Apstiprināts ar biedrības
“Latvijas Sporta federāciju padome” valdes
2018.gada 29.oktobra lēmumu
(paraksts)
________________________
LSFP prezidents E. Fogelis
Līguma 3.PIELIKU
Latvijas Spora federāciju padomes (LSFP) kritēriji valsts budžeta līdzekļu vai valsts
kapitālsabiedrību ziedojumu (turpmāk – līdzfinansējums) saņemšanai atzīto sporta
federāciju plānotajām attiecīgās starptautiskās vai Eiropas federācijas
oficiālo sacensību pieaugušajiem, junioriem un jauniešiem
rīkošanai Latvijā 2019.gadā.
1. Līdzfinansējums starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālajām sacensībām tiek
piešķirts proporcionāli iegūtajam punktu skaitam, pamatojoties uz attiecīgās Latvijā atzītās
sporta federācijas (turpmāk – federācija) starptautisko sporta sacensību rīkošanas
pieteikumu (1.pielikums) atbilstoši summai, kas tiek paredzēta šim nolūkam no valsts
budžeta apakšprogrammas 09.09.00 „Sporta federācijas un sporta pasākumi” un citiem
finansējuma avotiem. Līdzfinansējuma sadali apstiprina LSFP valde, iepriekš to saskaņojot
ar Izglītības un zinātnes ministriju. Tiek līdzfinansētas tās sacensības, kas ir attiecīgās
starptautiskās (pasaules) vai Eiropas federācijas kalendārā un ja tajās piedalās vismaz 6
(sešu) valstu sportisti (komandu sporta spēlēs vismaz 4 (četru) valstu sportisti).
2. Pieteikumi (1.pielikums) jāiesniedz LSFP līdz 2018.gada 1.decembrim.
3. Sacensību statusam tiek pielietoti šādi koeficienti – pasaules vai Eiropas čempionātu
augstākā divīzija koeficients 1, 1.divīzija – 0,8, 2.divīzija - 0,6 utt.
4. Neolimpiskajos sporta veidos iegūtā punktu summa tiek reizināta ar koeficientu 0,8 tajos
sporta veidos, kuru starptautiskās federācijas ir Starptautiskās sporta federāciju asociācijas
(turpmāk – GAISF) biedri un ar 0,6 sporta veidos, kuru starptautiskās federācijas nav
GAISF biedri.
5. Katrā no 1.pielikuma 11 kritērijiem tiek ņemts vērā tikai viens – augstākais punktu skaits.
6. Līdzfinansējums tiek piešķirts, ja sacensības (pasaules vai Eiropas čempionātu
finālsacensības) saskaņā ar Sporta likuma 17. pantu iepriekš ir saskaņotas ar Latvijas
Nacionālo sporta padomi (turpmāk - LNSP) un ja punktu skaits attiecīgajām sacensībām ir
lielāks par LSFP valdes noteikto punktu skaita robežu.
7. LSFP valdei ir tiesības, līdz 10% no kopējās summas piešķirt sacensībām, kuru iegūtā
punktu summa minimāli (1 – 2 punkti) nesasniedz LSFP valdes apstiprināto nepieciešamo
punktu skaitu.
8. Uz līdzfinansējumu saskaņā ar šiem kritērijiem nevar pretendēt tās sacensības, kuru
rīkošanai tiek atsevišķi piešķirts finansējums no valsts budžeta apakšprogrammas 09.16.
“Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā”.
9. Līdzfinansējumu var piešķirt ne vairāk kā vienām sacensībām vienā sporta veidā un ne
vairāk kā divām dažādām sacensībām (atšķirīgos sporta veidos) vienai Latvijā atzītajai
sporta federācijai.
10. Ja kādā sporta veidā tiek rīkotas sacensības, kas ir ieļautas attiecīgās starptautiskās
