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Olimpisko centru izveides, dibināšanas un darbības vispārīgi noteikumi 

 
1. Olimpiskais centrs. 

Olimpiskais centrs ir patstāvīga sporta organizācija vai citas nevalstiskās sporta organizācijas, valsts vai pašvaldību 
institūcijas struktūrvienība, filiāle vai meitas uzņēmums, kas saimnieciski un/vai organizatoriski nodarbojas ar 
Olimpiskās kustības popularizēšanu, sporta attīstības veicināšanu pašvaldību teritorijā un/vai sporta būves(-ju) 
apsaimniekošanu. Olimpisko centru dibinātāju skaitā noteikti jābūt arī pašvaldībai un biedrībai „Latvijas Olimpiskā 
komiteja” (LOK) un/vai vienai vai vairākām Olimpisko sporta veidu federācijām. 
Olimpiskie centri iedalās: 

◦ Reģionālajos Olimpiskajos centros; 

◦ Pašvaldību Olimpiskajos centros vai pašvaldību Olimpisko sporta veidu centros; 

◦ Sporta veida(-u) Olimpiskajos centros.  
 

2. Olimpiskā centra pazīmes. 
2.1. Par Reģionālo Olimpisko centru uzskatāma tāda saskaņā ar šo Noteikumu 1.punktu dibināta sporta organizācija, 

kura dibināta kā kapitālsabiedrība un atbilst katrai no sekojošām prasībām: 
1) Olimpiskajā centrā tiek realizētas ne mazāk kā 7 (septiņas) ar attiecīgajām sporta veidu 

federācijām saskaņotas Olimpisko sporta veidu programmas, kā arī tiek nodrošināta Olimpiskās 
kustības popularizācija; 

2) pašvaldībai un/vai valstij vai abām kopā pieder vairāk kā 50% (piecdesmit procenti) no 
pamatkapitāla; 

2.2. Par pašvaldības(-u) Olimpisko centru vai pašvaldības(-u) Olimpisko sporta veidu centru uzskatāma tāda saskaņā ar šo 
Noteikumu 1.punktu dibināta sporta organizācija vai citas nevalstiskās sporta organizācijas, valsts vai 
pašvaldību institūcijas struktūrvienība, filiāle vai meitas uzņēmums, kas dibināta kā kapitālsabiedrība, biedrība 
vai nodibinājums un darbojas atbilstoši dibinātāju apstiprinātajiem statūtiem un/vai līgumiem. 

2.3. Par Sporta veida(-u) Olimpisko centru uzskatāma tāda saskaņā ar šo Noteikumu 1.punktu dibināta sporta 
organizācija vai citas nevalstiskās sporta organizācijas, valsts vai pašvaldību institūcijas struktūrvienība, filiāle 
vai meitas uzņēmums, kas dibināta kā biedrība vai nodibinājums vai uz dibinātāju līguma pamata darbojas bez 
juridiskās personas statusa, un darbojas atbilstoši dibinātāju apstiprinātajiem statūtiem un/vai līgumiem 
un/vai darbības plāniem. 

2.4. Olimpiskajā centrā realizējamās programmas dibinātāji finansē atbilstoši tam, kā noteikts līgumos vai 
lēmumos par šo programmu realizāciju;  

2.5. Olimpiskā centra dibināšanai pašvaldība, valsts institūcija un/vai Olimpiskā sporta federācija(-as) kopā ar 
pieteikuma vēstuli iesniedz Latvijas Olimpiskajai komitejai sekojošus dokumentus:  

1) Institūcijas-dibinātāja lēmumu par piedalīšanos Olimpiskā centra dibināšanā/darbībā; 
2) Olimpiskā centra projektu un attīstības plānu; 
3) Kompetentu atzinumu par Olimpiskā centra projekta un attīstības plāna kvalitāti, projekta 

realizācijas iespējām un institūcijas-dibinātāja  finansiālo stāvokli; 
4) Līgumus, nodomu protokolus vai citā veidā fiksētas vienošanās, kas noslēgtas ar trešajām 

personām ar mērķi nodrošināt Olimpiskā centra projekta un plāna realizāciju, vai informāciju par 
paredzamo institūcijas – dibinātāja  nodrošinājumu vai saistībām projekta realizācijai; 

5) Paredzamo Olimpisko sporta veidu programmu, kas saskaņotas ar attiecīgo Olimpisko sporta 
veidu federācijām, un plānoto pasākumu izklāsts. 

 
3. Par LOK dalību Olimpisko centru izveidē, dibināšanā, darbībā un izstāšanos no tiem lemj un Olimpisko centru 

projektu apstiprināšanu veic LOK Izpildkomiteja. 
*** 


