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AKTUALITĀTES OLIMPISKĀS SOLIDARITĀTES PROGRAMMĀS 
2020.GADĀ  

(noslēdzošais gads 2017-2020 četrgades ciklā) 
 

Programma: Nacionālās sporta struktūras attīstība (DNSS).  
Atbalsts sporta veida organizatoriskās un/vai treniņu sistēmas pilnveidošanai ar 
starptautiska eksperta palīdzību.  
2020.gadā pieejams atbalsts 1 projektam 30 000  ASV $ apmērā.  
Pieteikšanās termiņš LOK 2020.g. 28.februāris.  
 
Programma: Tehniskie kursi treneriem (TCC).  
2020.gadā pieejams atbalsts 1 – 2 projektiem atkarībā no SOK Olimpiskās 
solidaritātes lēmuma pēc globālā četrgades budžeta bilances apjoma izvērtēšanas. 
Maksimālais finansiālais atbalsts 1 kursam 8000 ASV $ apmērā. 
Pieteikšanās termiņš LOK 2020.g.28.februāris. 
 
Programma: Kontinentālās sacensības – atbalsts sportistiem.  Atbalstu varēs 
pieprasīt sportistu sagatavošanai Eiropas Jaunatnes Ziemas Olimpiskajam 
festivālam (EJOF) Vuokati, Somija 2021.gada 6.-13.februārī. Programmā ietvertie 
sporta veidi: kalnu slēpošana, distanču slēpošana, snovbords, daiļslidošana, 
šorttreks, hokejs). Kopējais  pieejamais atbalsts  ir 8’000 USD. Pieteikšanās termiņš 
tiks paziņots pēc EJOF Orgkomitejas oficiālās informācijas saņemšanas par dalības 
nosacījumiem. 
 
Programma: treniņu nometnes Japānā pirms Olimpiskajām spēlēm  Tokyo 2020 
Olimpiskā solidaritāte piedāvā USD 15’000 subsīdiju (kopējā summa uz vienu 
Olimpisko komiteju), lai tie sportisti, kuri kvalificējušies spēlēm, varētu izmantot 
kādu no piedāvātajām sporta bāzēm Japānā saviem treniņiem pirms Tokijas 
Olimpiskajām spēlēm 2020.  
Pieejamās sporta bāzes skat. šeit: 
 https://trainingcamp2020.metro.tokyo.jp/en/trainingcamps/ 
Pieteikšanās procedūra: 
*LOK un federācija aprunā visus nepieciešamos nosacījumus un izmaksas, ko ietvert 
līgumā ar izvēlēto sporta bāzi Japānā. 
*LOK iesniedz oficiālu pieteikumu, pievienojot vienošanās vēstuli un izmaksu tāmi. 
Var pieprasīt 75% avansu.  
Plašāka informācija:		
https://olimpiade.lv/lv/jaunumi/zinas/olimpiska-solidaritate-piedava-atbalstu-
treninu-nometnu-organizesanai-japana-1769 
 
Programma: Olimpiskās stipendijas treneriem Olimpiskā solidaritāte var nodrošināt 
vienu - divas stipendijas gadā vienai Olimpiskajai komitejai. Stipendijas paredzētas 
teneru dalībai starptautiskos tālākizglītības kursos, pēc iepriekšējas saskaņošanas ar 
starptautisko un nacionālo federāciju.  
*Viena no iespējām ir Starptautiskā treneru tālākizglītības programma ICECP (The 
International Coaching Enrichment Certificate Program), ko  izveidojusi Delaveras 
universitāte sadarbībā ar ASV Olimpisko komiteju un Olimpisko solidaritāti:	
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www.udel.edu/ICECP.	 Interesenti tālākizglītības kursiem piesakās individuāli 
(pieteikšanās termiņš parasti ir maija beigas - LOK un NF atbalsta vēstules 
jāpievieno pieteikumam). Pēc tam ar Olimpiskās komitejas atbalstu tiek kārtots 
stipendijas jautājums. 
*Treneru tālākizglītību Starptautiskos Treneru kursos (International Coaching 
Course ICC) piedāvā arī Budapeštas Fiziskās audzināšanas universitāte - University 
of PE, Budapest, Hungary.   Kursi tiek piedāvāti badmintonā, basketbolā, 
paukošanā, futbolā, handbolā, džudo, vieglatlētikā, volejbolā, ūdenspolo; kā arī 
vispārējā sagatavotībā.  
Plašāka informācija: http://english.tf.hu/future-students/international-coaching-
course/ 
*Sporta meistarības centru asociācija  (Association of Sport Performance Centres 
ASPC)  plašāku informāciju par treneru izglītības iespējām: 
http://sportperformancecentres.org 
 
