
 

 

Kritēriji 2009.gadā reorganizēto valsts aģentūru treneru algu dotācijas sadalei  

olimpisko sporta veidu federācijām 2015.gadā un turpmākajos gados. 

 

 

1. Valsts budžeta dotācija treneru algām 2015.gadā tiek piešķirta 25 olimpisko sporta veidu 

federācijām, kuras to saņēma to 2012.gadā un/vai, kuru sportisti ir startējuši vasaras Olimpiskajās 

spēlēs 2012.gadā Londonā. Turpmākajos gados šo federāciju skaitā var iekļauties arī tās olimpisko 

sporta veidu federācijas, kuras nav šo 25 federāciju sarakstā, bet kuru sportisti startējuši iepriekšējās 

olimpiskajās vasaras vai ziemas spēlēs, vai arī iepriekšējās jaunatnes olimpiskajās vasaras vai ziemas 

spēlēs.  

2. Valsts budžeta dotācija 2015.gadā un turpmākajos gados tiek saglabāta ne mazāka kā 2014.gada 

apmērā (613 995 EUR). Visas 25 federācijas tiek sadalītas 3 blokos, starp kuriem tiek saglabātas 

finansējuma proporcijas, kādas tās bija 2014.gadā. 1.bloks (55,2187 % no kopējās dotācijas) – 16 

olimpisko vasaras sporta veidu federācijas, izņemot Latvijas Jātnieku federāciju, Latvijas Modernās 

pieccīņas federāciju un Latvijas Zēģelēšanas savienību, 2.bloks (19,1288 % no kopējās dotācijas) – 

3 olimpisko vasaras sporta veidu federācijas, kuras saņem dotāciju, kas tām tika piešķirta pēc valsts 

aģentūras „Lietišķo sporta veidu centrs „Kleisti” likvidācijas (Latvijas Jātnieku federācija, Latvijas 

Modernās pieccīņas federācija un Latvijas Zēģelēšanas savienība), 3.bloks (25,6525 % no kopējās 

dotācijas) – 6 olimpisko ziemas sporta veidu federācijas. 

3. Tā tiek paredzēta attiecīgo sporta veidu federāciju Latvijas izlašu dalībnieku vai komandu 

treneru darba algu un sociālās apdrošināšanas iemaksu nodrošināšanai. Ar federācijas 

izpildinstitūcijas lēmumu šī dotācija var tikt izmantota arī citu tās treneru algu un sociālās 

apdrošināšanas iemaksu nodrošināšanai. Var tikt algoti tikai tie treneri, kuriem Latvijas likumdošanā 

noteiktajā kārtībā ir derīgs A, B vai C kategorijas sporta speciālista (trenera) sertifikāts. 

4. 1.bloka 16 olimpisko vasaras sporta veidu federācijām dotācijas apmērs 2015.gadā un turpmāk 

tiek aprēķināts saskaņā ar 1.tabulu. 2.bloka federācijas izstrādā savus kritērijus dotācijas sadalei 

turpmākajos gados. 6 olimpisko ziemas sporta veidu federācijām dotācijas apmērs 2015.gadā un 

turpmāk tiek aprēķinātas saskaņā ar 2.tabulu. 

 

16 olimpisko vasaras sporta veidu federācijas (55,2187 % no kopējās dotācijas) 1.tabula 

Gads 

Proporcionāli 

sadalei 

2012.gadā 

Bāzes finansējums LSFP ASS kritēriji par 

iepriekšējiem  

4 gadiem kopā 

Treneru skaita 

kritēriji 
% Dalība OS 

(gadi) 

2014.gads 85% 5% 2012. 5% par 2012.gadu 5% 

2015.gads 85% 5% 2012. 5% 5% 

2016.gads 85% 5% 2012. 5% 5% 

2017.gads 70% 10% 2016. 10% 10% 

2018.gads 50% 10% 2016. 25% 15% 

2019.gads 30% 10% 2016. 40% 20% 

2020.gads 15% 10% 2016. 50% 25% 

2021.gads 0% 10% 2020. 60% 30% 

 

         Līdz 2016.gada olimpiskajām spēlēm Riodežaneiro tiek saglabāts procentuālais sadalījums, 

kas bija noteikts 2014.gadam. Vēsturiskā sadale netiek ņemta vērā, pēc 2020.gada olimpiskajām 

spēlēm, sākot ar 2021.gadu. 

 

 

 

 

 



 

6 olimpisko ziemas sporta veidu federācijas (25,6525 % no kopējās dotācijas) 2.tabula 

Gads 

Proporcionāli 

sadalei 

2012.gadā 

Bāzes finansējums LSFP ASS kritēriji par 

iepriekšējiem  

4 gadiem kopā 

Treneru skaita 

kritēriji 
% Dalība ZOS 

(gadi) 

2014.gads 85% 5% 2012. 5% par 2012.gadu 5% 

2015.gads 70% 10% 2012. 10% 10% 

2016.gads 50% 10% 2012. 25% 15% 

2017.gads 30% 10% 2016. 40% 20% 

2018.gads 15% 10% 2016. 50% 25% 

2019.gads 0% 10% 2018. 60% 30% 

 

 Vēsturiskā sadale netiek ņemta vērā pēc 2018.gada Ziemas olimpiskajām spēlēm, sākot ar 

2019.gadu. 

Kritēriju skaidrojums. 

1. Bāzes finansējums: visām olimpisko sporta veidu federācijām, kurām ir tiesības uz to saskaņā ar 

šo kritēriju 1.punktu, ņemot vērā, ka federācijas, kuru sportisti ir startējuši iepriekšējās olimpiskās 

spēlēs vai jaunatnes olimpiskās spēlēs (vasaras sporta veidu federācijām) un iepriekšējās ziemas 

olimpiskajās vai jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs (ziemas sporta veidu federācijām), saņem 

divas reizes lielāku summu kā federācijas, kuru sportisti nav tajās startējuši. 

2. LSFP ASS kritēriji: visām olimpisko sporta veidu federācijām, kurām ir tiesības uz to saskaņā 

ar šo kritēriju 1.punktu, saskaņā ar LSFP augstu sasniegumu sporta kritērijiem proporcionāli to 

iegūtajiem punktiem par to sasniegumiem iepriekšējo 4 (četru) gadu laikā. 

3. Treneru skaita kritēriji: visām olimpisko sporta veidu federācijām, kurām ir tiesības uz to 

saskaņā ar šo kritēriju 1.punktu, proporcionāli to Latvijas likumdošanā noteiktajā kārtībā 

sertificēto sporta speciālistu (treneru) skaitam uz iepriekšējā gada 1.decembri, ievērojot, ka par A 

kategorijas treneri tiek saņemts 4 reizes lielāks, bet par B kategorijas treneri 2 reizes lielāks punktu 

skaits kā par C kategorijas treneri. 

Kritēriji apstiprināti LSFP valdes sēdē 2014.gada 11.novembrī. 

 

Treneru algu dotācijas sadale 2016.gadam (pielikumā) apstiprināta LSFP valdes sēdē 

2016.gada 11.janvārī. 

 

 

LSFP prezidents E.Fogelis 

 

 

 


