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Revīzijas 
mērķis, apjoms



noskaidrot, vai LOK piešķirtie
valsts budžeta līdzekļi ir
izlietoti efektīvi, ekonomiski un
atbilstoši paredzētajiem
mērķiemRevīzijas mērķis



“Latvijas Olimpiskā komiteja”
(LOK)

Revīzijas apjoms

Izglītības un zinātnes ministrija 
(IZM)

33 sporta federācijas

2 sporta organizācijas:
- «Latvijas Olimpiskā akadēmija”
- “Latvijas Olimpiešu klubs”



LOK programmu īstenošanai 

2019.gadā

4,3
miljoni EUR 

Sporta federācijām 1,8 milj. EUR

Valsts galvoto 
aizdevumu segšanai 1,7 milj. EUR

LOK pašai programmu 
īstenošanai 581 tūkst. EUR

Sporta organizācijām, 
Olimpiskajiem 
centriem

250 tūkst. EUR



LOK programmu īstenošanai 

2020.gadā

7,9
miljoni EUR 

Sporta federācijām 3,5 milj. EUR

Valsts galvoto 
aizdevumu segšanai 3,9 milj. EUR

LOK pašai programmu 
īstenošanai 309 tūkst. EUR

Sporta organizācijām, 
Olimpiskajiem 
centriem

200 tūkst. EUR



Secinājumi



Kopumā LOK piešķirtos valsts budžeta līdzekļus 2019. un 
2020.gadā saņēmušas mērķgrupas:

augstas klases sportistu atbalstam, iegādājoties sportistiem ekipējumu,
inventāru, nodrošinot sportistu treniņu un sacensību darbu u.tml., lai
sagatavotos dalībai olimpiskajās spēlēs

nodrošinot organizatorisko un sagatavošanos darbu dalībai
olimpiskajās spēlēs

popularizējot olimpisko kustību un veselīgu dzīvesveidu



Sporta politikas plānošanas pieeja nesniedz iespēju novērtēt
piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāti

Sporta politikas pamatnostādnēs nav noteiktas katras
iesaistītās organizācijas individuālās atbildības robežas

starp LOK un IZM noslēgtajos līgumos par finansējuma
piešķiršanu, nav konstatējama LOK darbības konkrēta
sasaiste ar Sporta politikas pamatnostādņu uzdevumiem

LOK definētie programmu rezultāti ir atkarīgi arī no citiem 
faktoriem ārpus LOK programmu tvēruma

LOK sporta federācijām nav noteicis konkrētus
uzdevumus un rezultātus, kas tām jāsasniedz



Konstatētais sporta federācijās 



Neskaidrība par sporta federāciju valsts budžeta līdzekļu izlietojuma 
pamatotību un atbilstību LOK un federāciju līgumu nosacījumiem

interešu konflikta 
pazīmes starp 

sporta federācijas 
valdes locekli un 
pakalpojuma vai 

preču piegādātāju

līguma 
nosacījumu 

neievērošana par 
administratīvo 

izdevumu apmēra 
ierobežojumu

iespēja manipulēt 
ar finansējuma 

izlietojuma 
atskaites datiem un 

dubultā 
finansējuma 

saņemšanas risks

neizsekojama 
līdzekļu plūsma, 
kad pasākumu 
īstenošanai tiek 

piesaistīts 
pakalpojuma 

sniedzējs

Neatbilstības 12 no 33 sporta federācijām un 2 sporta organizācijās



Ieteikumi



LOK sniegti 7 ieteikumi

tiks veikti pasākumi kontroles procedūru uzlabošanai

tiks novērsta finanšu saņēmēju un piegādātāju iespējamība atrasties
interešu konfliktā

tiks uzlabota LOK iepirkumu procesu pārvaldība

tiks atgūti līdzekļi no sporta federācijām par dubultā apmaksātiem
izdevumiem

tiks noteikti LOK programmu izpildes rezultatīvie radītāji, kas ļautu
novērtēt darbību efektivitāti



Paldies par uzmanību! 

Skanstes iela 50, Rīgā, LV-1013
Tālrunis: 67017500
E-pasts: lrvk@lrvk.gov.lv
FB/Twitter: @VKontrole


