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Konkursa 

“Par finansējuma piešķiršanu atzīto sporta federāciju jauno talantu atbalsta 

programmu īstenošanai”  

NOLIKUMS 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šis nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka konkursa (turpmāk – Konkurss) kārtību, kādā tiek 

iesniegta, izvērtēta un finansiāli nodrošināta jauno talantu atbalsta realizēšana ar mērķi sniegt 

finansiālu atbalstu atzīto sporta federāciju talantīgiem un perspektīviem sportistiem no 15 līdz 21 

gadu (ieskaitot) vecumam, kuri ir sasnieguši vai gatavojas sasniegt augstus sportiskus rezultātus 

Nolikuma 5.punktā minētajās sacensībās (turpmāk– Sportisti). 

2. Finansējums netiek piešķirts Sportistiem, kuri saņem finansējumu kā Latvijas Olimpiskās 

vienības sportisti. 

3. Konkursu organizē biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk – LSFP), atbalsta 

sniegšanai izmantojot LSFP budžetā paredzētos valsts budžeta līdzekļus EUR 90 000 (deviņdesmit 

tūkstoši euro) apmērā.  

4. Konkursa nolikums, paziņojums par Konkursu, kā arī LSFP dokumentu paraugi tiek paziņoti 

atzītajām sporta federācijām un publicēti LSFP tīmekļa vietnē www.lsfp.lv. 

 

II. Konkursa nosacījumi un finansējums 

5. Finansējums jauno talantu atbalsta programmas ietvaros tiek sniegts atzīto sporta veidu 

federāciju (turpmāk – federācija) sportistu atbalstam, kuriem ir visaugstākais potenciāls izcīnīt 

izcilus sasniegumus LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales augstu sasniegumu sporta kritērijos 

noteiktajās sacensībās (Pasaules spēles, Pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts, Pasaules kauss 

(kopvērtējums), Eiropas kauss (kopvērtējums), Pasaules čempionāts junioriem, Eiropas čempionāts 

junioriem, Pasaules čempionāts jauniešiem, Pasaules Jaunatnes Olimpiādes, Eiropas čempionāts 

jauniešiem, Eiropas Jaunatnes Olimpiādes), kā arī atsevišķās savu starptautisko federāciju rīkotajās 

prestižajās sacensības, kuras pielīdzināmas LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales augstu sasniegumu 

sporta kritērijos minētajām sacensībām, ja attiecīgajos sporta veidos netiek rīkoti pasaules vai 

Eiropas čempionāti (turpmāk – visaugstākā līmeņa sporta sacensības). 

6. Paredzētais kopējais finansējums konkursa rīkošanai ir EUR 90 000 (deviņdesmit tūkstoši euro). 

Konkursa finansējums ir dotācija (turpmāk – finansējums), ko piešķir federācijai. Piešķiramā 

finansējuma ietvaros netiek segti federāciju administratīvie izdevumi.  

7. Maksimālā piešķiramā Finansējuma summa vienam Sportistam nevar pārsniegt EUR 5 000 (pieci 

tūkstoši euro). Finansējums paredzēts Sportistiem ar mērķi nodrošināt sportistu izcilus sasniegumus 

Nolikuma 5.punktā minētajās visaugstākā līmeņa sporta sacensībās un, paredzēts kā 

mērķfinansējums dalībai treniņos un visaugstākā līmeņa sporta sacensībās, sacensību un treniņu 

inventāra un ekipējumam, tai skaitā tehniskā aprīkojuma un starta formu iegādei Sportistiem, 

kuriem ir visaugstākais potenciāls izcīnīt izcilus sasniegumus visaugstākā līmeņa sacensībās līdz 

2023. gada 31. decembrim.  
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III. Konkursa dalībnieki un pieteikuma iesniegšana 

