāda savu bankas norēķinu kontu, uz kuru vēlas saņemt tam pienākošos summu 
pārskaitījumus, kā arī noslēdz ar LOK attiecīgu vienošanos. 

 
VII. LOK Valdes izņēmuma tiesības un disciplinārie jautājumi. 
25. Lai nodrošinātu šajos Noteikumos noteikto principu ievērošanu, Olimpiskās kustības integritātes interesēs LOK Valdei 

ir izņēmuma tiesības veikt sekojošas darbības treniņu – sacensību darba finansējuma un izmaksājamo pabalstu korekcijai 
sekojošos gadījumos: 
25.1. Lemt par Federācijas kopsummas samazināšanu vai pārdali gadījumos, kas izriet no Federācijas vai attiecīgā sporta 

veida LOV sportista vai tā treneru vai atbalsta personāla izdarīta Pasaules Antidopinga kodeksa 2. pantā noteikto 
antidopinga noteikumu pārkāpuma, manipulācijām ar sporta sacensībām, sporta ētikas un morāles normu 
pārkāpuma. 

25.2. Saņemot informāciju par LOV sportistam Pasaules Antidopinga kodeksā noteiktajā kārtībā piemērotu pagaidu 
aizliegumu piedalīties sacensībās vai diskvalifikāciju, pilnībā apturēt pabalstu izmaksu minētajam sportistam, tā 
treneriem un atbalsta personālam, šāda sportista treniņu – sacensību darba finansēšanu kā arī attiecīgās LOV sastāva 
kvotas aizpildījumu. Ja ar kompetentas institūcijas spēkā stājušos nolēmumu sportists pēcāk attaisnots un 
piemērotais pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās vai diskvalifikācija – atcelta, LOV sastāva kvotas aizpildījums 
šai posmā tiek atjaunots un sportistam, treneriem un atbalsta personālam tiek izmaksāts šai posmā neizmaksātā 
pabalsta apjoms, tāpat atsākot pabalsta izmaksu šo noteikumu vispārējā kārtībā. 

25.3. Sadarbībā ar Federāciju uz laiku līdz 3 (trīs) mēnešiem var samazināt sportistam, tā treneriem un apkalpojošajam 
personālam izmaksājamā pabalsta apjomu līdz 50% (piecdesmit procentu) apmēram un fiksēt to šādā līmenī 
sportisku traumu gadījumos vai iestājoties tādiem apstākļiem, kas tam liedz pilnvērtīgi pildīt savus pienākumus. 

25.4. Saņemot informāciju no Latvijas Antidopinga biroja par LOV sportista pieļautu Pasaules Antidopinga kodeksa 5. 
panta 5. punktā noteiktās sportista atrašanās vietas informācijas sniegšanas/ ierašanās uz pārbaudi prasības neizpildi, 
samazināt sportistam šādam pārkāpumam sekojošajā mēnesī izmaksājamā pabalsta apjomu par 50% (piecdesmit 
procentiem) par pirmo pārkāpumu kalendārā gada laikā un par 100% (simts procentiem) par otro pārkāpumu 
kalendārā gada laikā. 

 
VIII. Pārejas noteikumi. 
26. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar LOK Valdes 2021. gada 30. jūnija Lēmumu Nr. 1.2. (Protokols Nr. 28) 

apstiprinātie LOK “Noteikumi par pabalstu apmēru un izmaksas kārtību Latvijas Olimpiskās vienības sportistiem, to 
treneriem un atbalsta personālam”. 

27. Noteikumi stājas spēkā un attiecināmi uz vasaras sporta veidiem sākot ar 2022. gada 1. janvāri un uz ziemas sporta veidiem 
– sākot ar 2022. gada 1. maiju. 

28. Noteikumu punkta 16. nosacījumi 2023. gada 22. marta redakcijā attiecināmi uz vasaras sporta veidiem sākot ar 2024. 
gada 1. janvāri un uz ziemas sporta veidiem – sākot ar 2023. gada 1. maiju. 

*** 


