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Latvijas Olimpiskās vienības sastāvu sportisko rezultatīvo rādītāju izvērtējuma vadlīnijas 

 

1. Šīs vadlīnijas (Vadlīnijas) nosaka veidu un kārtību, kādā veicama Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sastāvu sezonas 
sportisko rezultatīvo rādītāju – sezonas ietvaros sasniegto sportisko rezultātu – izvērtēšana un attiecīgu rekomendāciju 
sniegšana Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejai (IK) un LOV dalībnieku sapulcei. 

2. LOV sastāvos iekļauto sportistu sezonas rezultatīvo rādītāju izvērtēšana tiek veikta divas reizes gadā, pēc attiecīgās sporta 
sezonas noslēguma: novembra – decembra mēnešos vasaras sporta veidiem un marta – aprīļa mēnešos ziemas sporta 
veidiem, sniedzot sezonas kopsavilkuma ziņojumus (Kopsavilkuma ziņojumus) LOK IK līdz 31. decembrim vasaras 
sporta veidos un līdz 30. aprīlim – ziemas sporta veidos. 

2.1. Sportistu rezultatīvo rādītāju izvērtēšanas ietvarā iekļaujami: 
2.1.1. sezonas ietvaros sasniegtie sportistu augstākie sasniegumi, kā arī snieguma stabilitāte; 
2.1.2. sportistu veselības stāvoklis, tā atbilstība augsto sasniegumu sporta nodarbēm un vispārējā funkcionālā 

sagatavotība. 

3. Kopsavilkuma ziņojuma projektu sagatavo LOV, piedaloties attiecīgās sporta veida federācijas un LOK speciālistiem, 
sniedzot sekojošus ieteikumus attiecībā uz nepieciešamo rīcību ar sporta veidiem piekrītošajām LOV sastāvu kvotām, 
īslaicīgi (viena sezona) vai pastāvīgi (līdz Olimpiskā cikla noslēgumam): 

- transformēt sporta veidam piekrītošās LOV sastāvu kvotas tā, ka tās labāk atbilst sporta veida attīstības interesēm un 
faktiskajai situācijai sporta veida ietvaros, gan augšupējā, gan lejupējā transformācijā ievērojot proporciju 4 Bronzas 
sastāva kvotas = 2 Sudraba sastāva kvotas = 1 Zelta sastāva kvota; 

- papildināt sporta veidam piekrītošās LOV sastāvu kvotas, ņemot vērā sezonas ietvaros gūtu īpaši augstu sasniegumu 
vai vairākus sasniegumus. 

4. Papildus minētajam, Kopsavilkuma ziņojuma projektā attiecībā uz katra sportista atrašanos LOV sastāvos tiek ieteikts: 
- turpināt atbalstu; 
- pārcelt augstākā sastāvā; 
- pārcelt zemākā sastāvā; 
- pārtraukt sadarbību. 

5. LOV, sadarbībā ar attiecīgās sporta veida federācijas un LOK speciālistiem, sagatavotais Kopsavilkuma ziņojuma projekts 
tiek secīgi izskatīts: 
- LOV Valdē; 
- LOV Konsultatīvajā padomē; 
- LOK Valdē; 
- LOK IK; 
- LOV dalībnieku sapulcē. 

6. Finansējums ieteikumu īstenošanai tiek paredzēts LOK budžetā vai tā grozījumos. 

7. Šīs Vadlīnijas sagatavotas saskaņā ar “LOV sportistu atbalsta pamatnostādnēm” un “Noteikumiem par finansējuma 
apmēru un izmaksas kārtību LOV sportistiem, to treneriem un atbalsta personālam”, un stājas spēkā ar to pieņemšanas 
brīdi. 
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