Sadarbības līguma 1. pielikums

Biedrības “Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP)
Valsts budžeta (VB) finansējuma sadales kritēriji
atzīto sporta federāciju darbībai un plānotajām aktivitātēm 2022. gadā
(VB apakšprogramma 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi”)
1. Ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) uzstādījumus un nosacījumus, kas
noteikti IZM un LSFP 2022. gada sadarbības līgumā atbilstoši Latvijas Nacionālās sporta
padomes 2022. gada 9. februāra lēmumam (sēdes protokols Nr. 2), 2022. gadā tiek noteikti šādi
VB finansējuma sadales pamatprincipi un kritēriji, pēc kuriem tiek aprēķināts un piešķirts VB
finansējums Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzīto sporta federāciju (turpmāk – federācija)
darbībai un plānotajām aktivitātēm 2022. gadā.
2. Nodrošinot iespējami vispusīgu federāciju darbības, aktivitāšu un sportisko sasniegumu
izvērtējumu, paredzēt, ka katra federācija var pretendēt uz punktiem par savu darbību, aktivitātēm
un sasniegumiem trīs kritēriju kopumos (blokos), katrā no kuriem noteikts maksimāli
iegūstamo punktu skaits:
Maksimāli
iegūstamie
punkti

Kritēriju kopums

2022.gada aprēķinam
piemērojamie dati

1. bloks

Federācijas reģistrēto biedru (juridiskās
pers.) skaits, biedros nodarbojošos personu
skaits (atbilstoši līdzšinējai kārtībai),
reģistrēto sportistu skaits (atbilstoši
federāciju izveidotajam sportistu reģistram,
saskaņā ar LSFP/IZM noteikto sportista
definīciju).

Aktuālie, federāciju iesniegtie un
pārbaudāmie dati par 2021. gadu (dati uz
2021. gada 31. decembri).

40 punkti

2. bloks

Federācijas aktivitātes - sportistu dalība
starptautiskajās sacensībās, federācijas
Latvijā
sarīkotās
dažāda
līmeņa
(pieaugušo,
bērnu
un
jauniešu,
starptautiskās, tautas sporta) sacensības un
citi īstenotie pasākumi un aktivitātes
pārskata periodā.

Ņemot vērā nevienlīdzīgo Covid-19
infekcijas
izplatības
ierobežošanai
ieviesto epid. drošības pasākumu ietekmi
uz dažādu federāciju darbību un norisēm
2020. un 2021. gadā, tiek piemēroti
federāciju iesniegtie un pārbaudītie dati
un rezultatīvie rādītāji par 2018. un
2019. gadu.

60 punkti

3. bloks

Federāciju sportistu augstie sportiskie
sasniegumi atbilstoši LSFP augstu
sasniegumu sporta kritērijiem.

Federāciju iesniegtie un pārbaudāmie dati
par sportistu sasniegumiem 2021. gadā
(attiecībā uz pasaules un Eiropas
čempionātiem pieaugušajiem – pēdējā
notikušajā).

50 punkti

Kritēriju
bloki

Kopā: 150 punkti
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3. Piemērojot un aprēķinot katras federācijas iegūtos punktus šo kritēriju 2. punktā noteiktajos
kritēriju blokos, tiek noteikts šāds punktu sadalījums katrā no kritēriju blokiem:
1. kritēriju bloka punktu sadalījums:
Nr.

Kritērijs

1.1.

Federācijas reģistrēto biedru (jurid. pers.) skaits.

1.2.
1.3.

Maksimāli
iegūstamie
punkti
15 punkti

Federācijas reģistrēto sportistu skaits (atbilstoši IZM/LSFP prasībai un noteiktajai
sportista definīcijai).
Federācijas biedros nodarbojošos personu kopējais skaits attiecīgajā sporta veidā
(veidos).

15 punkti
10 punkti

1. kritēriju blokā KOPĀ: 40 punkti
2. kritēriju bloka punktu sadalījums:
Nr.

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.

2.4.

2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.6.
2.7.

Maksimāli
iegūstamie
punkti

Kritērijs
Federācijas sportistu dalība starptautiskajās sporta sacensībās (Olimpiskajās spēlēs,
Pasaules spēlēs, attiecīgās starptautiskās vai Eiropas federācijas rīkotajos pasaules
vai Eiropas čempionātos (ieskaitot junioru un jaunatnes), pasaules vai Eiropas kausu
izcīņas kopvērtējumā vai atsevišķos posmos. *
sacensību skaits
dalībnieku (sportistu) skaits
Federācijas sarīkotie Latvijas čempionāti (meistarsacīkstes) un kausu izcīņas
pieaugušajiem.
sacensību skaits
dalībnieku (sportistu) skaits
Federācijas sarīkotie Latvijas jaunatnes čempionāti (meistarsacīkstes) un atsevišķi
sarīkotās valsts mēroga jaunatnes sacensības.
sacensību skaits
dalībnieku (sportistu) skaits
Federācijas Latvijā sarīkotās starptautiskās sacensības (pasaules un Eiropas
čempionāti, kā arī citas starptautiskās sacensības, kuras rīko attiecīgā federācija,
kurās piedalās ne mazāk kā 6 valstis individuālajos sporta veidos un ne mazāk kā 4
valstis komandu sporta veidos un kuras ir iekļautas attiecīgās starptautiskās sporta
federācijas sporta sacensību kalendārā).
sacensību skaits
dalībnieku (sportistu) skaits
Federācijas sarīkotās tautas sporta, veterānu un šo kritēriju 2.4.punktā neminētās
starptautiskās sacensības Latvijā.
sacensību skaits
dalībnieku (sportistu) skaits
Federācijas sarīkotie izglītības pasākumi (semināri, kursi, izdotā mācību metodiskā
literatūra).
Federācijas pārstāvju darbs starptautiskajās un Eiropas sporta federācijās.

