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Apstiprināts: 

Izglītības un zinātnes ministrijas 
valsts sekretāra vietnieks, 
Sporta departamenta direktors Edgars Severs 

Biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” 
ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks 

Rīgā, 2021. gada 14. oktobrī 

Nolikums 
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 

1. Nolikuma mērķis un pamatojums.

Pēc Latvijas Olimpiskās komitejas (turpmāk – LOK) iniciatīvas, VAS “Latvijas Loto” (turpmāk –
Latvijas Loto) sadarbībā ar LOK ir izstrādājusi koncepciju valsts mēroga izložu organizēšanai, kuras 
mērķis ir sniegt noteiktu sabiedrisko labumu – finansiāli atbalstīt sporta dzīves veicināšanu Latvijas 
izglītības iestādēs, atbalstot iniciatīvu “Sporto visa klase” (turpmāk - Projekts). 

Projekts tiek organizēts ar Latvijas Loto kapitāldaļu turētāja Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 
atbalstu un sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Projekta īstenošanai atvēlot valsts budžeta 
finansējumu, daļu no Latvijas Loto valsts budžetā iemaksāto dividenžu apmēra. 

Latvijas Loto un LOK 2021. gada 23. martā ir noslēgusi Sadarbības memorandu kopīgai sporta 
Projekta īstenošanai, sadarbojoties tematisku licencētu valsts mēroga izložu Sporta loterija un Sporto 
visi! organizēšanā, no kurām iegūtie finanšu līdzekļi daļēji tiks izmantoti sabiedrības interesēm sporta 
Projekta norises ietvaros, atbalstot Latvijas izglītības iestādes. 

Projekta darbība tiek uzsākta 2021. gada 16.oktobrī, noris līdz 2023. gada 7. oktobrim un var tikt 
pagarināta, ja tam tiek paredzēts finansējums gadskārtējā valsts budžeta likumā. 

Kārtība, kādā izglītības iestādes varēs saņemt finanšu līdzekļus Projekta norises ietvaros, tiek 
noteikta šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums). 

2. Kārtība, kādā izglītības iestādes piedalās Projektā.
2.1. Projektā piedalās visas izglītības iestādes, kas ir LOK projekta “Sporto visa klase” dalībnieces.

Citas izglītības iestādes projektā nepiedalās. 
2.2. Izglītības iestādēm – LOK projekta “Sporto visa klase” dalībniecēm jāiesniedz LOK pienācīgi 

aizpildītu noteiktas formas publicitātes informācijas anketu (Pielikums Nr. 1), kurā iekļauta 
visa nepieciešamā informācija un kam pievienoti visi nepieciešamie pielikumi. 

2.3. Nepilnīgi aizpildītas publicitātes informācijas anketas vai anketas, kurām nav pievienoti visi 
nepieciešamie pielikumu, nav šķērslis izglītības iestādes dalībai Projektā. 

2.4. Publicitātes informācijas anketās iekļautie personu dati tiks apstrādāti tiesību aktos noteikto 
LOK pienākumu izpildei, izglītības iestāžu pārstāvju identificēšanai un noteikšanai, finanšu 
līdzekļu 5000 euro apmērā piešķiršanai izglītības iestādēm, šī Projekta un LOK projekta 
“Sporto visa klase” popularizēšanai, ievērojot LOK Privātuma politikas, Fizisko personu datu 
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apstrādes likuma un citu attiecināmo, Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, tai 
skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgās 
datu aizsardzības regulas) prasības. 

3. Kārtība, kādā tiek noteiktas izglītības iestādes – Projekta finanšu līdzekļu saņēmējas.
3.1. Izglītības iestādes – Projekta finanšu līdzekļu saņēmējas tiek noteiktas Latvijas Loto valsts

mēroga interaktīvās skaitļu izlozes “Sporto visi!” Lielās izlozes ietvaros veiktā Skolu atlasē 
(turpmāk – Skolu atlase). 

3.2. Skolu atlase notiek vienu reizi nedēļā – sestdienā. Tā tiek uzsākta 2021. gada 16. oktobrī un 
noris līdz 2023. gada 7. oktobrim. Skolu atlases norise var tikt pagarināta, ja tam tiek paredzēts 
finansējums gadskārtējā valsts budžeta likumā. 

