
KĀDS BŪS OLIMPISKAIS 
CEĻŠ PARĪZE 2024 UN 
MILĀNA-KORTINA 2026?
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Par stabilitāti un nozares 
sakārtošanu, ievērojot 
demokrātiskas sabiedrības un labas 
pārvaldības principus, tiesisko 
paļāvību un valsti kā prognozējamu 
partneri sporta nozarei

Par ko iestājas 
Latvijas Olimpiskā 
komiteja?



IZM lēmums par LSFP kā vienīgo valsts 
partneri un iespējamie riski

Neatbilst esošajam Sporta 
likumam un valsts politikas sporta 
pamatnostādnēm, līdz ar to ietver 
satversmības izvērtējuma risku

Sagatavošanās riski 
Olimpiskajām spēlēm Parīze 
2024 un Milāna–Kortīna 2026

Izmaiņām sporta nozares pārvaldībā jānotiek pakāpeniski, atbilstoši 
attiecīgiem veicamiem Sporta politikas dokumentu (jo īpaši Sporta likuma un 
Sporta politikas pamatnostādņu 2022. - 2027.gadam) grozījumiem. 

LOK nav pieņemama formāla reforma!



SPORTA LIKUMS
stājies spēkā 27.11.2002.



LOK LSFP

Koordinē Latvijā atzīto sporta federāciju darbību Starptautiskās 
Olimpiskās komitejas (SOK) apstiprinātajos Olimpiskajos 
sporta veidos un pārstāv to kopīgās intereses

Ir tiesības saņemt finanšu līdzekļus no valsts budžeta

Koordinē Latvijā atzīto sporta federāciju darbību, pārstāv to 
kopīgās intereses

Veic sporta federāciju atzīšanu, attiecīgās lietvedības vešanu un 
darbības kontroli

Veic sporta speciālistu sertificēšanu

10.panta 7.daļa

11.panta 2.daļa

1) Olimpiskās izglītības programmu;
2) Olimpiskās kustības jaunatnes programmu;
3) Olimpiskās kustības reģionālās attīstības programmu;
4) sporta veidu attīstības programmu;
5) programmu valsts labāko sportistu dalībai Olimpiskajās spēlēs, 
jaunatnes Olimpiādēs un citās starptautiskajās un reģionālajās 
kompleksajās sacensībās (augstu sasniegumu sporta 
programma)

13.panta 4.daļa

10.1 panta 2.daļa

10. panta 6.daļa

Ir tiesības saņemt finanšu līdzekļus no valsts budžeta

13.panta 4.daļa

20. panta 3.daļa

Kooperējot valsts, pašvaldību un savus finanšu līdzekļus, īsteno 
Sporta likumā uzskaitītās 5 programmas:



OLIMPISKĀ SAGATAVOŠANĀS



Valsts 
līdzfinansējums
augstas klases 
sportistiem

2021. un 2022.  

jaunais 
finansēšanas modelis



OLIMPISKO SPORTA VEIDU 
FEDERĀCIJU VADĪTĀJU VIEDOKLIS

ekspress-aptauja, 05.09.2022



Vai, jūsuprāt, būtu nepieciešams saglabāt atsevišķu valsts budžeta apakšprogrammu "Augstas klases 
sasniegumu sports", kas būtu paredzēta Olimpiskās sagatavošanās Parīze 2024 & Milāna-Kortīna 2026, 
LOV, LOSF finansēšanai, vai arī finansējums būtu iekļaujams jaunveidotā valsts sporta budžeta 
apakšprogrammā "Dotācija biedrībai "Latvijas Sporta federāciju padome” sporta organizāciju, 
programmu un pasākumu atbalstam”?
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1.

Jā, apakšprogramma "Augstas klases sasniegumu 
sports" būtu saglabājama

Nē, tā būtu iekļaujama jaunveidotā valsts sporta 
budžeta apakšprogrammā» Dotācija biedrībai 
"Latvijas Sporta federāciju padome” sporta 
organizāciju programmu un pasākumu atbalstam”.

Nezinu, nav viedokļa



Olimpisko sagatavošanās programmu finansējumu Parīze 2024 un Milāna-Kortīna 2026, kā arī 
LOV un LOSF paredzēto finansējumu būtu jāadministrē:
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2.

Latvijas Olimpiskā komiteja

Latvijas Sporta federāciju padome

Nezinu, nav viedokļa



Vai, jūsuprāt, līdz Olimpisko ciklu Parīze 2024 un Milāna-Kortīna 2026 noslēgumam būtu 
saglabājams Latvijas Olimpiskās vienības atbalsta modelis, kvotu sistēma un tai piesaistītais 
finansējums?
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3.

Jā, būtu saglabājams

Nē, nebūtu saglabājams

Nezinu, nav viedokļa



Saglabāt valsts budžeta apakšprogrammu 
“Augstas klases sasniegumu sports”, 
turpinot to pārraudzīt un administrēt 
Latvijas Olimpiskajai komitejai, 
ieskaitot Milāna-Kortīna 2026

Nodrošināt sportistiem stabilu, 
prognozējamu un mērķtiecīgu 
gatavošanos Olimpiskajām spēlēm Parīze 
2024 un Milāna–Kortīna 2026, esošā 
vienotā modeļa ietvaros, tajā skaitā ar 
LOK papildus atbalstu

Ko Latvijas Olimpiskā komiteja piedāvā?



PALDIES!


