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Apstiprināts ar 
SIA „Latvijas Olimpiskā vienība” dalībnieku sapulces 

2015.gada 16.decembra, lēmumu Nr.1. 
                                                                     

 
Noteikumi  

par sportistu individuālajos vasaras sporta veidos olimpiskajās disciplīnās pieteikšanu un iekļaušanu 
Latvijas Olimpiskās vienības sastāvos no 2017.– 2020.gadam 

 
1. Šie noteikumi nosaka veidu, kārtību un kritērijus sportistu individuālajos vasaras sporta veidos olimpiskajās 

disciplīnās* pieteikšanai, iekļaušanai un darbībai Latvijas Olimpiskās vienības (turpmāk tekstā – LOV) sastāvos, 
sākot ar 2017.gada 1.janvāri un līdz 2020.gada 31.decembrim (Olimpiskās spēles Tokyo-2020). 

 
2. Sportistus iekļaušanai LOV sastāvos uz nākamo sezonu līdz katra kalendārā gada 5.decembrim piesaka 

attiecīgā Nacionālā sporta federācija (Pieteikuma veidlapa - Pielikums nr.1). 
 

3. Lēmumus par sportistu iekļaušanu LOV sastāvos uz katru nākamo kalendāro gadu pieņem LOV dalībnieku 
sapulce ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc pieteikumu beigu termiņa (līdz kalendārā gada 20.decembrim). LOV 
dalībnieku sapulce jebkurā laikā pēc nepieciešamības, vadoties no LOV Valdes priekšlikumiem, var pieņemt 
lēmumus par sportistu papildus iekļaušanu, izslēgšanu un/vai sastāva maiņu. 

 
4. Sportistu var iekļaut LOV A sastāvā, ja viņš/viņa atbilst šādiem kritērijiem: 

4.1. izcīnījis 1.-8.vietu Olimpiskajās spēlēs vai Pasaules čempionātā; 
4.2. izcīnījis 1.-3.vietu Eiropas čempionātā; 
4.3. izcīnījis 1.-6.vietu Pasaules kausa kopvērtējumā sporta veidos, kur sacensības notiek vairākos sacensību 
posmos un tiek izcīnīts – noteikts kopvērtējuma uzvarētājs; 

 
5. Sportistu var iekļaut LOV B sastāvā, ja viņš/viņa atbilst šādiem kritērijiem: 

5.1. izcīnījis 9.-12.vietu Olimpiskajās spēlēs vai Pasaules čempionātā; 
5.2. izcīnījis 4.-8.vietu Eiropas čempionātā; 
5.3. izcīnījis 7.-10.vietu Pasaules kausa kopvērtējumā sporta veidos, kur sacensības notiek vairākos sacensību 
posmos un tiek izcīnīts – noteikts kopvērtējuma uzvarētājs; 
5.4. izcīnījis 1.-3.vietu Eiropas kausa kopvērtējumā sporta veidos, kur sacensības notiek vairākos sacensību 
posmos un tiek izcīnīts – noteikts kopvērtējuma uzvarētājs, Pasaules vai Eiropas Junioru čempionātā līdz 23 
gadiem, vai Pasaules Jaunatnes Olimpiskajās spēlēs. 
 

6. LOV C sastāvā tiek iekļauti sportisti vecumā līdz 23 gadiem, ja viņš/viņa atbilst šādiem kritērijiem, apsteidzot 
vismaz ½ no attiecīgo sacensību dalībniekiem: 
6.1. kvalificējies Olimpiskajām spēlēm; 
6.2. izcīnījis 13.-16.vietu Pasaules čempionātā; 
6.3. izcīnījis 9.-12.vietu Eiropas čempionātā; 
6.4. izcīnījis 4.-6.vietu Pasaules vai Eiropas Junioru čempionātā līdz 23 gadiem; 
6.5. izcīnījis 1.-6.vietu Pasaules vai Eiropas Junioru vai Jauniešu čempionātā vecumā no 16 līdz 18 gadiem; 
6.6. izcīnījis 4.-8.vietu Pasaules Jaunatnes Olimpiskajās spēlēs; 
6.7. izcīnījis 1.-3.vietu Eiropas Jaunatnes Olimpiādē. 
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7. Ar LOV sastāva sportistiem tiek slēgts Līgums uz 1 gadu, kur atkārtoti (bet ne vairāk kā divus gadus pēc kārtas) 
var iekļaut arī sportistus, kuri tieši neatbilst 4.punktā noteiktajiem kritērijiem, bet kuri konkrētajā sezonā bijuši 
LOV sastāvā un izpildījuši ar LOV līgumu apstiprinātos individuālos plānus vai guvuši sporta traumas (ārstu 
atzinums). 
 