3.3. Skolu atlases ietvaros atlasītās Izglītības iestādes tiek noteiktas 1 (vienu) reizi nedēļā –Latvijas 
Loto valsts mēroga interaktīvajā skaitļu izlozē “Sporto visi!” Lielās izlozes ietvaros, atbilstoši 
Latvijas Loto valsts mēroga interaktīvās skaitļu izlozes “Sporto visi” noteikumiem 
(apstiprināti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā 03.08.2021.) (turpmāk – Izlozes 
noteikumi), izrietoši no ģeogrāfiskā attāluma līdz Izlozes noteikumos noteiktās nedēļas Lielās 
Izlozes 1. laimestu grupas laimētāja koordinātām. Skolu atlases ietvaros tiek atlasīta tā 
izglītības iestāde, kuras oficiālās adreses ģeogrāfisko koordinātu punkts atrodas vistuvāk 
Izlozes noteikumos noteiktā nedēļas Lielās izlozes 1. laimestu grupas laimētāja biļetē 
norādītajam koordinātu punktam. 

3.4. Katras Lielās izlozes ietvaros tiek atlasīta ne vairāk un ne mazāk kā 1 (viena) izglītības iestāde. 
3.5. Gadījumos, kad vairāku izglītības iestāžu atrašanās vietām ir vienāds ģeogrāfiskais attālums 

(metros) līdz attiecīgās izlozes 1. laimestu grupas laimējušās biļetes koordinātu punktam, ar 
nejaušas atlases skaitļu ģeneratora palīdzību tiek noteikts, kura no šīm izglītības iestādēm tiks 
atlasīta Skolu atlases ietvaros. 

3.6. Latvijas Loto sniedz LOK apstiprinājumu par Skolu atlasē atlasīto izglītības iestādi pēc 
izlozes, kuras ietvaros šī Skolu atlase veikta, noslēguma, 3 (trīs) dienu laikā nosūtot LOK uz 
elektroniskā pasta adresi lok@olimpiade.lv Latvijas Loto Izložu komisijas apstiprinātu 
attiecīgās izlozes protokola kopiju. 

3.7. Izglītības iestāde, kas atlasīta Skolu atlases ietvaros, turpmākajās atlasēs šajā Skolu atlases gadā, 
tas ir, attiecīgi no 2021. gada 16. oktobra līdz 2022. gada 8. oktobrim vai no 2022. gada 15. 
oktobra līdz 2023. gada 7. oktobrim, nepiedalās. 

4. Projekta finanšu līdzekļi, to izmaksa un izmantošana.
4.1. Katrai Skolu atlasē atlasītajai izglītības iestādei tiek piešķirti Projekta finanšu līdzekļi 5’000,00

EUR (pieci tūkstoši euro) apmērā.
4.2. Projekta finanšu līdzekļu izmaksu izglītības iestādēm veic LOK no šim mērķim piešķirtiem

un LOK budžetā saņemtiem valsts budžeta finanšu līdzekļiem, kurus LOK, atbilstoši 
attiecīga, starp LOK un Izglītības un zinātnes ministriju noslēgta, sadarbības līguma 
nosacījumiem, piešķir Izglītības un zinātnes ministrija, ņemot vērā, ka šāda finansējuma avots 
nostiprināts gadskārtējā valsts budžeta likumā, šim mērķim 260’000,00 EUR (divi simti 
sešdesmit tūkstošus euro) paredzot 2022. gadā un 260’000,00 EUR (divi simti sešdesmit 
tūkstošus euro) – 2023. gadā. 

4.3. Projekta finanšu līdzekļu izmaksas tiek uzsāktas pēc to veikšanai paredzētā finansējuma 
saņemšanas LOK budžetā un ne vēlāk, kā: 
4.3.1. 2022. gada 1. februārī, attiecībā uz izglītības iestādēm, kuras Skolu atlases ietvaros tiek 

atlasītas no 2021. gada 16. oktobra līdz 2022. gada 8. oktobrim; 
4.3.2. 2023. gada 1. februārī, attiecībā uz izglītības iestādēm, kuras Skolu atlases ietvaros tiek 