federācijas kalendārā un kuru nosaukums nav minēts sacensību statusā 1.pielikumā (piem.,
Grand Slam, Grand Prix, World Tour, PČ un EČ klubiem u.c.), LSFP valdei ir tiesības
palielināt piešķiramos punktus par sacensību statusu no 4 uz lielāku punktu skaitu.
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11. Līdzfinansējums netiek piešķirts sacensībām, kurās nepiedalās sportisti vai komandas no
Latvijas vai kurās sportisti vai komandas no Latvijas piedalās ārpus konkurences.
12. Ja pasaules vai Eiropas čempionātu finālsacensības notiek vairākās valstīs un sacensību
izšķirošā daļa (finālsacensības) nenotiek Latvijā, tad pieteikuma 1.punktā „Sacensību
statuss” tiek piemērots koeficients 0,5 (ja notiek divās valstīs) vai 0,33 (ja notiek trīs
valstīs).
13. Iesniedzot sacensību atskaiti (2.pielikums), dokumentāli ir jāpierāda visu plānoto kritēriju
punktu izpilde.
14. Līdz sacensību norisei federācijai tiek pārskaitīts ne vairāk kā 70% no piešķirtā
līdzfinansējuma. Pirms līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu noslēgšanas, federācijai ir
jāiesniedz LSFP attiecīgo sacensību nolikums. Vienu nedēļu (7 dienas) pirms sacensībām
federācijai ir jāiesniedz LSFP precīzas ziņas par to, kurās TV programmās, kurās dienās,
no cikiem līdz cikiem notiks TV tiešraides vai aizkavētās tiešraides, kā arī jānorāda, kurās
interneta mājaslapās notiks interneta tiešraides, ar cik kamerām un vai būs sacensību
komentators. Pēc sacensību atskaites iesniegšanas (2.pielikums) par sacensību norisi un tās
pārbaudes, federācijai tiek pārskaitīts līdzfinansējums, kas tiek aprēķināts proporcionāli
reāli iegūtajam punktu skaitam un viena punkta vērtībai, atņemot no šīs summas jau pirms
sacensībām pārskaitīto līdzfinansējuma daļu. Ja reālā iegūto punktu summa ir mazāka par
LSFP valdes noteikto robežu, atlikušo līdzfinansējums federācijai netiek pārskaitīts.
Sacensību atskaite federācijai jāiesniedz viena mēneša laikā pēc sacensībām. Ja atskaite
netiek iesniegta viena mēneša laikā pēc sacensībām, LSFP ir tiesības nepārskaitīt atlikušo
līdzfinansējuma daļu. Federācijai nepārskaitītā līdzfinansējuma daļa tiek novirzīta LSFP
budžetā neparedzētu sporta pasākumu finansēšanai.
15. Atsevišķas mājaslapas vai atsevišķas sadaļas federācijas mājaslapā apmeklētāju skaitu sāk
skaitīt 3 mēnešus pirms un beidz skaitīt 10 dienas pēc sacensībām.
16. Sociālo tīklu kontu sekotāju skaitu sāk skaitīt 3 mēnešus pirms un beidz skaitīt 10 dienas
pēc sacensībām.
Kritēriji 2019.gadam ir identiski LSFP kritērijiem līdzfinansējuma saņemšanai atzīto sporta
federāciju plānotajām attiecīgās starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālo sacensību
pieaugušajiem, junioriem un jauniešiem rīkošanai Latvijā 2018.gadā.
Kritēriji apstiprināti ar LSFP valdes 2018.gada 29.oktobra lēmumu (LSFP valdes sēdes
protokols Nr. 2.4.–18/09, 1. punkts).
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1.pielikums

