
VALSTS MĒROGA 
LOTERIJA 
«SPORTO VISI!» 
AR SABIEDRISKĀ 
LABUMA MĒRĶI



MĒRĶIS

Sniegt sabiedrisko labumu – finansiāli 
atbalstīt sporta dzīves veicināšanu 
Latvijas izglītības iestādēs, atbalstot 
iniciatīvu “Sporto visa klase”

Loterijā piedalās tikai tās izglītības iestādes, 
kas ir  «Sporto visa klase» dalībnieces



LOTERIJAS DARBĪBAS 2 POSMI

2021
16.OKT

2022
8.OKT / 15.OKT

2023
7.OKT

katrā posmā izglītības iestāde 
var tikt izlozēta vienu reizi

1.POSMS 2.POSMS

loterijas darbība var tikt pagarināta, ja tam tiek paredzēts 
finansējums gadskārtējā valsts budžeta likumā



KATRU 
NEDĒĻU

SKOLU IZLOZE

VIENA 
SKOLA

no 2021.gada 16.oktobra 
līdz 2023.gada 7.oktobrim 

projekta 
«Sporto visa klase» 

dalībniece

SAŅEM
5000 EUR

kurus iespējams izmantot izglītības 
iestādes sporta dzīves norišu 

veicināšanai, sporta infrastruktūras 
uzlabošanai, sporta ekipējuma un 

inventāra iegādei, sporta pedagogu, 
treneru un citu speciālistu 

atalgojumam



FINANSĒJUMA SAŅEMŠANA

finansējumu saņems 
visas skolas, kuras 
izlozētas laikā no 

2021.gada 16.okt. līdz 
2022.gada febr.

2022
FEB

2022
8.OKT/ 15.OKT

finansējumu skola 
saņems pēc izlozes, 

kas veikta no 
2022.gada febr. līdz 

2022.gada 8.okt.

2023
FEB

2023
7.OKT

finansējumu saņems 
visas skolas, kuras 
izlozētas laikā no 

2022.gada 15.okt. līdz 
2023.gada febr.

finansējumu skola 
saņems pēc izlozes, 

kas veikta no 
2023.gada febr. līdz 

2023.gada 7.okt.

Nolikuma «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» punkts Nr.4 «Projekta finanšu līdzekļi, to izmaksa un izmantošana»



Projekta finanšu līdzekļu saņemšanai izglītības iestādei 10 
(desmit) darba dienu laikā no LOK paziņojuma 
saņemšanas:

DOKUMENTI

Projekta mērķiem neizlietotos finanšu līdzekļus LOK atgriež valsts budžetā saskaņā ar
attiecīga, starp LOK un Izglītības un zinātnes ministriju noslēgta, sadarbības līguma
nosacījumiem.

8.decembrim

1. jānoslēdz ar LOK noteiktas formas sadarbības
līgums;

2. jāiesniedz LOK laimesta izlietojuma mērķiem
atbilstoša noteiktas formas tāme;

3. jāiesniedz LOK iesniegtajai tāmei atbilstošs
noteiktas formas finansējuma pieprasījums.

finansējuma 
izlietojuma termiņš

Izglītības iestādei 10 (desmit) darba dienu laikā (bet ne 
vēlāk kā līdz 2023.gada 18.decembrim) par visu Izglītības 
iestādei piešķirto Projekta finanšu līdzekļu izlietošanu 
jāiesniedz iesniegtajai tāmei un finansējuma pieprasījumam, 
kā arī faktiskajam finanšu līdzekļu izlietojumam atbilstoša 
noteiktas formas finansējuma izlietojuma atskaite.

līdz 2023.gada



FINANSĒJUMA AVOTS UN CEĻŠ

Finansiālais atbalsts «Sporto visa klase» izglītības 
iestādēm tiek organizēts ar Latvijas Loto 

kapitāldaļu turētāja LR Finanšu ministrijas atbalstu 
un sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes 

ministriju, tā īstenošanai atvēlot valsts budžeta 
finansējumu, daļu no Latvijas Loto valsts budžetā 

iemaksāto dividenžu apmēra.

VAS 
«LATVIJAS LOTO»

VALSTS BUDŽETS

LR IZGLĪTĪBAS UN 
ZINĀTNES MINISTRIJA

LATVIJAS OLIMPISKĀ 
KOMITEJA

«SPORTO VISA KLASE» 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDE



LAI IZDODAS!