atlasītas no 2022. gada 15. oktobra līdz 2023. gada 7. oktobrim. 
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4.4. Izglītības iestādēm, kas Skolu atlases ietvaros atlasītas pirms šī Nolikuma punktā 4.3. (ar 
apakšpunktiem) minētā izmaksu uzsākšanas faktiskā termiņa, izmaksas šī Nolikuma punktos 
4.5. – 4.9. noteiktajā kārtībā tiek uzsāktas iepriekš minētajam termiņam iestājoties. Tām 
izglītības iestādēm, kas šī Nolikuma punktā 3.3. minētajās izlozēs tiek atlasītas pēc izmaksu 
uzsākšanas faktiskā termiņa iestāšanās, izmaksas šī Nolikuma punktos 4.5. – 4.9. kārtībā tiek 
uzsāktas, LOK saņemot šī Nolikuma punktā 3.3. minēto informāciju no Latvijas Loto. 

4.5. LOK 10 (desmit) darba dienu laikā no Projekta finanšu līdzekļu izmaksu uzsākšanās informē 
Skolu atlases rezultātā atlasītās izglītības iestādes par Projekta finanšu līdzekļu pieejamību un 
to saņemšanai veicamajām darbībām, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz izglītības iestāžu 
norādītajām elektroniskā pasta adresēm. 

4.6. Projekta finanšu līdzekļus iespējams izmantot izglītības iestādes sporta dzīves norišu 
veicināšanai, sporta infrastruktūras uzlabošanai, sporta ekipējuma un inventāra iegādei, sporta 
pedagogu, treneru un citu speciālistu atalgojumam. 

4.7. Projekta finanšu līdzekļu saņemšanai izglītības iestādei 10 (desmit) darba dienu laikā no LOK 
paziņojuma saņemšanas: 
4.7.1. jānoslēdz ar LOK noteiktas formas sadarbības līgums (Pielikums Nr. 2); 
4.7.2. jāiesniedz LOK laimesta izlietojuma mērķiem atbilstoša noteiktas formas tāme 

(Pielikums Nr. 3); 
4.7.3. jāiesniedz LOK iesniegtajai tāmei atbilstošs noteiktas formas finansējuma 

pieprasījums (Pielikums Nr. 4). 
4.8. Projekta finanšu līdzekļi vispārējā kārtībā jāizlieto 6 (sešu) mēnešu laikā pēc attiecīgā Projekta 

perioda ietvaros veiktās Skolu atlases noslēguma. Finanšu līdzekļu izmantošana ilgstošiem, ar 
personāla izmaksu segšanu saistītiem izdevumiem jāsaskaņo ar LOK Finanšu dienestu, 
iesniedzot šī Nolikuma punktā 4.7.2. minēto tāmi. 

4.9. Izglītības iestādei 10 (desmit) darba dienu laikā no visu Izglītības iestādei piešķirto Projekta 
finanšu līdzekļu izlietošanas jāiesniedz LOK iesniegtajai tāmei un finansējuma pieprasījumam, 
kā arī faktiskajam finanšu līdzekļu izlietojumam atbilstoša noteiktas formas finansējuma 
izlietojuma atskaite (Pielikums Nr. 5). 

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

*** 



LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS 
Skolu projekts  “Sporto visa klase” 

2021./2022.mācību gads 

A N K E T A 
par dalību sporta atbalsta loteriju projektā 

Aizpildīt datorrakstā 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKVIZĪTI 

Izglītības iestādes nosaukums 
Izglītības iestādes adrese 

Rekvizīti: 
konta turētāja nosaukums (ja tā nav izglītības iestāde) 

bankas nosaukums 
konta numurs 
SWIFT kods 

Izglītības iestādes fotogrāfija 1) lūdzam fotogrāfiju pievienot kā e-pasta pielikumu, sūtot anketu;
fotogrāfijai jābūt HORIZONTĀLAI, pēc iespējas labākā kvalitātē

