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Noteikumi 
Par kārtību, kādā nosaka finansiālā atbalsta apmēru Latvijas Olimpiskās komandas kandidātiem 

 
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izveidots Latvijas Olimpiskās komandas kandidātu saraksts un noteikts 

sportistiem un viņu treneriem izmaksājamā finansiālā atbalsta apmērs no nodibinājuma “Latvijas Olimpiešu 
Sociālais fonds” (LOSF) šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem. 

2. Izmaksas notiek, ievērojot LOSF “Nolikumu par pabalstu piešķiršanu un to izmaksāšanas kārtību”. 
3. Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” (LOK) Valde apstiprina: 

3.1. Latvijas Olimpiskās komandas kandidātu 2 (divus) sarakstus (Sarakstus) – vasaras un ziemas sporta 
veidos, izskatot Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) iesniegumu par tās sastāvā iekļautiem sportistiem; 

3.2. Latvijas Olimpiskās komandas kandidātu sarakstu Starptautiskās Olimpiskās komitejas Olimpiskās 
Solidaritātes stipendiju programmas ietvaros (OS Stipendiātu sarakstu). 

4. Sporta veidam kopējā aprēķina ietvaros atbilstošo pabalstu kopsummu mēnesī nosaka summējot šo 
Noteikumu pielikumā Nr. 1 “Finansējuma aprēķina tabula” attiecīgā sporta veida katra LOV sastāvā iekļautā 
sportista (komandas, ekipāžas) uzrādītajam 1 (vienam) labākajam rezultātam sezonā atbilstošās “Kopsumma 
par sasniegumu” ailes, kas nav attiecināmas uz izmaksām konkrētiem sportistiem (komandām, ekipāžām). 
4.1. Par 1. - 6. vietu Olimpiskajās spēlēs; 1. - 3. vietu Pasaules čempionātā; 1. vietu Eiropas čempionātā; 1. - 

3. vietu Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā noteiktais “Kopsumma par sasniegumu” apmērs par šo 
rezultātu tiek saglabāts 4 (četras) nākamās sporta sezonas, ja sportists, no kura sasnieguma šāda 
“Kopsumma par sasniegumu” izriet, izvērtējuma periodā sasniedz tādus rezultātus, kas atbilst LOV B 
(Sudraba) sastāva kritērijiem vai augstākus, vai pabalsta saņemšanas periodā ir treneris Latvijas izlasē.  

4.2. Pabalsta apmērs sportisku traumu gadījumos var tikt pārskatīts un treneru nomaiņa var notikt ar LOK 
Valdes lēmumu, pamatojoties uz federācijas Valdes un LOV motivētiem iesniegumiem. 

4.3. Sportistam un/ vai trenerim izmaksājamā pabalsta apjoms var tikt samazināts vai pilnībā atcelts ar LOK 
Valdes pašas iniciētu lēmumu, vai pamatojoties uz federācijas Valdes un/ vai LOV motivētiem 
iesniegumiem. Šādā gadījumā par noteiktā samazinājuma summu attiecīgi samazināms arī federācijai 
pieejamais kopējais pabalstu apmērs. 

4.3.1. Saņemot informāciju par sportistam Pasaules Antidopinga kodeksā noteiktajā kārtībā piemērotu 
pagaidu aizliegumu piedalīties sacensībās vai diskvalifikāciju, sportista un tā trenera (ja attiecināms 
attiecīgā sportista treniņu – sacensību darba organizācijas ietvaros) pabalsta izmaksa tiek pilnībā 
apturēta. Ja ar kompetentas institūcijas spēkā stājušos nolēmumu sportists pēcāk attaisnots un 
piemērotais pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās vai diskvalifikācija – atcelta, sportistam un 
trenerim šai posmā neizmaksātā pabalsta apjoms tiek darīts pieejams federācijai kopējā pabalstu 
apmēra ietvaros – attiecīgu izmaksu veikšanai, tāpat atsākot pabalsta izmaksu šo noteikumu vispārējā 
kārtībā. 

4.3.2. Saņemot informāciju par sportista pieļautu Pasaules Antidopinga kodeksa 5. panta 5. punktā 
noteiktās sportista atrašanās vietas informācijas sniegšanas/ ierašanās uz pārbaudi prasības neizpildi, 
sportistam šādam pārkāpumam sekojošajā mēnesī izmaksājamā pabalsta apjoms samazināms par 
50% (piecdesmit procentiem) par pirmo pārkāpumu kalendārā gada laikā un par 100% (simts 
procentiem) par otro pārkāpumu kalendārā gada laikā. 

