APSTIPRINĀTS
Latvijas Olimpiskās komitejas Valdes
2021. gada 9. februāra sēdē
Lēmums Nr. 4.2., Protokols Nr. 6
“OLIMPISKAIS DRAFTS”
NOLIKUMS
Mērķis
Identificēt un atbalstīt individuālo Olimpisko sporta veidu jaunos sportistus*, pilnveidojot viņu potenciālu un motivējot
sasniegumiem pārejas periodā uz pieaugušo sportu.
1.

Sportistu atlases un vērtēšanas kritēriji.
1.1. Olimpiskajam draftam var nominēt jauniešus vecumā no 16-20 gadiem.
1.2. Sportista sasniegtie rezultāti 2020.gadā, izaugsmes potenciāls (Parīze-2024; Milāna, Kortīna-2026).
1.3. Sportista motivācijas vēstule vai video stāsts, trenera atbalsta vēstule.
1.4. Ieteicama sporta veida federācijas atbalsta vēstule.

2.

Norises laiks un kārtība.
2.1. Sportisti, treneri un federācijas sagatavo un iesniedz pieteikumu brīvā formā, nosūtot to elektroniski uz
lok@olimpiade.lv ar norādi “Olimpiskais drafts” līdz 2021.gada 8.martam.
2.2. Kandidātu atlasi veic LOK Valde līdz 2021.gada 12.martam, izvirzot līdz 6 kandidātiem apspriešanai un izvērtēšanai
Žūrijā.
2.3. Žūriju veido 3 dalībnieki – LOK partneru pārstāvji, un tās sastāvu apstiprina LOK Valde.
2.4. Žūrija nosaka Olimpiskā drafta atbalsta saņēmējus.
2.5. Žūrija lēmumu publiski paziņo 2021.gada 30.martā.

3.

Finansējums.
3.1. LOK sadarbības partneru un privāto uzņēmēju kapitāls.
3.2. Valsts budžeta līdzekļi netiek izmantoti.
3.3. Balstoties uz žūrijas lēmumu, visiem finālistiem piešķirams finansiāls atbalsts treniņu sacensību procesa
nodrošināšanai, noslēdzot:
3.3.1. 3 sportistu atbalsta līgumus par EUR 25000 gadā katram;
3.3.2. 3 sportistu atbalsta līgumus par EUR 5000 gadā katram.
3.4. Sportistu atbalsta līgumi ar LOK tiek slēgti attiecībā uz 2021. gadu un tiek pagarināti uz 2022. gadu, ja šim mērķim
būs pieejams partneru un privāto uzņēmēju finansējums.

4.

Personu datu apstrāde.
4.1. LOK kā datu pārzinis veic “Olimpiskā drafta” dalībnieku un pieteikumu iesniedzēju datu apstrādi LOK saistošos
ārējos normatīvajos aktos, tai skaitā un jo īpaši Sporta likumā un Biedrību un nodibinājumu likumā, noteiktu
pienākumu izpildei. LOK publisko pieteikumos norādīto informāciju, kā arī veic pasākumu un tās dalībnieku foto
un video ierakstu un publicēšanu (tai skaitā, bet ne tikai tiešraidi, foto un video materiālu uzglabāšanu publiskas
pieejamības arhīvā un minēto materiālu atkalizmantošanu). LOK nodod tiesības publiskot “Olimpiskā drafta”
ietvaros iegūtos datus arī LOK izvēlētiem sadarbības partneriem – informatīvo, promocijas un mārketinga materiālu
veidošanai. Veiktā datu apstrāde ir neatņemams “Olimpiskā drafta” pienācīgas izpildes un personu dalības
priekšnosacījums.
Ar
LOK
Privātuma
politiku
iespējams
iepazīties,
sekojot
saitei:
http://olimpiade.lv/lv/lok/privatuma-politika.
*- Nolikums attiecināms arī uz individuālo sporta veidu komandām, ekipāžām (t.sk. pludmales volejbols un 3x3 basketbols), attiecinot
piešķiramā finansējuma apmēru EUR 25000 gadā (EUR 5000 gadā) uz visu komandu, ekipāžu.
***
Oficiālais “Olimpiskā drafta” tēmturis izmantošanai sociālajos tīklos #OlimpiskaisDrafts #OlimpiadeLV
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