Lūgums kontaktpersonas norādīt prioritārā secībā. Ja skola tiks noteikta kā 5000€ saņēmēja, tas tiks paziņots “Sporto visi”  TV izlozes 
pārraides laikā, TV izložu šova SuperBingo ietvaros. No VAS Latvijas loto studijas tiks zvanīts skolas izvēlētam publicitātes pārstāvim/-
ei Nr.1, ja neizdosies sazvanīt, tad zvanīs pārstāvim/-ei Nr.2.  
Aicināsim arī augstākminēto publicitātes personu  ierakstīt telefonā video (horizontālā formā), atbildot uz jautājumiem, kas tiks nosūtīti 
skolai, ja tā būs kļuvusi par 5000€ saņēmēju.  
Kā skolas pārstāvi lūdzam norādīt sporta pedagogu un/ vai izglītības iestādes vadītāju. Fotogrāfijas sūtīšanas fakts tiks uzskatīts kā 
atļauja neierobežotā laika posmā to izmantot izlozes pārraides un mārketinga vajadzībām Sporta loteriju projekta ietvaros. 
KONTAKTPERSONA 

Vārds Uzvārds amats mob.tālr.nr. e-pasts
Nr.1 
Nr.2 

Kontaktpersonu 
fotogrāfijas -

portreti 

1) lūdzam fotogrāfijas-portretus pievienot kā e-pasta pielikumu, sūtot anketu;
2) fotogrāfiju nosaukums - “Nr.1_Vārds Uzvārds” un “Nr.2_Vārds Uzvārds”;
3) fotogrāfijām jābūt HORIZONTĀLĀM, pēc iespējas labākā kvalitātē
4) fotogrāfijas tiks izmantotas TV šova SuperBingo pārraides laikā, sazvanīšanās brīdī.

Lūgums norādīt mērķi/ -us, kam, veiksmes gadījumā, tiks izmantots izlozē iegūtais finansējums – 5000€. 
To varēs izmantot pēc saviem ieskatiem kādam no sekojošiem mērķiem - sporta infrastruktūras uzlabošanai, ekipējuma un inventāra 
iegādei, pedagogu, treneru vai citu speciālistu atalgojumam. 
MĒRĶIS 

Anketu aizpildītu datorrakstā MS Word formātā un fotogrāfijas lūdzam nosūtīt uz e-pastu sportovisaklase@olimpiade.lv 
līdz 2021.gada 1.oktobra plkst.17.00. E-pasta nosaukumā norādīt: Sporta loteriju projektam + izglītības iestādes 
nosaukums. 

NOLIKUMA PIELIKUMS Nr.1 
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Rīgā, Sadarbības līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums. 

Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja” Nosaukums 
Reģistrācijas numurs: 50008022421 Reģistrācijas numurs: 
Adrese: Elizabetes iela 49, Rīga, LV-1010, Latvija Adrese: 
Banka: AS Swedbank UN Banka: 
Norēķinu konts: LV40HABA0551009710549 Norēķinu konts: 
Bankas kods: HABALV22 Bankas kods: 
Banka: Valsts kase Banka: 
Norēķinu konts: LV27TREL9153500000000 Norēķinu konts: 
Bankas kods: TRELLV22 Bankas kods: 
Kontaktpersona: Aija Buša, aija.busa@olimpiade.lv; +371-29462660 Kontaktpersona: 
Dokumentu iesniegšanai lok@olimpiade.lv tās xxxxx Xxxxxx Xxxxxx personā, 
tās ģenerālsekretāra Kārļa Lejnieka personā, turpmāk šī Līguma tekstā saukta “Organizācija”, 
turpmāk šī Līguma tekstā saukta “LOK”, no otras puses, 
no vienas puses, 

abas kopā un katra atsevišķi turpmāk šī Līguma tekstā sauktas “Puses”, nolūkā veicināt sporta un Olimpiskās kustības attīstību Latvijā, noslēdz sekojošu Līgumu: 

Īpašā sadaļa 
Nr. LOK 

budžeta 
postenis 

Programma Finansējums 
(apjoms, veids) 

Termiņi Tāme un TDP Pieprasījums Atskaite Izlietojums 

1. X.X.X. Finansējums sporta 
dzīves veicināšanai 
Latvijas izglītības 
iestādēs. 

5’000,00 EUR 
(pieci tūkstoši 
euro), avanss, 
valsts kase 

Finansējuma 
izlietojums – 6 (sešu) 
mēnešu laikā no 
saņemšanas brīža; 
izdevumi attiecināmi 
no šī Līguma 
noslēgšanas. 

Forma LL-T, 
iesniedzama un 
saskaņojama 
par visu 
finansējuma 
termiņu. 

Forma P, 
iesniedzama 
un 
saskaņojama 
par visu 
finansējuma 
termiņu. 