4.4. No LOV sastāva treniņu – sacensību sezonas ietvaros izslēgta sportista uzrādītajam rezultātam atbilstošās 
“Kopsummas par sasniegumu” apmērs pēc attiecīgā sporta veida federācijas izpildinstitūcijas lēmuma un 
motivēta iesnieguma saņemšanas ar LOK Valdes lēmumu var tikt saglabāts līdz nākamā LOV, attiecīgi - 
ziemas vai vasaras, sastāva apstiprināšanai. 

5. LOK Valde 5 (piecu) darba dienu laikā veic aprēķinu par kopējo pabalstu apmēru sporta veidā, informāciju 
nosūtot attiecīgajai federācijai. 

6. Sporta veida federācijas Valde: 
6.1. 10 (desmit) darba dienu laikā pieņem lēmumu par no pieejamās pabalstu kopsummas izmaksājamā 

finansiālā atbalsta apmēru Sarakstā iekļautajiem LOV sportistiem un viņu treneriem, pēc federācijas 
izvēles to nosakot robežās no 270,00 EUR (divi simti septiņdesmit euro) līdz 2’200,00 EUR (divi tūkstoši 
divsimt euro) vienai personai mēnesī, un nosūta šo lēmumu un personu datus LOK Valdei; 

6.2. var mainīt izmaksājamā finansiālā atbalsta apmēru sarakstā iekļautajiem sportistiem un viņu treneriem, 
nosūtot šo informāciju LOK Valdei ne vēlāk, kā līdz iepriekšējā mēneša 20. (divdesmitajam) datumam. 

7. LOK Valde 5 (piecu) darba dienu laikā pēc federācijas Valdes lēmuma saņemšanas nosūta paziņojumu LOSF. 
8. Katrs pabalsta saņēmējs iesniedz LOSF noteiktas formas iesniegumu, kā arī pases vai identifikācijas kartes 

(personu apliecinoša dokumenta) kopiju, norādot savu bankas norēķinu kontu. 



9. Pabalsti tiek izmaksāti reizi mēnesī, katra mēneša pabalstu izmaksājot līdz nākamā mēneša 15. datumam. 
10. Pabalsti tiek izmaksāti: 

10.1. vasaras sporta veidos no 1. janvāra līdz 31. decembrim; 
10.2. ziemas sporta veidos no 1. maija līdz 30. aprīlim. 
Atsevišķos gadījumos, norādot pamatojumu un informējot par to saņēmēju, LOK Valde var noteikt atšķirīgus 
pabalstu izmaksas periodus. 

11. Šie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.maijā, un tajos noteiktajā kārtībā pabalstu izmaksas tiek veiktas: 
11.1. vasaras sporta veidos – līdz 2021. gada 31. decembrim; 
11.2. ziemas sporta veidos – līdz 2022. gada 30. aprīlim. 

12. Pabalstu izmaksa OS Stipendiātu sarakstā iekļautajiem sportistiem tiek veikta LOK Valdes noteiktā kārtībā, 
apjomā un periodos. Uz pabalstu izmaksu OS Stipendiātu sarakstā iekļautajiem sportistiem tāpat attiecināma 
šo noteikumu punktos 4.3.1. un 4.3.2. aprakstītā kārtība, ciktāl to pieļauj Starptautiskās Olimpiskās komitejas 
Olimpiskās solidaritātes attiecīgās stipendiju programmas nosacījumi. 

  



Pielikums Nr. 1 
 
Finansējuma aprēķina tabula 
 

Kritērijs OS PČ EČ PK K EK K PJČ-23 EJČ-23 PJO 

Kopsumma par 
sasniegumu 

Izcīnītās vietas 

4400 1        

4380 2        

4360 3        

4340 4 1  1     

4320 5 2  2     

4300 6 3 1 3     

2010  4       

1990  5       

1970  6       

1950 7 7 2      

1930 8 8 3      

1260   4 4     

1240   5 5     

1220   6 6     

1200 9 9       

1180 10 10       

840     1    

820   7 7 2    

800 11 11 8 8 3 1   

780 12 12    2 1  

760      3 2  

740       3  

620 13-16 13-16 9-12 9-10     

570        1 

560        2 

550        3 

 