8. Lai piedalītos Konkursā, federācija LSFP iesniedz Projekta (turpmāk – Projekts) pieteikumu 

(Nolikuma 1. pielikums), kurā norāda Sportista sasniegto sportisko rezultātu (izcīnīto vietu) divu 

gadu periodā (2021. un 2022.gada ietvaros) visaugstākā līmeņa sporta sacensībās (Nolikuma 

5.punkts), par kurām federācija var pretendēt uz punktu saņemšanu saskaņā ar LSFP valsts budžeta 

līdzekļu sadales augstu sasniegumu sporta kritērijiem (kritēriji pieejami LSFP tīmekļvietnē: 

https://lsfp.lv/Krit_1.pielikums_LSFP-augstu_sasnieg_kriteriji.pdf). Viena federācija ar Projekta 

pieteikumu var pieteikt līdz 2 (divus) Sportistus, kuri startējuši un izcīnījuši attiecīgo vietu 

visaugstākā līmeņa sporta sacensībās.  

9. LSFP izskata tikai Konkursa norādītajā termiņā (līdz 2022. gada 17. oktobrim) iesniegtos 

Projekta pieteikumus. Pieteikumu noformētu datorrakstā latviešu valodā iesniedz LSFP birojā, Rīgā, 

Grostonas ielā 6B (316. kab) vai elektroniski (uz e-pastu lsfp@lsfp.lv parakstītu ar drošu 

elektronisko parakstu (laika zīmogs)).   

    

IV. Konkursa projektu izvērtēšanas kārtība un kritēriji 

10. LSFP veic iesniegto Projektu izvērtēšanu, ievērojot šādus vērtēšanas kritērijus: 

10.1. Punktu summa, ko federācija iegūst par sportistu dalību visaugstākā līmeņa sporta sacensībās 

un izcīnīto vietu tiek aprēķināta, izmantojot LSFP valdes apstiprinātos “LSFP valsts budžeta 

līdzekļu sadales augstu sasniegumu sporta kritēriji” paredzēto punktu aprēķinus. Federācijas iegūto 

punktu summu dala uz Projektā pieteikto Sportistu skaitu konkrētajās visaugstākā līmeņa sporta 

sacensībām.  

10.2. Tiek vērtēts tikai viens labākais Sportista sasniegtais sportiskais rezultāts (izcīnītā vieta) divu 

gadu periodā (2021. un 2022.gada ietvaros) visaugstākā līmeņa sporta sacensībās (Nolikuma 

5.punkts) un aprēķināts iegūto punktu skaits. Katram Sportistam piešķiramā finansējuma apmērs 

tiek aprēķināts, nosakot iegūto punkta vērtību, ņemot vērā, ka vienam Sportistam maksimāli var tikt 

piešķirti 8 (astoņi) punkti, kas sastāda maksimāli piešķiramo finansējumu EUR 5 000 apmērā.  

10.3. Projekti tiek sakārtoti dilstošā secībā pēc iegūto punktu skaita. Finansējums tiek piešķirts 

Projektiem, kas saņēmuši lielāko punktu summu.  

11.  Izvērtēšana notiek bez federācijas klātbūtnes. Informācija par Konkursa rezultātiem tiek 

publicēta LSFP tīmekļa vietnē www.lsfp.lv. 

 

V. Projektu finansēšanas kārtība un darbības kontrole 

12. Pamatojoties uz apkopotajiem rezultātiem, lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem LSFP 

un Sportistu atbalstam noslēdz līgumu ar federāciju. LSFP valdei ir tiesības pieņemt lēmumu par 

pilna vai daļēja finansējuma piešķiršanu federācijai,  kā arī atteikumu piešķirt finansējumu. Jebkurā 

gadījumā, ja federācija par piešķirto finansējumu noslēdz sadarbības līgumu ar LSFP (turpmāk – 

līgums), bet uz finansējuma saņemšanas datumu nav savlaicīgi izpildījusi jebkādas līgumsaistības 

ar LSFP un/vai IZM, federācija piešķirto finansējumu nesaņem. 