Forma A, 
iesniedzama par 
visu finansējuma 
termiņu 10 
(desmit) darba 
dienu laikā pēc 
visa finansējuma 
izlietošanas. 

Organizācijas sporta dzīves norišu 
veicināšanai, sporta infrastruktūras 
uzlabošanai, sporta ekipējuma un 
inventāra iegādei, sporta pedagogu, 
treneru un citu speciālistu atalgojumam. 

Finansējums 2022. gadā KOPĀ: 5’000,00 EUR (pieci tūkstoši euro) 

Vispārējā sadaļa 

1. Pušu sadarbības veids un ietvari.
1.1. LOK, saskaņā ar Valsts budžeta programmu 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi”, 

noslēgtajiem ziedojuma un sadarbības līgumiem, kā arī pēc nepieciešamības izmantojot citus 
finansējuma avotus, finansē šī Līguma Īpašajā sadaļā norādītās Organizācijas programmas, 
atbilstoši norādītajiem termiņiem, apjomam un noteiktajiem izlietojuma mērķiem. 

1.2. Finansējuma izlietojums veicams saskaņā ar šī Līguma Īpašajā sadaļā norādītām Organizācijas 
iesniegtām un LOK apstiprinātām tāmēm, finansējuma pieprasījumiem un par to iesniedzamas 
šī Līguma Īpašajā sadaļā norādītās finansējuma izlietojuma atskaites. 

2. Pušu tiesības un pienākumi.
2.1. LOK, atbilstoši šī Līguma Īpašajā sadaļā norādītajam, finansē Organizācijas programmas avansā 

vai ar pēcmaksu. 
2.2. LOK, atbilstoši apstiprinātām tāmēm, pārskaita Organizācijai finanšu līdzekļus uz Organizācijas 

kontu saskaņā ar šo Līgumu un Organizācijas iesniegtu un LOK apstiprinātu finansējuma 
pieprasījumu. 
2.2.1. Finanšu līdzekļi Organizācijai tiek pārskaitīti uz tās šajā Līgumā norādīto un tā Īpašajā 

sadaļā noteikto norēķinu kontu. 
2.3. Organizācija iesniedz LOK šī Līguma Īpašajā sadaļā noteiktos finansējuma pieprasījumus, 

atšifrējot izdevumu posteņus saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem 
Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”, 
iesniedzot šādus finansējuma pieprasījumus kā atsevišķus elektroniskus dokumentus, kuri 
sagatavoti un parakstīti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu 
noformēšanu. 

2.4. Organizācija iesniedz LOK šī Līguma Īpašajā sadaļā noteiktās atskaites par piešķirto finanšu 
līdzekļu izlietojumu šī Līguma Īpašajā sadaļā noteiktajā kārtībā un termiņos, nosūtot tās uz 
elektroniskā pasta adresi: lok@olimpiade.lv. 

2.5. Atskaite un tai pievienojamie dokumenti iesniedzami kā vienots elektronisks dokuments, kurš 
sagatavots un parakstīts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu 
noformēšanu, atšifrējot izdevumu posteņus saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra 
noteikumiem Nr.1031 “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām”. 
2.5.1. Atskaitei pievienojamas (vienotā elektroniskā dokumentā ar atskaiti) finanšu līdzekļu 

pienācīgu izlietojumu apstiprinošu pirmdokumentu kopijas. 
2.5.2. Veicot pārskaitījumus, kā maksājuma mērķis maksājuma uzdevumā jānorāda: 

2.5.2.1. pirmdokumenta numurs un datums; 
2.5.2.2. par ko tiek veikts maksājums; 
2.5.2.3. ekonomiskās klasifikācijas kodi; 
2.5.2.4. šī sadarbības Līguma ar LOK numurs formātā “LOK līgums Nr. …” (ja 

programmai tiek piemērots avansa finansējums). 
2.5.3. Organizācija nedrīkst veikt pārskaitījumus no Valsts kasē atvērtā norēķinu konta (ja tajā 

ieskaitīti šī Līguma ietvaros LOK piešķirtie finanšu līdzekļi) uz Organizācijas 
kredītiestādēs atvērtajiem norēķinu kontiem, izņemot ar LOK iepriekš rakstveidā 
saskaņotos gadījumos. 

