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Nolikums 

Par Starptautiskās Olimpiskā komitejas Olimpiskās solidaritātes 
projektu iesniegšanas kārtību federācijām 

 
1. Vispārīgie noteikumi. 

1.1. Šis Nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka kārtību, kādā Latvijas Olimpiskajā komiteja (turpmāk tekstā 
– LOK) tiek iesniegti un izvērtēti Starptautiskās Olimpiskās komitejas (turpmāk tekstā – SOK) Olimpiskās 
solidaritātes (turpmāk tekstā – OS) atbalsta programmu projektu (turpmāk tekstā – Projektu) pieteikumi. 

 
2. Projektu pieteikumu iesniegšanas un izvērtēšanas kārtība. 

2.1. Projektus SOK OS atbalsta saņemšanai izstrādā un to pieteikumus LOK iesniedz Olimpisko sporta veidu 
federācijas (turpmāk tekstā – Federācijas). 

2.2. LOK, ņemot vērā SOK OS atbalsta programmu noteikumus, nosaka attiecīgā Projekta ietvaros iesniedzamo 
pieteikuma dokumentu apjomu un sastāvu, iesaistāmo personu loku, kā arī Projekta atbilstības nodrošināšanai 
izpildāmos nosacījumus. 

2.3. LOK izsludina pieteikšanos attiecīgās atbalsta programmas ietvaros, publiskojot informāciju par pieejamā 
atbalsta izlietojuma mērķi, nepieciešamo Projekta saturu, iesniedzamajiem pieteikuma dokumentiem, kā arī 
pieejamo atbalsta apjomu. 

2.4. Atkarībā no atbalsta programmas specifikas, LOK nosaka Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu – 1 (vienu) 
vai 2 (divus) mēnešus no pieteikšanās izsludināšanas brīža, vai citu piemērotu termiņu. 

2.5. Izvērtēšanai tiek pieņemti tikai tādi Projektu pieteikumi, kuri sastādīti atbilstoši LOK noteiktajām prasībām, 
izmantojot noteiktas pieteikumu formas un kam pievienoti visi nepieciešamie pielikumi. Projektu pieteikumi, 
kuru noformējums un/ vai saturs neatbilst noteiktajām prasībām, tiek noraidīti, neveicot tālāku izvērtēšanu. 

2.6. Atbalsta programmas ietvaros iesniegtos, prasībām atbilstošos Projektu pieteikumus LOK Valde izvērtē 10 
(desmit) darba dienu laikā no pieteikumu iesniegšanas termiņa notecējuma, pieņemot lēmumu iesniegt vai 
neiesniegt attiecīgo Projekta pieteikumu SOK OS. 

 
3. Projektu izvērtēšanas kritēriji. 

3.1. LOK Valde, veicot iesniegto Projektu pieteikumu izvērtēšanu, balstās uz sekojošiem kritērijiem: 
3.1.1. Projekts atbilst vispārpieņemtiem mūsdienu labas prakses standartiem attiecīgajā jomā; 
3.1.2. Projekts ir inovatīvs un aktuāls; 
3.1.3. Projekta ietvaros prioritāri sasniedzamā mērķauditorija ir skolēni, jaunieši, juniori, u.c.; 
3.1.4. Projekta tāme ir pamatota, ar sasniedzamajiem mērķiem samērojama un pieejamajam atbalsta apjomam 

atbilstoša; 
3.1.5. Projekta pieteikumam pievienotas atbalsta vēstules no pašvaldībām, sporta klubiem, sportistiem, 

treneriem, sporta skolotājiem un citiem Projekta potenciālajiem dalībniekiem; 
3.1.6. Projekta ietvaros tiks izstrādāti tālāk izmantojami metodiskie materiāli (vadlīnijas, pamācības, mācību 

materiāli, instrukcijas u.c.); 
3.1.7. Projekta īstenošana sekmēs sporta veida ilgtspēju, nodrošinot tā izplatību un attīstību; 
3.1.8. Projekta īstenošanai nepieciešamais atbalsta apjoms ir samērojams ar Projekta sniedzamo ieguldījumu 

sporta veida attīstībā; 
3.1.9. Projekta pieteicēja rīcībā esošais, Projekta īstenošanai izlietojamais finanšu līdzekļu apjoms ir 

samērojams ar atbalsta programmas ietvaros saņemamā atbalsta apjomu; 
3.1.10. Projekta pieteicējs aktuālā Olimpiskā cikla ietvaros nav saņēmis SOK OS programmu atbalstu attiecīgās 

tematikas Projektu īstenošanai. 
 
4. Šo Nolikumu pieņem un izmaiņas tajā apstiprina LOK Valde. Nolikums un tā izmaiņas stājas spēkā to pieņemšanas 

dienā. 
*** 


