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LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS AICINĀJUMS 

 

Katras demokrātiskas un pilnvērtīgas valsts pamati ir pilsoniska sabiedrība, ko veido 

stipras un neatkarīgas nevalstiskas organizācijas, kas pārstāv savu interešu grupas 

dialogā ar valsts pārvaldes institūcijām. Šādu iespēju nosaka Latvijas Republikas 

Satversmes 102.pants, atzīstot ikviena tiesības apvienoties biedrībās, politiskās 

partijās un citās sabiedriskās organizācijās. 

 

Starptautiskie un nacionālie tiesību akti, to skaitā Sporta likums, Sporta politikas 

pamatnostādņu 2022. – 2027. gadam projekts un citi normatīvie dokumenti nosaka 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) kā valsts sporta politikas 

īstenotāju, vienlaikus definējot Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) un tās 

organizāciju – Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) un Latvijas Olimpiešu sociālā 

fonda (LOSF) – kompetences ietvaru un veicamos uzdevumus. 

 

Atbilstoši Sporta likuma 11. panta 2. daļas 5. punktam LOK īsteno programmu valsts 

labāko sportistu dalībai Olimpiskajās spēlēs, jaunatnes Olimpiādēs un citās 

starptautiskajās un reģionālajās kompleksajās sacensībās. 

 

Sporta nozarē nevalstiskais sektors ir labi organizēts un pienācīgi regulēts. To pārstāv 

spēcīgas, neatkarīgas un profesionālas sporta organizācijas, kas vienmēr vērstas uz 

sadarbību ar IZM kā valsts sporta politikas balstu. Līdz šim abpusējā sadarbība ir 

vainagojusies ar labi padarītiem darbiem, sasniegumiem un rezultātiem pat Covid19 

apstākļos – izcīnītas olimpiskās medaļas; kopīgi izstrādātas Sporta politikas 

pamatnostādnes 2022. – 2027.gadam; veiktas reformas administratīvo izdevumu 

samazināšanā un finansējuma aprites vienkāršošanā, vienlaikus nostiprinot federāciju 

iesaisti un atbildību par sporta veidu; LOV un LOSF nostiprināšana.  
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Sporta nozares pārvaldība nevalstiskajā sektorā: LSFP un LOK reorganizācija 

Ņemot vērā IZM 2021. gada jūnijā mutiski formulēto uzdevumu attiecībā uz vienas 

sporta nevalstiskā sektora organizācijas izveidi, esam veikuši padziļinātu, neatkarīgu 

ekspertu izpildītu iespējamo funkcionālo un strukturālo izmaiņu risinājumu (risku un 

ieguvumu) izvērtējumu. Ar minēto ziņojumu esam iepazīstinājuši LOK biedrus – 

Olimpisko sporta veidu federācijas, to atbalstījusi LOK izpildkomiteja, un 2022. gada 

aprīlī tas tika prezentēts Izglītības un zinātnes ministrei A.Muižniecei. 

 

Vienlaikus, IZM uzdevumā, izmantojot valsts sporta budžeta līdzekļus 12’000 EUR 

apmērā, Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) sagatavojusi ziņojumu “Sporta 

modelis: LSFP un LOK reorganizācija un jaunais pārvaldības modelis”. Ziņojums 

paredz jaunas organizācijas veidošanu LOK un LSFP saplūšanas ceļā, kā rezultātā 

LOK tiek likvidēta kā atsevišķa biedrība. 

 

LOK biedri – Olimpisko sporta veidu federācijas noraida piedāvāto modeli 

kā Olimpiskās kustības un tās biedru interesēm neatbilstošu. 

 

Jau pirms gada - 2021. gada 19. maijā LOK vērsās pie IZM, piedāvājot risinājumu 

finansēšanas modeļa uzlabošanai, apliecinot gatavību ar 2023.gada 1.janvāri papildus 

normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām un darba apjomam pakāpeniski un 

plānveidīgi īstenot 33 individuālo Olimpisko sporta veidu federāciju 

finansēšanas pārraudzību, šim mērķim pārņemot attiecīgas programmas no 

LSFP. 

 

2023.gadā LOK aicina IZM sadarbībā ar Latvijas Paralimpisko komiteju (LPK) un 

neolimpisko sporta veidu federācijām izstrādāt modeli augstu sasniegumu sporta 

talantu atbalstam paralimpiskajos un neolimpiskajos sporta veidos, izmantojot LOK 
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un LOV uzkrāto pieredzi šajā jomā un nodrošinot tam nepieciešamo papildus 

finansējumu. 

 

Līdz šim esam plānveidīgi un racionāli veikuši pārmaiņas, lai pilnvērtīgi īstenotu 

mums uzticētos uzdevumus un sasniegtu noteiktos mērķos. Kā vienmēr - esam 

gatavi dialogam un pārmaiņām arī turpmāk, esam gatavi vadīt šo pārmaiņu procesu, 

taču aicinām to nedarīt steigā un nepārdomāti, priekšvēlēšanu kampaņas ietvaros. 

 

2022.gada 16.maijā 