2.5.4. Ja LOK piešķirtie finanšu līdzekļi atskaites periodā nav izlietoti, par to informējams 
LOK, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi: 
aija.busa@olimpiade.lv. 

2.6. LOK pēc saviem ieskatiem pieprasa no Organizācijas kārtējās un ārpuskārtas atskaites par 
piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu, lai pārbaudītu tā likumību un mērķtiecību, kā arī norīko 
revīzijas veikšanai Organizācijā sevis izvēlētu auditorfirmu vai zvērinātu revidentu. 

2.7. Organizācija sniedz visas LOK pieprasītās atskaites, kā kārtējās tā ārpuskārtas, kā arī nodrošina 
LOK norīkotas auditorfirmas vai zvērināta revidenta piekļuvi visām ziņām, kas tam 
nepieciešamas, lai pilnvērtīgi veiktu revīziju. 

2.8. Ja Organizācija tai atvēlētajā termiņā neiesniedz pieprasīto atskaiti, iesniedz nepatiesu atskaiti, 
nenodrošina LOK norīkotas auditorfirmas vai zvērināta revidenta piekļuvi tiem 
nepieciešamajām ziņām vai jebkādā veidā apzināti kavē to darbību, sagroza ziņas, vai ja finanšu 
līdzekļu faktiskais vai plānotais izlietojums neatbilst šī Līguma nosacījumiem, normatīvajiem 
aktiem vai labiem tikumiem, finanšu līdzekļu piešķiršana tiek pārtraukta nekavējoties pēc šāda 
pārkāpuma konstatācijas. 
2.8.1. Šī Līguma punktā 2.8. minētajos gadījumos finanšu līdzekļi, kas jau nonākuši 

Organizācijas rīcībā nekavējoties atgriežami LOK, uzrēķinot līgumsodu 0,25% (viena 
ceturtā daļa procenta) apmērā par katru dienu, kad šie līdzekļi atradušies Organizācijas 
rīcībā. 

2.9. Organizācija, iestājoties šī Līguma punktā 2.8. minētajiem apstākļiem, nekavējoties veic visas 
nepieciešamās darbības lai novērstu pārkāpumu, kā arī veic finanšu līdzekļu atgriešanu LOK 
saskaņā ar šī Līguma punkta 2.8.1. nosacījumiem. 

2.10. Organizācija pieprasa un izlieto šī Līguma ietvaros paredzēto finansējumu šī Līguma Īpašajā 
sadaļā noteiktajiem mērķiem. 

2.11. Organizācija ievēro: 
2.11.1. Sabiedriskā labuma organizāciju likuma nosacījumus attiecībā uz ziedojumu 

izlietojumu, neatkarīgi no tā, vai tie saņemti tieši vai pastarpināti; 
2.11.2. Publisko iepirkumu likuma nosacījumus attiecībā uz valsts budžeta līdzekļu 

izlietojumu, neatkarīgi no tā, vai tie saņemti tieši vai pastarpināti. 

2.12. Organizācija ievēro Sporta likuma 13. panta 6. daļā un Ministru kabineta 2009. gada 12. maija 
noteikumos Nr. 422 “Noteikumi par kārtību, kādā norāda informāciju par sporta pasākuma 
līdzfinansēšanu no valsts budžeta, un minētās informācijas saturu” noteikto un, saņemot valsts 
budžeta līdzekļus, jebkuros Organizāciju vai tās darbību popularizējošos materiālos, kā arī tās 
tīmekļa vietnē norāda, ka Organizācija un tās pasākumi tiek līdzfinansēti no valsts budžeta 
līdzekļiem un izvieto iepriekšminēto Ministru kabineta noteikumu pielikumā minēto logotipu, 
kā arī izvieto Latvijas valsts ģerboni ar Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas nosaukumu 
zem tā (grafiskā zīme pieejama http://izm.gov.lv/lv/ministrija/grafiska-zime), ievērojot Valsts 
pārvaldes iestāžu vienotas vizuālās identitātes grafisko standartu, neatkarīgi no tā, vai valsts 
budžeta līdzekļi saņemti tieši vai pastarpināti. 