13. LSFP un federācija visus maksājumus, kas saistīti ar noslēgto līgumu un piešķirto finansējumu, 

veic līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā. Finansējuma saņemšanai federācija noformē 

pieprasījumu atbilstoši LSFP līgumā norādītajai veidlapai.  

14. Piešķirto finansējumu federācija saņem un izlieto atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot 

LSFP valdes apstiprinātos noteikumus „Noteikumi par biedrības “Latvijas Sporta federāciju 

padome” piešķirto līdzekļu izlietojumu un iesniedzamajām atskaitēm”. LSFP ir tiesības veikt 

Projekta norises un LSFP piešķirtā finansējuma izlietojuma pārbaudi. 

15. Ja Projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā un atbilstoši Projekta pieteikumam vai 

finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek konstatēti finanšu pārkāpumi vai citi 

līguma nosacījumu pārkāpumi, LSFP ir tiesīga pieprasīt finansējuma atmaksu saskaņā ar līguma 

noteikumiem.  

 

 

https://lsfp.lv/Krit_1.pielikums_LSFP-augstu_sasnieg_kriteriji.pdf
mailto:lsfp@lsfp.lv
http://www.lsfp.lv/
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1. pielikums 

Pieteikums projektu konkursam 

“Par finansējuma piešķiršanu atzīto sporta federāciju jauno talantu atbalsta programmu 

īstenošanai”  

 

Federācijas nosaukums:  

Vienotais reģistrācijas Nr.:  

Vadītāja vārds, uzvārds, amata 

nosaukums 

 

Kontakttālrunis, e-pasta adrese  

 

1. Sportisti, kuriem ir visaugstākais potenciāls izcīnīt izcilus sasniegumus LSFP valsts 

budžeta līdzekļu sadales augstu sasniegumu sporta kritērijos noteiktajās sacensībās 

(Pasaules spēles, Pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts, Pasaules kauss 

(kopvērtējums), Eiropas kauss (kopvērtējums), Pasaules čempionāts junioriem, Eiropas 

čempionāts junioriem, Pasaules čempionāts jauniešiem, Pasaules Jaunatnes 

Olimpiādes, Eiropas čempionāts jauniešiem, Eiropas Jaunatnes Olimpiādes), kā arī  

atsevišķās savu starptautisko federāciju rīkotajās prestižajās sacensības, kuras 

pielīdzināmas LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales augstu sasniegumu sporta kritērijos 

minētajām sacensībām, ja attiecīgajos sporta veidos netiek rīkoti pasaules vai Eiropas 

čempionāti (turpmāk – visaugstākā līmeņa sporta sacensības). Sasniegtais rezultāts. 

Federācija norāda, kurās minētajās visaugstākā līmeņa sporta sacensībās un ar kādām 

izcīnītām vietām notika Sportista dalība. 

 

1. 

Sportista vārds, uzvārds, dzimšanas dati 

(dd.mm.gads.)  

 

Sacensību pilns nosaukums un norises datums  

Izcīnītā vieta  

Informācija par norādītajiem sportista 

rezultātiem (t.sk. dalībnieku un valstu skaits 

attiecīgajā disciplīnā) un norāde uz vietni 

internetā, kur publicēti oficiālie sacensību 

rezultāti 

 

 

2.  

Sportista vārds, uzvārds, dzimšanas dati 

(dd.mm.gads.)  

 

Sacensību pilns nosaukums un norises datums  

Izcīnītā vieta  

Informācija par norādītajiem sportista 

rezultātiem (t.sk. dalībnieku un valstu skaits 

attiecīgajā disciplīnā) un norāde uz vietni 

internetā, kur publicēti oficiālie sacensību 

rezultāti 

 

 

 

Projekta iesniedzēja (federācijas)  

vadītāja (-s) vārds, uzvārds 

 

Paraksts* 

_______________________________ ______________________________ 

*(izņemot, ja dokumenti tiek iesniegti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu). 

 