8. Cīņas sporta veidos (bokss, cīņa, džudo, taekvondo) kritērijs ir izpildīts, ja sportists izcīnījis 4.vai 5.punktā 
noteikto vietu, uzvarot vismaz divas cīņas vai pārvarot divas kārtas, izņemot Olimpiskās spēles. 

 
9. Ar atsevišķu LOV dalībnieku sapulces lēmumu, gatavojoties Olimpiādes spēlēm un/vai Pasaules Jaunatnes 

Olimpiskajām spēlēm, var tikt izveidoti arī papildus jeb Olimpisko spēļu kandidātu sastāvi, kuros var iekļaut 
sportistus, kuri neatbilst 4.,5.vai 6.punktā noteiktajiem kritērijiem, bet ir kvalificējušies vai var kvalificēties šīm 
spēlēm. Šo LOV sastāvu dalībniekiem LOV atbalsts tiks sniegts individuāli, ierobežotā apjomā un saskaņojot ar 
attiecīgo sporta veida federācijām. 

 
10. LOV sastāvos iekļauto sportistu organizatoriskais un materiālais atbalsts tiek noteikts, vadoties no LOV kārtējā 

finanšu gada budžeta iespējām, izmantojot LOV sportistu treniņu darba finansējuma un piemaksu 
aprēķināšanas metodiku, un tas var tikt mainīts ar LOV dalībnieku sapulces lēmumu sezonas (gada) laikā, ja 
tiek grozīts LOV finansējuma apmērs.  

 
11. Pēc lēmuma pieņemšanas par sportista iekļaušanu kādā no LOV sastāviem, starp LOV, attiecīgo sporta 

federāciju un sportistu/treneri tiek slēgts sadarbības līgums, paredzot sadarbības apjomu un kārtību un nosakot 
pušu tiesības un pienākumus. 

 
12. Sportistu maiņa kādā no LOV sastāviem ir iespējama, ja konkrētā vieta izcīnīta, izpildot LOV noteiktos kritērijus 

komandā, bet kāds no komandas dalībniekiem aptur jeb pārtrauc savu aktīvo darbību konkrētajā sporta veidā. 
Nomaiņa iepriekš apstiprinātā LOV sportistu sastāva ietvaros notiek ar LOV Valdes lēmumu, kas tiek pieņemts 
pēc sporta veida Federācijas un nomaināmā sportista pieteikuma (ja sportists tiek pārcelts no cita (zemāka) 
sastāva, tad treniņu darba atbalstam nepieciešamā finansējuma apjoms tiek piešķirts tikai pamatsummas 
apjomā; netiek piemērots nomaināmā sportista pabalsts; pēc nomaiņas Federācija nevar pretendēt uz papildus 
atlēta iekļaušanu LOV sastāvā). 
 
__________________  

* par sportistiem individuālajos vasaras sporta veidos olimpiskajās disciplīnās šo noteikumu izpratnē tiek uzskatīti arī: 
- stafetes komandas dalībnieki (skriešana, peldēšana, paukošana); 
- airēšanas ekipāžu (2,4,8) dalībnieki; 
-smaiļošanas (2,4) dalībnieku un kanoe airēšanas (2) dalībnieku ekipāžas; 
- burāšanas komandu dalībnieki (ja ir 2 vai vairāki); 
- treka riteņbraukšanas komandu braucienu (sprints, iedzīšana) dalībnieki; 
- pludmales volejbola pāra spēlētāji. 

 
 
 
 
SIA „Latvijas Olimpiskā vienība” 
Valdes priekšsēdētājs       E.Fogelis 
 