2.13. Organizācija jebkuros programmu popularizējošos vai ar to saistītos materiālos pēc iespējas 
norāda, ka programma tiek līdzfinansēta izmantojot no Latvijas Olimpiskās komitejas sadarbībā 
ar VAS “Latvijas Loto” saņemtu finansējumu, neatkarīgi no tā, vai tas saņemts tieši vai 
pastarpināti, kā arī apņemas izvietot “Komanda Latvija” logotipu un saiti uz LOK tīmekļa lapu 
(www.olimpiade.lv) un VAS “Latvijas Loto” logotipu un saiti uz VAS “Latvijas Loto” tīmekļa 
lapu (www.latloto.lv) atbalstītāju vai šī Līguma ietvaros finansētās programmas sadaļā 
Organizācijas mājas lapā. 

2.14. Gadījumā, ja Organizācija nepilda savus šī Līguma punktos 2.12 un 2.13. noteiktos pienākumus, 
LOK ir tiesības apturēt programmai paredzēto finanšu līdzekļu izmaksu un/ vai atteikt 
Organizācijas dalību jebkādās citās LOK tieši vai pastarpināti finansētās programmās. 

3. Līguma termiņš un pirmstermiņa izbeigšana.
3.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai 

izpildei. 
3.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 

4. Strīdu risināšanas kārtība.
4.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi 

protokolētas. Gadījumā, ja Puses 10 (desmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas 
Republikas tiesā Latvijas Republikā spēkā esošo attiecināmo normatīvo aktu vai saistošo 
starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā. 

5. Nepārvarama vara. 
5.1. Puse tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 
Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas 
vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: pasaules gals, stihiskas nelaimes, avārijas, 
katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes 
institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē 
uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 
par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa 
uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, 
šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur 
ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

6. Citi noteikumi
6.1. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie noformēti rakstveidā un abpusēji parakstīti. 

Šādā gadījumā Pušu rakstiskā vienošanās tiek pievienota šim Līgumam un kļūst par šī Līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. 

6.2. Ar mērķi izpildīt šā Līguma noteikumus, Puses piekrīt, ka tās viena otrai var izpaust noteiktu 
kontaktinformāciju, tai skaitā personas datus. 
6.2.1. Šā Līguma ietvaros šāda personas datu izpaušana tiek uzskatīta par datu nodošanu, kurā 

otra Puse datus saņem kā atsevišķs datu pārzinis. Puses apņemas ievērot attiecināmos 
datu aizsardzības normatīvos aktus. Puses apliecina, ka visi personas dati, kurus viena 
Puse nodod otrai, ir likumīgi un godīgi iegūti un datu subjekti ir pienācīgi informēti par 
šādu personas datu nodošanu, kā arī par to, kur ir atrodama otras Puses informācija 
par personas datu apstrādi. 

6.2.2. Jebkāda personas datu apstrāde, kurā viena Puse apstrādā personas datus otras Puses 
vārdā, jāregulē ar datu apstrādes līgumu. 

6.3. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) lapaspusēm, 2 (divos) eksemplāros, pa vienam 
eksemplāram katrai Pusei. 

6.4. Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi (lejuplādējami https://olimpiade.lv/lv/lok/finanses/vienota-
sadarbibas-liguma-pielikumi): 
6.4.1. Forma LL-T – tāme uz 1 (vienas) lapaspuses; 
6.4.2. Forma P – finansējuma pieprasījums uz 1 (vienas) lapaspuses; 
6.4.3. Forma A – finansējuma izlietojuma atskaite uz 1 (vienas) lapaspuses. 

7. Šo Līgumu paraksta:

NOLIKUMA PIELIKUMS Nr.2 

mailto:aija.busa@olimpiade.lv
http://www.olimpiade.lv/
http://www.latloto.lv/


S A D A R B Ī B A S  L Ī G U M S  numurs skatāms datnes nosaukumā 

Lapaspuse Nr. 2 no 2
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

LOK Organizācija 

Kārlis Lejnieks Xxxxxx Xxxxxx 
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0,00

0,00

0,00
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Kopā: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Npk.

