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Lēmums Nr. 6.2. Protokols Nr. 18

Noteikumi
Par kritērijiem un kārtību Tehnisko programmu un Olimpiskās sporta izcilības programmas
īstenošanai
1. Šie noteikumi nosaka kārtību un kritērijus, saskaņā ar kuriem sniedzams atbalsts Tehnisko programmu Tokija
2020 un Pekina 2022 ietvaros, kā arī Olimpiskās sporta izcilības programmas ietvaros, nolūkā mazināt Covid19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz sporta nozari un nodrošināt sporta nozares ilgtspēju.
2. Atbalsta sniegšanai prioritāri izmantojami Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai
paredzētie valsts budžeta līdzekļi un Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Ieņēmumu – izdevumu tāmē šīm
programmām paredzētie līdzekļi.
3. Atbalsts Tehnisko programmu un Olimpiskās sporta izcilības programmas ietvaros vispārējā kārtībā tiek
sniegts sporta veidu federācijām, kuru sportisti iekļauti Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sastāvā.
4. Sniegtais atbalsts Tehnisko programmu ietvaros paredzēts sacensību un treniņu inventāra un ekipējuma, tai
skaitā tehniskā aprīkojuma un starta formu, iegādei sportistiem, ekipāžām un komandām, kam ir visaugstākais
potenciāls izcīnīt izcilus sasniegumus visaugstākā līmeņa sacensībās.
5. Sniegtais atbalsts Olimpiskās sporta izcilības programmas ietvaros paredzēts kā mērķfinansējums treniņu un
sacensību darba finansēšanai Olimpisko individuālo sporta veidu sportistiem, kas iekļauti LOV sastāvā, viņu
treneriem, tehniskajam un atbalsta personālam ar mērķi nodrošināt kvalifikāciju un izcilus sasniegumus
Olimpiskajās spēlēs.
5.1. No Olimpiskās sporta izcilības programmas ietvaros paredzētā atbalsta kopējā apjoma 1’400’000,00 EUR
(viens miljons četri simti tūkstoši euro), saskaņā ar starp LOK un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministriju noslēgtu sadarbības līgumu, līdz 300’000,00 EUR (trīs simti tūkstoši euro) novirzāmi hokeja
attīstības programmai kā mērķfinansējums nacionālās vīriešu hokeja izlases atbalstam ar mērķi nodrošināt
kvalifikāciju un izcilus sasniegumus Olimpiskajās spēlēs, līdzfinansējot Olimpiskās hokeja programmas
sekojošus izdevumus:
5.1.1. ledus un sporta zāles noma treniņu un sacensību procesa nodrošināšanai;
5.1.2. inventāra iegāde;
5.1.3. medicīniskie izdevumi;
5.1.4. spēlētāju apdrošināšanas izdevumi.
5.2. No 2021. gada 1. janvāra šo Noteikumu punkta 5. uzskaitījums attiecināms arī uz tiem sporta federācijas
sportistiem, kuri sporta federācijas vērtējumā var kvalificēties dalībai tuvākajās Olimpiskajās spēlēs, kā arī
uz viņu treneriem, tehnisko un atbalsta personālu.
6. Piešķiramā atbalsta ietvaros administratīvo izdevumu īpatsvars nedrīkst pārsniegt 20 (divdesmit) procentus no
kopējiem olimpiskās izcilības programmas īstenošanai sporta federācijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.
7. Piešķiramā atbalsta sadalījums, ņemot vērā šo Noteikumu punktā 5.1. noteikto mērķfinansējumu, tiek veikts,
izmantojot sekojošu punktu sistēmu:
7.1. vasaras sporta veidos – par katru dalībnieku, kas iekļauts LOV A sastāvā vai iekļauts LOV sastāvā ar
atsevišķu lēmumu (Tokija 2020 sastāvā), attiecīgā sporta veida federācijai piešķirams 1 (viens) punkts;
7.2. ziemas sporta veidos – par katru dalībnieku, kas iekļauts LOV A vai B sastāvā, attiecīgā sporta veida
federācijai piešķirams 1 (viens) punkts;
7.3. katrai programmai pieejamais finansējuma apjoms dalāms ar šīs programmas ietvaros atbalstāmajām
sporta veidu federācijām piešķirto punktu summu, tādējādi nosakot viena punkta vērtību attiecīgās
programmas ietvaros;
7.4. katrai sporta veida federācijai piešķiramais atbalsts programmas ietvaros nosakāms, reizinot tai piešķirto
punktu summu ar punkta vērtību attiecīgās programmas ietvaros;
7.5. pieejamā atbalsta aprēķins pievienots šo Noteikumu pielikumā (pielikums Nr. 1);
7.6. Tehnisko programmu ietvaros atbalstu saņemošās, attiecīgi, ziemas vai vasaras sporta veidu federācijas ar
kopēju, vienbalsīgu motivētu lēmumu var veikt saņemamā atbalsta pārdali, nolūkā nodrošināt sporta veidu
attīstību un izcīnīt izcilus sasniegumus visaugstākā līmeņa sacensībās;
7.6.1. Lēmums par šādu pārdali pieņemams un iesniedzams LOK Valdei ne vēlāk kā 10 (desmit) darba
dienas pēc tam, kad sporta veidu federācijām nosūtīts sākotnējais pieejamā atbalsta aprēķins šo
Noteikumu ietvaros.
8. Atbalsta saņemšanai, sporta veida federācijai jāsagatavo un jāiesniedz LOK:
8.1. sporta veida attīstības programma laika posmam no atbalsta pieteikuma iesniegšanas brīža līdz nākamo,
attiecīgi, Olimpiādes spēļu vai Ziemas Olimpisko spēļu noslēgumam, saskaņā ar pievienoto attīstības
programmas veidni (pielikums Nr. 2);
8.2. finansējuma pieprasījuma pieteikuma forma 2020., 2021. un, ziemas sporta veidu gadījumā – 2022. gadam,

saskaņā ar pievienoto finansējuma pieprasījuma pieteikuma veidni (pielikums Nr. 3) par izdevumiem laika
posmā no sadarbības līguma noslēgšanas līdz nākamo, attiecīgi, Olimpiādes spēļu vai Ziemas Olimpisko
spēļu noslēgumam vai attiecīgo spēļu kvalifikācijas perioda noslēgumam (ja sporta veida pārstāvji nav
kvalificējušies dalībai Olimpiskajās spēlēs);
8.2.1. tāme un finansējuma pieprasījuma pieteikuma formas iesniedzamas par tekošo kalendāro gadu,
izdevumus sadalot pa ceturkšņiem.
9. Sadarbības līgumu slēgšana atbalsta piešķiršanai par katru programmu atsevišķi ar sporta veidu federācijām
veicama vispārējā kārtībā un atbilstoši LOK sadarbības līguma tipveida formai.
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