12 punkti
6 punkti
6 punkti
12 punkti
6 punkti
6 punkti
12 punkti
6 punkti
6 punkti

12 punkti

6 punkti
6 punkti
5 punkti
2 punkti
3 punkti
5 punkti
2 punkti

2. kritēriju blokā KOPĀ: 60 punkti
* 4.punktā tiek ieskaitīta arī Latvijas izlašu sportistu dalība FISU (Starptautiskās studentu sporta federācijas) rīkotajās
Universiādēs un pasaules studentu čempionātos, un ISF (Starptautiskās skolu sporta federācijas) rīkotajos pasaules
čempionātos un ģimnaziādēs.
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3. kritēriju bloka punktu sadalījums:
3. bloka kritēriju punktu sadalījums tiek noteikts, piemērojot šo kritēriju 1. pielikumā pievienotos,
LSFP valdes apstiprinātos valsts budžeta līdzekļu sadales augstu sasniegumu sporta kritērijus.
Atbilstoši LSFP augstu sasniegumu sporta kritērijiem maksimālo punktu skaitu ieguvušās federācijas
punkti tiek pielīdzināti 3. kritēriju blokā maksimāli iegūstamajiem 50 punktiem, bet pārējās
federācijas saņem proporcionāli mazāku punktu skaitu.
4. Piemērojot šos kritērijus, federācija, kas uzrādījusi/sasniegusi augstāko rezultātu katrā no
atsevišķajiem 1., 2. un 3. kritēriju bloka kritērijiem, saņem maksimāli iegūstamo punktu skaitu
attiecīgajā kritērijā. Pārējās federācijas attiecīgajā kritērijā saņem proporcionāli mazāku punktu
skaitu, attiecībā pret maksimālo punktu skaitu saņēmušās federācijas rādītājiem.
5. Attiecīgajā gadā šim mērķim paredzētā VB finansējuma sadales aprēķins tiek veikts proporcionāli
katras federācijas kopējam iegūto punktu skaitam, kas tiek aprēķināts summējot federācijas katrā
no atsevišķajiem 1., 2. un 3. kritēriju bloka kritērijiem iegūtos punktus par federācijas darbību,
aktivitātēm un sportiskajiem sasniegumiem noteiktajā pārskata periodā.
6. Katrai federācijai piešķiramā VB finansējuma apmērs tiek aprēķināts, nosakot 1 (viena) punkta
vērtību EUR (kopējo paredzēto VB finansējuma apmēru dalot ar visu federāciju kopējo iegūto
punktu skaitu), kas tiek reizināta ar katras federācijas kopējo iegūto punktu skaitu.
7. Ievērojot IZM uzstādījumus, federāciju sportistu augstie sportiskie sasniegumi (3. kritēriju bloks)
tiek vērtēti kontekstā arī ar attiecīgo sporta veidu prestižu jeb rezonansi starptautiskā līmenī
(pasākumos, kuros piedalās Latvijas sportisti).
8. 2. kritēriju bloka 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5. punktos noteiktajos kritērijos federācijas rīkoto sporta
sacensību nolikumiem un rezultātiem jābūt publiski pieejamiem federācijas tīmekļvietnē
internetā.
9. Federācijai tiek piemērots aprēķināto VB finansējumu samazinošs koeficients attiecīgajā gadā, ja
pārskata gadā LSFP valdē vai LSFP Sporta federāciju komisijā ir konstatēti būtiski labas
pārvaldības principa pārkāpumi federācijas darbībā. Kārtību, kādā tiek piemērots VB finansējumu
samazinošs koeficients, nosaka LSFP valde.
10. Federācijai tiek piemērots aprēķināto VB finansējumu samazinošs koeficients attiecīgajā gadā, ja
pārskata gadā LSFP valdē vai LSFP Finanšu komisijā ir konstatēti federācijas pieļauti sistemātiski
finanšu disciplīnas vai citi līguma pārkāpumi attiecībā pret LSFP (atbilstoši starp LSFP un
federāciju noslēgtajiem sadarbības līgumiem par valsts budžeta vai Akciju sabiedrības „Latvijas
valsts meži” ziedojumu līdzekļu piešķiršanu). Kārtību, kādā tiek piemērots VB finansējumu
samazinošs koeficients, nosaka LSFP valde.
Kritēriji apstiprināti LSFP valdes sēdē 2022. gada 2. februārī.
Pielikumā:
LSFP VB finansējuma sadales kritēriju 1. pielikums – LSFP augstu sasniegumu sporta kritēriji.
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