
 
 
Olimpiskās Solidaritātes programma  
Tehniskie kursi treneriem (TCC)  
 
Nacionālā līmeņa kursi – organizēti sadarbībā ar Starptautisko Sporta veidu Federāciju, paredzot 
iespēju iekļaut kursu moduļus tiesnešiem, treneriem, kas strādā ar sportistiem ar speciālām 
vajadzībām.  
Nacionālā Sporta federācija (NF)  un Starptautiskā Sporta federācija (SF) iepriekš vienojas par 
izvēlēto ārzemju ekspertu, kursu saturu, ilgumu, formātu,  teorētisko un praktisko apmācības 
stundu skaitu, dalībnieku skaitu un līmeni, novērtēšanas metodi un sertifikāciju.  

 

- Ārzemju ekspertam, NOK un NF var nozīmēt vietējo palīgu (valsts treneris, bijušais 
Olimpiskās Solidaritātes stipendijas saņēmējs (ICECP), tehniskais direktors), ir 
nepieciešams SF saskaņojums.  

- Olimpiskā Solidaritāte un LOK  aicina aktīvi atbalstīt sieviešu līdzdalību mācībās, ievērojot, 
ka vismaz 30% kursu dalībnieku ir sievietes.  

- Kursi tiesnešiem, ir paredzēti ar mērķi informēt tiesnešus par jaunākajiem spēkā esošajiem 
noteikumiem, jo pilna satura kursu organizēšana tiesnešiem ir SF kompetencē.  

 
Papildus/atsevišķi – papildus kvota  
Kursi, kas īpaši paredzēti trenerēm – sievietēm.  
Lai mudinātu vairāk sieviešu kļūt par TRENERĒM, papildus budžets var tikt piešķirts LOK /NF 
– Treneru kursu organizēšanai, kur mērķauditorija ir tikai sievietes.  
(Kursu organizēšanas prasības, iesniegšanas termiņš, vērtēšana kā Nacionālā līmeņa kurss)  
 
Budžets kursa līdzfinansējums/atbalsts 8’000USD – 10’000USD  

- Veidojot budžetu NF ir jāveic precīzs plānoto izmaksu novērtējums.  

- Olimpiskā Solidaritāte sedz organizatoriskās izmaksas atbilstoši iesniegtajam detalizētajam 
budžeta projektam.  

- Visi jaunie izdevumi, kas nav uzskaitīti apstiprinātajā projekta budžetā, ir 
jāiesniedz Olimpiskajai Solidaritātei apstiprināšanai, pretējā gadījumā tos var 
nesegt no OS budžeta.  

- Sporta inventāra un biroja aprīkojuma iegāde (klēpjdators, projektors, ekrāns, printeris, 
kamera u.c.) netiek segta no šis programmas budžeta. Budžetā var iekļaut tikai nelielus 
sporta vai mācību piederumus, kas nepieciešami kursu norisei.  

 
Pieteikumu iesniegšana  

- Atbilstoši pieteikumu veidlapai (pievienots fails); 

- Pirmspieteikšanās par nodomu organizēt Kursus lidz 2023. gada 28. februārim 
(maruta.taima@olimpiade.lv, tālrunis 26423519);  

- Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2023. gada 12. aprīlis, elektroniski uz e-pastu 
lok@olimpiade.lv  
 

 
Pieteikumu vērtēšana un apstiprināšana 

1. Pieteikumu izvērtēšanas noteikumus skatīt - Nolikums “Par Starptautiskās Olimpiskā 
komitejas Olimpiskās solidaritātes projektu iesniegšanas kārtību federācijām” 
(pievienots fails);  

mailto:lok@olimpiade.lv


2. Olimpiskās Solidaritātes apstiprinājums. 
 
 
Olimpiskās Solidaritātes elektroniskie dalības sertifikāti  
Sertifikāta elektronisko versiju izsniedz LOK. 
 
Katra NF sadarbībā ar LOK ir atbildīga par precīzu nepieciešamo sertifikātu skaita sadali. 
Olimpiskās Solidaritātes sertifikāts par piedalīšanos ir jāpiešķir tikai tie tiem dalībniekiem, kuri ir 
apmeklējuši visu kursu.  
 
T-kreklu politika  
Lai norādītu uz Olimpiskās Solidaritātes atbalstu OS mudina NF izplatīt T-kreklus kursa 
dalībniekiem, izmantojot Olimpiskās Solidaritātes identitāti saskaņā ar attiecīgajām 
pamatnostādnēm.  
Informācija – https://arhivs.olimpiade.lv/lv/lok/olimpiska-solidaritate/lejupielades  
 
 
Atskaite  
Pēc kursu noslēguma NF iesniedz LOK sekojošu Atskaišu dokumentāciju  
 

1. Finanšu izlietojuma atskaite (veidlapa)  
2. Tehniskā atskaite (veidlapa)  
3. Kursu ārzemju eksperta tehniska atskaite (veidlapa)  
4. Fotogrāfijas un jebkura cita būtiska informācija (prese relīzes, publikācijas. 

 
Informācijai -  
OS Audits nosaka sekojošas prasības attiecībā uz finanšu atskaitēm: 
Atskaitēm par OS finansējuma izlietojumu jāpievieno: 

- Visu maksājumu pirmdokumenti - pakalpojuma sniedzēju rēķini, maksājumu orderi vai 
bankas konta izraksti, kas apliecina pirkumu vai pārskaitījumu pakalpojuma saņēmējam; 
līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem; 

 
 
PUBLICITĀTE  

- Pasākumos un publiskajā telpā jābūt informācijai par Olimpiskās solidaritātes (OS) atbalstu 
attiecīgajam pasākumam vai projektam. Šim nolūkam jāizmanto OS grafiskās identitātes 
zīmes, kas lietojamas tikai un vienīgi saistībā ar konkrēto projektu.   

- OS grafiskās identitātes noteikumi lasāmi LOK mājaslapā (sadaļā - Olimpiskā solidaritāte 
- lejupielādes - OS grafiskās identitātes noteikumi) 

- Informācijai par Olimpiskās Solidaritātes programmām jābūt pieejamai attiecīgo federāciju 
mājaslapās. 

- Preses relīzes, foto/video un informatīvie materiāli jāpievieno Olimpiskās solidaritātes 
Tehniskajai atskaitei vai jānorāda Interneta saite uz tiem.  

- Olimpiskās Solidaritātes un LOK baneri – izsniedz LOK.  
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