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Notikušas 4
valdes sēdes, 
izskatīti 20
jautājumi

Notikusi 1
Infrastruktūras un 
Olimpisko centru 
apakškomisijas 
sēde

Notikusi 1
Finanšu 
komisijas sēde

Notikusi 1
Olimpisko centru 
dalībnieku 
sapulce



Izsludināti iepirkumi ekipējuma 
piegādei Pekina2022 – Parīze2024 un  
Vuokatti2021 

Apstiprināts Nolikums Par naudas 
līdzekļu piešķiršanas kārtību izglītības 
iestādēm Latvijas Olimpiskās komitejas 
un VAS “Latvijas Loto” valsts mēroga 
interaktīvās skaitļu izlozes “Sporto 
visi!” un “Sporta loterija” kopprojekta 
ietvaros

Dalība konsultatīvajā sanāksmē ar 
SOK prezidentu T.Bahu attiecībā uz 
situāciju kopumā un, jo īpaši,  par 
Pekina2022 aktualitātēm 



Uzsākta pieprasījumu gatavošana 
finanšu līdzekļu saņemšanai no 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
pamatbudžeta programmas 09.00 
“Sports” apakšprogrammām 09.21.00 
“Augstas klases sasniegumu sports” un 
09.09.00 “Sporta pasākumi un 
federācijas” 2022. gadam. IZM 
pagarinājusi iesniegšanas termiņu līdz 
22.11.2021

Sniegta informācija un skaidrojumi AS 
Latvijas Valsts mežu auditoram SIA 
Potapoviča un Andersone par 
2018.gada LVM ziedojuma 
(dāvinājuma) 612 000 EUR apmērā 
izlietojumu.

Veikts padziļināts audits 6 federācijās 
sadarbībā ar auditoriem SIA 
Revidentu firma NM par Valsts 
budžeta līdzekļu apakšprogrammā 
«Augstas klases sasniegumu sports» 
finansējuma izlietojumu. 

Revīzijas rezultāti tiks izskatīti LOK 
Valdē un LOK Finanšu komisijas sēdē 
15.11.2021. 



Ir notikušas LOK Valdes 
tikšanās ar 11 federācijām par 
LOV darbību 2022.gadā un 
finansējuma piešķiršanas 
kārtības projektu sportistu 
pabalstu un treniņu-sacensību 
darba nodrošināšanai

Pēc diskusijas ar vasaras 
Olimpisko sporta veidu 
federācijām ir izvirzīti 
kandidāti SOK Solidaritātes 
programmai «Atbalsts mācību 
un treniņu darbam 
Parīze2024». Uz atbalstu 
pretendē 12 sportisti no 6 
federācijām

Ir apstiprināta mācību 
stipendija Gintam Dzērvem 
(skeletona treneris) ICECP 
Delaveras Universitāte 
tālmācības kursa apgūšanā 
2021/2022 gadam 

Ir apstiprināta SOK 
mācību stipendija 
medicīnā  - LOV Sporta 
ārstei Lolitai Kalniņai 
Havranekai



Izdota Olimpiskā dienasgrāmata 
“Latvija Tokijā”, kas nosūtīta visiem 
Olimpiskās komandas dalībniekiem un 
federācijām

Noslēgusies «Trīs zvaigžņu balvas 
2021» nominantu izvirzīšana Tautas 
balsojumam, kas notiks no 8. līdz 
28.novembrim. 
Ir saņemti 77 nominantu kandidātu 
pieteikumi (no 125)

Uzsākta Latvijas Loto loterija “Sporto 
visi”, kuras ietvaros katru nedēļu tiks 
izlozēti 5000 EUR kādai no projekta 
«Sporto visa klase» skolām. Pirmās 
divas skolas, kuras iegūs finansējumu 
sporta dzīves uzlabošanai, ir:
- V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola;
- Rīgas 21.vidusskola.