Latvijas ______________________ federācijas (savienības, asociācijas)
PIETEIKUMS
līdzfinansējuma saņemšanai atzīto sporta federāciju plānotajām attiecīgās starptautiskās vai
Eiropas federācijas oficiālo sacensību pieaugušajiem, junioriem un jauniešiem rīkošanai Latvijā
2019.gadā.
1.1. Sacensību oficiālais nosaukums /latviešu valodā/
1.2. Sacensību oficiālais nosaukums /angļu valodā/
2. Norises laiks (datumi)
3. Norises vieta (pilsēta(-s), sporta bāze(-s))
Datums, kad sacensības saskaņotas LNSP (ja jāsaskaņo)

4.

Kritēriji
Sacensību statuss

5.

Plānotais dalībvalstu skaits

6.

Plānotais sportistu skaits

7.

Plānotais skatītāju skaits kopā pa
visām dienām klātienē

8.

Sacensību norises ilgums

9.

TV raidījumi un tiešraides

PČ
EČ
PČ (posms, etaps)
EČ (posms, etaps)
PK fināls
EK fināls
PK etaps (posms)
EK etaps (posms)
PČ, OS kvalifikācija
EČ kvalifikācija
Starptautiskas sacensības, kas ir iekļautas
starptautiskās federācijas kalendārā (min 6
valstis, sporta spēlēs min 4 valstis)
Starptautiskas sacensības (min 6 valstis,
sporta spēlēs min 4 valstis)
40 un vairāk
30 – 39
20 – 29
10 – 19
6–9
500 un vairāk
300 – 499
200 – 299
150 – 199
100 – 149
50 – 99
21 – 49
līdz 20

Punkti
24
20
16
12
16
12
12
8
8
6
4
2
10
8
6
4
2
12
11
10
9
8
6
4
2

5001 un vairāk

5

2001 - 5000
1001 - 2000
101 – 1000
līdz 100
Vairāk nekā 3 dienas
3 dienas
2 dienas
1 diena
Tiešraide starptautiskā (sporta) TV
Aizkavētā tiešraide starptautiskā (sporta)
TV
Tiešraide kādā no Latvijas TV

4
3
2
1
4
3
2
1
10

3

9
8

10. Interneta tiešraide (starptautiskās vai
Eiropas federācijas, Latvijas
federācijas un rīkotāja mājaslapās)
Interneta tiešraide Latvijas
federācijas un rīkotāja mājaslapās)
Interneta tiešraide (starptautiskās vai
Eiropas federācijas, Latvijas
federācijas un rīkotāja mājaslapās)
Interneta tiešraide (starptautiskās vai
Eiropas federācijas, Latvijas
federācijas un rīkotāja mājaslapās)
Interneta tiešraide Latvijas
federācijas un rīkotāja mājaslapās)
11. Publicitāte dažādos plašsaziņas
līdzekļos (TV, radio, interneta
portāli, laikraksti, žurnāli, vides
reklāma, publicētās preses relīzes,
preses konferences, raksti, intervijas,
konkursi u.tml.), to skaits

12. Sacensību programma

Aizkavētā tiešraide kādā no Latvijas TV
Raidījums kādā no Latvijas TV par
sacensībām vairāk nekā 10 min
Reportāža TV par sacensībām sporta ziņās
vairāk nekā 2 min
Translācija tiešraidē internetā vismaz 50%
no kopējā sacensību laika
(min 2 kameras, sacensību komentators)
Translācija tiešraidē internetā vismaz 50%
no kopējā sacensību laika
(min 2 kameras, sacensību komentators)
Translācija tiešraidē internetā vismaz 50%
no kopējā sacensību laika
(1 kamera, sacensību komentators)

7
5
2
5

4

3

Translācija tiešraidē internetā vismaz 50%
no kopējā sacensību laika (tikai 1 kamera)

2

Translācija tiešraidē internetā vismaz 50%
no kopējā sacensību laika (tikai 1 kamera)

1

31 un vairāk

3

24 – 30
17 – 23
11 – 16
6 – 10
1–5
Tipogrāfiski drukāta (11 un vairāk lpp.)
Tipogrāfiski drukāta (4 – 10 lpp.)
Kopēta (min 2 A4 lapas)

2,4
1,8
1,2
0,6
0,3
3
2
1

1501 un vairāk

2

501 – 1500
līdz 500

1,333
0.667

2001 un vairāk

2

13. Atsevišķa mājaslapa vai atsevišķa
sadaļa federācijas mājaslapā
internetā, tās adrese internetā un
paredzamo apmeklētāju skaits
14. Sociālo tīklu konti šīm sacensībām
vai federācijas atsevišķie sociālo
tīklu konti un to lietošana (vismaz 2
sociālo tīklu konti), to nosaukumi un
interneta adreses, paredzamo
sekotāju skaits kopā