Programma: Sportistu karjeras turpinājums  
Programmas mērķis atbalstīt sportistus viņu karjeras dažādos posmos, īpaši pēc 
sporta karjeras beigām. 
Tā paredz atbalstu gan atsevišķām pašu sportistu iniciatīvām tālākizglītības jomā, 
gan arī klātienes semināru organizēšanai. 
Pieejami individuāli granti Olimpiešiem, lai turpinātu mācības izglītības programmās 
pašu izvēlētajā jomā.  
*Tiek piedāvāta bezmaksas apmācības platforma tiešsaitē IOC Athlete Learning 
Gateway: onlinecourse.olympic.org 
https://www.olympic.org/athlete365/learning	
Pieteikšanās kādai no apmācības programmām notiek individuāli. Ar Olimpisko 
komiteju tiek saskaņots jautājums par Olimpiskās stipendijas pieprasīšanu šim 
nolūkam. 
*6 nedēļu online apmācības kurss angļu valodā - pieejams bez maksas 
Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) platformā Athletes365 Business 
Accelerator online course. Šis kurss paver lielisku iespēju sportistiem un 
olimpiešiem apgūt jaunas zināšanas uzņēmējdarbībā.  Tas piedāvā ar 
uzņēmējdarbību saistītu saturu un galvenos biznesa plānošanas rīkus. 
 
*Olimpiskās komitejas, kurām nav savas nacionālās atlētu karjeras programmas un 
ir aktīva atlētu komisija, tiks piedāvāta iespēja  (pēc SOK izvēles) organizēt SOK 
Atlētu karjeras programmas (ACP) klātienes sesijas.  
Latvijas Olimpiskā komiteja šādu iespēju izmantoja 2017.gada oktobrī, organizējot		
Rīgā klātienes semināru (IOC ACP Outreach workshop), kurā piedalījās 28 bijušie 
Latvijas olimpieši. To vadīja Kadiatou TOUNKARA no Francijas. 
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TURPINĀS 2019.GADA PROJEKTI 
 
Programma: “Atbalsts komandu sportam” 
Kopējais piešķirtais finansiālais atbalsts Latvijas sieviešu basketbola komandai 
četrgadē ir 100’000 ASV $, tajā skaitā 10’000 ASV$ 2020.gadā. Tas tiks izmantots, 
gatavojoties  kvalifikācijas spēlēm Eurobasket 2021 
 
Olimpisko stipendiju programma “Tokija 2020”.  
Olimpiskā stipendija piešķirta 18 Latvijas sportistiem.  Tas ir finansiāls atbalsts 390 
ASV dolāru mēnesī vienam sportistam 3 gadu garumā no 2017.gada 1.septembra līdz 
2020.gada 31.augustam. Tas tiek izmantots saistībā ar sportistu dalību treniņu 
nometnēs un sacensībās, gatavojoties kvalificēties Olimpiskajām spēlēm Tokija 2020. 
 
Olimpisko stipendiju programma “Pekina 2022”.  
 Olimpiskā stipendija piešķirta 15 Latvijas sportistiem.  Tas ir finansiāls  atbalsts 1000 
ASV dolāru mēnesī vienam sportistam, gatavojoties kvalificēties ziemas Olimpiskajām 
spēlēm Pekina 2022. Stipendiju programma darbosies 3 gadus no 2019.gada 
1.novembra līdz 2022.gada 28.februārim. 
 
Programma: "Jaunatnes Olimpiskās spēles Lozanna 2020 - atbalsts  sportistiem". 
Kopējais Olimpiskās solidaritātes finansiālais atbalsts šajā programmā ir 50’000 ASV $.   
20’000 ASV $ izmantoti jauno sportistu treniņu darba nodrošināšanai, savukārt 30’000 
ASV dolāru budžets apstiprināts izdevumu kompensācijai saistībā ar sportistu dalību 
kvalifikācijas sacensībās.  
 
Programma: “Nacionālās sporta struktūras attīstība (DNSS) ”   
Šajā programmā turpinās Latvijas Zēģelētāju savienības projekts ar kopējo budžetu 
30’000 ASV $. 
Projekta ietvaros LZS burāšanas sporta speciālisti kopā ar World Sailing ekspertu Timu 
Krosu izstrādās Nacionālo Burāšanas sporta attīstības programmu. Tiek sagatavota arī 
Burāšanas treneru rokasgrāmata. 
Paredzētas trīs klātienes sesijas nedēļas garumā, kas noslēgsies ar praktiskām 
nodarbībām uz ūdens 2020.gada maijā. 
___ 
 
LOK kontakti: 
https://olimpiade.lv/lv/lok/olimpiska-solidaritate/kontakti	
 