Aktivitātes 
nosaukums 
(nometne, 
sacensības, 

ekipējuma un 
inventāra iegāde u.c)

Aktivitātes norises 
vieta (Pilsēta, 

Valsts)

Aktivitātes 
norises laiks 

(gggg.mm.dd.)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

LATVIJAS OLIMPISKĀ KOMITEJA

AIZPILDA ATTIECINĀMĀS KOLONNAS

Dienu 
skaits

Plānotais 
aktivitātes 
rezultāts

Dalībnieku 
skaits

Dokumentu paraksta amatpersona ar tiesībām pārstāvēt organizāciju atsevišķi, vai vairākas amatpersonas, ja noteiktas kopīgas pārstāvības tiesības. Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā 
drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums.

Izdevumi 
kopā

Līguma Nr.

Sagatavotājs, telefons:

Organizācijas nosaukums:

SPORTA DZĪVES VEICINĀŠANAS PROGRAMMA LATVIJAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS. TĀME (FORMA LL-T)
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Administratīvie 
izdevumi

Sporta darba 
nodrošināšana

Inventārs, 
ekipējums

Sacensību 
organizācija

Kods Izdevumu veids
1110 Mēnešalga

1150
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 
attiecības regulējošu dokumentu pamata

1210 Darba devēja VSAOI

2110
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, 
darba braucieni

2120
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, 
darba braucieni

2210 Izdevumi par sakaru pakalpojumiem
2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
2230 Dažādi pakalpojumi

2240
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 
(izņemot kapitālo remontu)

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
2260 Īre un noma
2310 Izdevumi par dažādām precēm un inventāru
2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli

2340
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās 
ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

2350 Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces

2360
Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā 
(amatā) esošo personu uzturēšana

2390 Pārējās preces 
5110 Attīstības pasākumi un programmas

5120
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 
līdzīgas tiesības

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
5230 Pārējie pamatlīdzekļi
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā

7710
Biedru naudas, dalības maksa un iemaksas 
starptautiskajās institūcijās

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

LATVIJAS OLIMPISKĀ KOMITEJA
FINANSĒJUMA PIEPRASĪJUMS (FORMA P)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Organizācijas nosaukums:

Līguma Nr./ Īpašās sadaļas Nr.:

Periods (ceturksnis):

Kopā:

PAVISAM Kopā:

LOK programma/pasākums:

Dokumentu paraksta amatpersona ar tiesībām pārstāvēt organizāciju atsevišķi, vai vairākas amatpersonas, ja noteiktas kopīgas pārstāvības
tiesības. Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums.

Sagatavotājs, telefons:
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Administratīvie 
izdevumi

Sporta darba 
nodrošināšana

Inventārs, 
ekipējums

Sacensību 
organizācija

Kods Izdevumu veids
1110 Mēnešalga

1150
Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās 
attiecības regulējošu dokumentu pamata

1210 Darba devēja VSAOI

2110
Iekšzemes mācību, darba un dienesta komandējumi, 
darba braucieni

2120
Ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumi, 
darba braucieni

2210 Izdevumi par sakaru pakalpojumiem
2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
2230 Dažādi pakalpojumi

2240
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 
(izņemot kapitālo remontu)

2250 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
2260 Īre un noma
2310 Izdevumi par dažādām precēm un inventāru
2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli

2340 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās 
ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

2350 Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces

2360
Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā 
(amatā) esošo personu uzturēšana

2390 Pārējās preces 
5110 Attīstības pasākumi un programmas

5120
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 
līdzīgas tiesības

5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
5230 Pārējie pamatlīdzekļi
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā

7710
Biedru naudas, dalības maksa un iemaksas 
starptautiskajās institūcijās

0,00 0,00 0,00 0,00Kopā:

PAVISAM Kopā: 0,00

Atskaitei pievienot finanšu līdzekļu pienācīgu izlietojumu apstiprinošu pirmdokumentu kopijas. Atskaiti sūtīt uz Latvijas Olimpiskās
komitejas e-pasta adresi: lok@olimpiade.lv

Sagatavotājs, telefons:

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

LATVIJAS OLIMPISKĀ KOMITEJA
FINANSĒJUMA IZLIETOJUMA ATSKAITE (FORMA A)

LOK programma/pasākums:

Organizācijas nosaukums:

Līguma Nr./ Īpašās sadaļas Nr.:

Periods (ceturksnis):

Dokumentu paraksta amatpersona ar tiesībām pārstāvēt organizāciju atsevišķi, vai vairākas amatpersonas, ja noteiktas kopīgas pārstāvības
tiesības. Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums.
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