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Sporta likums
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Likums “Par iedzīvotāju ienākuma
nodokli”
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Ministru kabineta 2001. gada 8.
augusta Rīkojums Nr. 385 “Par
biedrībām, nodibinājumiem un
starptautiskajām izglītības un
sadarbības programmām”,

LOK Vīzijas 2030 mērķis “50+50”:
Latvijas Olimpiskajā komandā ir vismaz 50 atlēti
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Visiem LOV sportistu atbalsta mehānismiem jābūt
vērstiem uz šī mērķa sasniegšanu.
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Olimpiskās spēles ir LOV sportistu sportisko sasniegumu
galvenā mēraukla.

PAMATPRINCIPI, ATBALSTA SNIEGŠANAI LOV SPORTISTIEM
Augstu sasniegumu princips

Universālas pārstāvniecības princips

Atbalsta programmas un mehānismi tiek izstrādāti
un pielietoti tā, ka tie veicina sportistu tiekšanos uz
izciliem sasniegumiem.

Katrai Olimpiskā sporta veida federācijai jābūt
pārstāvētai LOV sportistu atbalsta sistēmas ietvaros,
tiecoties uz vienota – visaugstākā – standarta sporta
zinātnes,
rehabilitācijas
un
psiholoģiskās
sagatavotības resursu pieejamību visu sporta veidu
ietvaros.

Izaugsmes perspektīvas princips

LOK iedrošina nodarboties ar sportu un tiekties uz
augstiem sasniegumiem, neaizmirstot par sportistu
līdzsvarotu iekļaušanos sabiedrībā pēc sportiskās
karjeras noslēguma ar piemērotas izglītības, duālās
karjeras programmu un sociālo garantiju ieviešanas
palīdzību. Sportista izaugsme neapstājas uz pjedestāla.

Pieejamības princips

LOK atbalsta vienlīdzīgas iespējas visiem Olimpiskajā
kustībā, neskatoties uz vecumu, dzimumu,
ienākumiem vai jebko citu.

Solidaritātes princips

Ilgtspējas un stabilitātes princips

LOK tiecas nostiprināt Olimpisko federāciju
patstāvību un atbildību par savu sporta veidu, veicina
kompetenču un pienākumu sadali, kā arī talantu
identificēšanu un atbalstu ne tik vien atsevišķu sporta
veidu, bet visas sistēmas ietvaros.

LOV sportistu atbalsta sistēmai jāsniedz iespēja
nodrošināt Olimpisko sporta veidu federāciju
plānošanas, sportistu treniņu – sacensību procesa un
treneru motivācijas un atalgojuma stabilitāti
Olimpiskā cikla ietvaros.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Plānošanas un īstenošanas pamatvienība Olimpiskais cikls
LOV veidojami vairāki sastāvi, to ietvaros
federācijām nosakāmas piekrītošas kvotas
Kvotu apjoms un sadalījums – atbilstoši
noteiktajam virsmērķim un pamatprincipiem.

KVOTU NOTEIKŠANA

LOK Valde,
konsultējoties ar
federācijām, sagatavo
kvotu sadalījuma
priekšlikumu

LOK Izpildkomiteja
saskaņo sagatavoto
projektu

LOV dalībnieku
sapulce apstiprina
kvotu piekritību
federācijām

LOV VĀRDISKIE SASTĀVI

1

Federācijas piesaka kandidātus, atbilstoši izstrādātajiem iekšējiem kritērijiem un kvotām
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LOV Konsultatīvā padome saskaņo projektu
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LOV Valdes priekšsēdētājs apstiprina vārdiskos sastāvus

Katru LOV sastāvu kvotu var aizpildīt tikai viens sportists

Federācija pieņem lēmumu par:
LOV sportistiem piesaistītajiem treneriem un atbalsta personālu.
treniņu – sacensību darba finansējuma apjomu un pabalstu izmaksas apjomu (no kopsummas).

LOV VĀRDISKIE SASTĀVI

Visām situācijām piemērojami labas
pārvaldības elementi
demokrātisks un koleģiāls lēmumu
pieņemšanas process
pieņemto lēmumu atklātums
skaidra pieņemto lēmumu motivācija

LOV SASTĀVI

32 000 EUR

16 000 EUR

8 000 EUR

100 līdz 135 kvotas vasaras sporta veidiem
70 līdz 85 kvotas ziemas sporta veidiem
Zelta sastāvā ne vairāk
kā 20% - 30% no
kopējā kvotu skaita

Sastāvos iekļaujami sasniegumu ziņā atbilstoši sportisti

Sudraba un Bronzas sastāvi - “piramīdas” veidā

KĀRTĪBA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA
FEDERĀCIJU VALDĒS

LOV SASTĀVIEM
ATBILSTOŠS
FINANSĒJUMA
APMĒRS

LOK VEIC
APRĒĶINU

LOK VEIC
PABALSTU
IZMAKSU

LOK INFORMĒ
FEDERĀCIJAS
VALDI PAR
KOPSUMMĀM

FEDERĀCIJAS
VALDE
PIEŅEM
LĒMUMU PAR
SADALI

Iespēja mainīt izmaksājamos pabalstus:
1 x mēnesī, kopsummas ietvaros, nosūtot LOK attiecīgu federācijas
Valdes lēmumu līdz izmaksu mēneša 5. datumam
Iespēja mainīt treniņu – sacensību darba finansējumu:
1 x gadā (pēc 6 mēnešiem), kopsummas ietvaros, kopā ar LOV
sastāvos iekļauto sportistu maiņu
PROJEKTS 15.12.2021.

FEDERĀCIJA
APMAKSĀ
TRENIŅU –
SACENSĪBU
DARBU

Kopējo naudas apmēru treniņu – sacensību darba
finansējuma un pabalstu izmaksai sporta veidā
nosaka, balstoties uz sportistu skaitu LOV sastāvos.

FINANSĒJUMS FEDERĀCIJAI
TRENIŅU - SACENSĪBU FINANSĒJUMA
UN PABALSTU IZMAKSAI

LOV Sastāvs

Finansējums
(EUR)

Sportistu skaits

Kopsumma
federācijai

Kopsummas sadalījums

ZELTS
SUDRABS
BRONZA

32’000
16’000
8’000

“Z”
“S”
“B”

(Z x 32’000)
(S x 16’000)
(B x 8’000)

Treniņu darba finansējumam – ne mazāk kā 40%
Pabalstu izmaksai – ne vairāk kā 60%

LOK noteiktais treniņu darba finansējuma
koridors sportistam no federācijas kopsummas
(EUR)
Max
Min
13’000

PROJEKTS 15.12.2021.

2’500

LOK noteiktais pabalstu koridors sportistam,
trenerim, atbalsta personālam no federācijas
kopsummas (EUR)
Max
Min
2’500

150 (ja tiek izmaksāts)

LATVIJAS XXX FEDERĀCIJA

LOV Sastāvs

Sportistu skaits

Kopsumma
federācijai

ZELTS

1
2
3

88 000,00

SUDRABS
BRONZA

PROJEKTS 15.12.2021.

