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Latvijas Olimpiskās komitejas Individuālo ziemas sporta veidu komisijas darbības nolikums

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā darbojas Latvijas Olimpiskās komitejas (turpmāk tekstā – LOK) Individuālo
ziemas sporta veidu komisija.

2. Individuālo ziemas sporta veidu komisija savu darbu organizē sekojošā veidā:
2.1. Komisijā iekļaujami to individuālo Olimpisko ziemas sporta veidu federāciju prezidenti vai pilnvarotie

pārstāvji, kuru sportisti piedalījušies kādās no pēdējām divām ziemas Olimpiskajām spēlēm. Izņēmuma kārtā
un ar LOK Izpildkomitejas atsevišķu lēmumu pieļaujama citu personu iekļaušana komisijā.

2.2. Komisijas darbu vada LOK Izpildkomitejā apstiprināts komisijas priekšsēdētājs.

3. Komisijas kompetencē ziemas individuālajos Olimpiskajos sporta veidos ir:
3.1. Individuālo Olimpisko sporta veidu attīstības jautājumi un valsts labāko sportistu sagatavošanās un dalības

Olimpiskajās spēlēs vispārējā pārraudzība, tai skaitā, bet ne tikai:
3.1.1. Latvijas Olimpiskās vienības (turpmāk tekstā – LOV) valdes sagatavoto LOV sportistu atlases kritēriju

projektu izskatīšana;
3.1.2. LOV valdes sagatavoto LOV sportistu vārdiskā sastāva, tā finansējuma un atalgojuma apmēru projekta

izskatīšana;
3.1.3. Ar ekipējuma nodrošināšanu Latvijas Olimpiskajām delegācijām saistīto jautājumu izskatīšana.

3.2. LOK Olimpiskās izglītības jautājumu, Olimpiskās kustības jaunatnes pasākumu un valsts labāko jauno
sportistu sagatavošanās un dalības jaunatnes Olimpiādēs un citās starptautiskajās un reģionālajās kompleksajās
sacensībās vispārējā pārraudzība;

3.3. Sagatavošanās un dalības nodrošinājuma Eiropas Jaunatnes Olimpiskajos festivālos, Jaunatnes Olimpiskajās
spēlēs un Olimpiskajās spēlēs pārraudzība, kā arī attiecīgo Latvijas delegāciju sastāva komplektēšanas
pārraudzība;

3.4. LOK pārraudzībā esošo komplekso sporta pasākumu, tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Olimpiāžu, Latvijas
Jaunatnes Olimpiāžu, Olimpisko dienu norises un nodrošinājuma jautājumu pārraudzība, tai skaitā kalendārā
plāna izstrāde;

3.5. Priekšlikumu izstrāde Olimpiskās Solidaritātes sporta veidu atbalsta programmām un to izpildes pārraudzība;
3.6. LOK individuālo sporta veidu finansēšanas priekšlikumu izstrāde LOK Finanšu komisijas izstrādātā kārtējā

gada budžeta projekta vai budžeta grozījumu projekta ietvaros un tālāka novirzīšana izskatīšanai LOK
Izpildkomitejā;

3.7. LOK finansējuma sportisko kritēriju izstrāde un tālāka novirzīšana LOK Finanšu komisijai.

4. Komisiju sanākšanas periodiskums, kā arī sasaukšanas un norises kārtība:
4.1. Saskaņā ar Latvijas Olimpiskās komitejas institūciju organizatoriskās, administratīvās, finansiālās un

saimnieciskās darbības nolikumu, taču sanākot ne retāk kā 1 reizi 2 mēnešos.
4.2. Balsojot komisijā balsstiesības piemīt tikai tajā iekļautajiem federāciju pārstāvjiem, pie kam no katras

attiecīgajā komisijā pārstāvētās federācijas vienlaicīgi iespējams nodot tikai vienu balsi.

5. Komisiju lēmumu attiecināmība un piemērojamība.
5.1. Komisiju lēmumi kalpo par pamatu tālākai jautājumu izskatīšanai LOK Izpildkomitejā, vai kā informatīvais

materiāls tālākai darbībai, ja tā nolemj komisija.

6. Šo nolikumu pieņem un izmaiņas tajā apstiprina LOK Izpildkomiteja. Nolikums un tā izmaiņas stājas spēkā to
pieņemšanas dienā.

***

Saskaņots
Komisijas priekšsēdētājs:

(paraksts) (vārds, uzvārds)
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