1001 – 2000
līdz 1000
Maksimālā punktu summa kopā:

1,333
0,667
80

Ar savu parakstu apliecinu, ka iepriekš minētā informācija ir patiesa, pilnīga un precīza
Latvijas ________________________ federācijas
paraksttiesīgā persona:
(paraksts)

2018. gada ___. _______________

Z.v.
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(vārds, uzvārds)

2.pielikums
ATSKAITE
par 2019. gadā Latvijā sarīkotajām attiecīgās starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālajām
sacensībām, kuru rīkošanai saņemts līdzfinansējums no LSFP saskaņā ar LSFP valdes
apstiprinātajiem kritērijiem.
1.1.

Sacensību oficiālais nosaukums

1.2.

Sacensību oficiālais nosaukums
/angļu valodā/
Norises laiks (datumi)
Norises vieta (pilsēta(-s), sporta bāze(-s))
Sacensību statuss
Dalībvalstu skaits
Sportistu (dalībnieku) skaits
Skatītāju skaits klātienē (par katru dienu atsevišķi)
Sacensību norises ilgums dienās
TV nodrošinājums (precīzi norādot, kurā TV programmā un no cikiem
līdz cikiem ir bijusi tiešraide, raidījums pēc sacensībām vai reportāža)
Interneta tiešraide (precīzi norādot, kurās interneta adresēs tā, ir notikusi,
cik ir bijušas kameras un vai ir bijis sacensību komentators)
Publicitāte dažādos plašsaziņas līdzekļos (TV, radio, interneta portāli,
laikraksti, žurnāli, vides reklāma, publicētās preses relīzes, preses
konferences, raksti, intervijas, konkursi u.tml.), to skaits
Sacensību programma (jāpievieno 1 eksemplārs)
Atsevišķa mājaslapa vai atsevišķa sadaļa federācijas mājaslapā internetā,
tās adrese internetā un paredzamo apmeklētāju skaits
Sacensību sociālo tīklu konti (vismaz 2 sociālo tīklu konti), to
nosaukumi, to interneta adreses un to sekotāju skaits katrā tīklā atsevišķi
un kopā
Saņemtais līdzfinansējums no LSFP līdz sacensībām (EUR)
Sacensību rezultāti publicēti (interneta adreses)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

/ latviešu valodā/

1. Atskaitē jānorāda interneta adrese, kur ir publicēti sacensību rezultāti, kopējais valstu skaits un
sportistu (dalībnieku) skaits, kas piedalījušies attiecīgajās sacensībās, vai atskaitei jāpievieno
sacensību rezultāti ar šo informāciju.
2. Atskaitē jānorāda interneta adrese, kurā atradās sacensību atsevišķā mājaslapa vai atsevišķa
sadaļa federācijas mājaslapā internetā, tās apmeklētāju skaits pēdējos trīs mēnešus pirms
sacensībām un 10 dienas pēc sacensībām.
3. Atskaitē jānorāda sacensību sociālo tīklu kontu nosaukumi un to interneta adreses, sekotāju skaits
katrā tīklā atsevišķi un visos kopā.
4. Atskaitei jāpievieno atsevišķa atskaite par publicitāti (mediju monitorings) uz atsevišķas lapas.
5. Atskaitei jāpievieno sacensību programma, ja tāda ir bijusi.
6. Atskaite jāiesniedz mēneša laikā pēc sacensību norises.
7. Pēc atskaites iesniegšanas par sacensību norisi un tās pārbaudes, federācijai tiek pārskaitīts
līdzfinansējums, kas tiek aprēķināts proporcionāli reāli iegūtajam punktu skaitam un viena
punkta vērtībai, atņemot no šīs summas jau pirms sacensībām pārskaitīto līdzfinansējuma daļu.
Ar savu parakstu apliecinu, ka iepriekš minētā informācija ir patiesa, pilnīga un precīza
Latvijas ________________________ federācijas
paraksttiesīgā persona:
(paraksts)

2019. gada ___. ______________

Z.v.
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(vārds, uzvārds)

