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Sporta stipendiju konkursa
NOLIKUMS
1. Stipendiju piešķiršanas mērķis
Sporta stipendijas (turpmāk tekstā – stipendija) piešķiršanas mērķis ir sekmēt studējošo augstas
klases sportistu iespējas apvienot studijas ar sportiskās meistarības izaugsmi, popularizējot
studentu sportu un veicinot rezervju sagatavošanu Latvijas izlašu komandām.
2. Stipendiju finansēšanas avots
Stipendiju finansēšanas avots ir valsts budžeta programmā 09.00.00. „Sports” šim nolūkam
paredzētie finanšu līdzekļi.
3. Prasības stipendiju pretendentiem
3.1. Stipendijām var pieteikties sportisti (Latvijas izlašu dalībnieki un kandidāti), kuri sekmīgi
studē Latvijā akreditētā augstākās izglītības iestādē budžeta vai maksas licencētā, pilna vai
nepilna laika studiju programmā (turpmāk tekstā – pretendenti) un kuru studiju ilgums
nepārsniedz studiju programmas apguvei paredzēto laika periodu, un startē sporta veidos, kuru
starptautiskās federācijas ir Starptautiskās sporta federāciju asociācijas (GAISF) biedri vai ir
atzītas Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā.
3.1.1. Stipendijām kā pretendenti var pieteikties arī Eiropas Savienības valstu augstskolās
sekmīgi studējošie sportisti (Latvijas izlašu dalībnieki un kandidāti), ievērojot Sporta
stipendiju konkursa nolikuma (turpmāk tekstā – nolikums) noteikumus, bet ar finansēšanas
kārtību atbilstoši nolikuma 8.2.1. punktam.
3.2. Pretendentiem, izņemot 3.1.1.apakšpunktā minētos studējošos sportistus, ir jāpiedalās
biedrības „Latvijas Augstskolu sporta savienība” (turpmāk tekstā – LASS) rīkotajās Latvijas
Universiāde sacensībās savos sporta veidos, ja tādas tiek rīkotas un ja attiecīgā augstskola piesaka
komandu šajā komandu sporta veidā. Pretendentiem ir jāpiedalās Pasaules Universiādes un
Pasaules studentu čempionātos savos sporta veidos, ja LASS vēlas pieteikt viņus šīm sacensībām
un finansē pretendenta dalību tajās.
3.3. Netiek izskatīti to pretendentu iesniegumi, ar kuriem iepriekšējos mācību gados tika noslēgti
trīspusējie sadarbības līgumi par stipendijas piešķiršanu un kuri un/vai kuru federācijas nav
izpildījušas šo līgumu noteikumus.
3.4. Katrs pretendents, sekmīgi studējot, var saņemt stipendiju ne vairāk kā divu studiju
programmu (pirmā līmeņa vai bakalaura un maģistra) studiju laikā. Doktorantūras studenti tiek
vērtēti atsevišķi.
4. Stipendiju konkursa izsludināšana
4.1. Stipendiju konkursu izsludina biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk tekstā
– LSFP) tīmekļa vietnē www.lsfp.lv, kā arī nosūtot atzītajām sporta federācijām elektroniski (uz
e-pasta adresēm) paziņojumu par stipendiju konkursu.
4.2. Paziņojumā par konkursu norāda prasības pretendentam, iesniedzamos dokumentus,
pieteikšanās un dokumentu iesniegšanas kārtību un termiņu, kā arī sniedz citu stipendiju
konkursa norisei nepieciešamo informāciju.
4.3. Detalizēta informācija par konkursu un konkursa nolikums ir pieejams LSFP tīmekļa vietnē
www.lsfp.lv, kā arī LSFP biroja telpās Grostonas ielā 6 B, Rīgā. Informāciju par stipendiju
konkursu pēc iespējas izplata plašsaziņas līdzekļos.
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5. Pieteikšanās dalībai stipendiju konkursā
5.1. Piesakoties dalībai stipendiju konkursā, pretendentam konkursa paziņojumā (nolikuma
4.punkts) norādītajā termiņā un kārtībā LSFP Sporta stipendiju komisijai jāiesniedz:
5.1.1. aizpildīta iesnieguma veidlapa (1.pielikums);
5.1.2. augstākās izglītības iestādes apliecināts sekmju izraksts par iepriekšējo mācību gadu vai
izziņa no augstākās mācību iestādes, pretendentiem, kuri uzsāk studijas jebkura līmeņa 1.kursā
(sekmju izrakstā vai izziņā ir jābūt norādītam, kad students uzsācis mācības 1.kursā);
5.1.3. attiecīgās sporta veida federācijas apliecināts labāko sportisko sasniegumu saraksts,
norādot sacensību nosaukumus, to norises datumus, vietu, pretendenta ieņemtās vietas, kopējo
valstu un dalībnieku skaitu attiecīgajā disciplīnā vai svaru kategorijā, tai skaitā, norādot labākos
rezultātus LASS rīkotajās Latvijas Universiādes sacensībās savos sporta veidos:
5.1.3.1. no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam (uz veidlapas (2.pielikums)).
5.1.3.2. no 2019. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. augustam (uz veidlapas (3.pielikums)).
Ja sportisko sasniegumu saraksts par pretendentu iesniegts LSFP 2020. gadā, tad tas nav atkārtoti
jāiesniedz.
6. Pretendentu pieteikumu vērtēšana un stipendiju piešķiršanas kārtība
6.1. Lēmumu par stipendiju piešķiršanu pieņem LSFP valde, pamatojoties uz Sporta stipendiju
komisijas rekomendāciju, kura izskata iesniegtos dokumentu šādā secībā:
6.1.1. pārbauda, vai pretendents atbilst stipendiju konkursa nolikuma 3.punktā izvirzītajām
prasībām, kā arī pārbauda, vai iesniegti visi 5.punktā minētie dokumenti un vai tie noformēti
atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu
izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”;
6.1.2. ja pretendenta iesniegtie dokumenti neatbilst šī nolikuma 5.punktā un 6.1.1.apakšpunktā
noteiktajām prasībām, Sporta stipendiju komisijai ir tiesības pieprasīt pretendentam papildus
un/vai precizētus dokumentus vai informāciju, kas iesniedzama Sporta stipendiju komisijas
noteiktajā termiņā;
6.1.3. ja pretendents neatbilst šī nolikuma 3.punktā izvirzītajām prasībām vai pēc sporta
stipendiju komisijas pieprasījuma nav iesniedzis precizētus dokumentus vai informāciju, viņš
tiek izslēgts no tālākas dalības konkursā;
6.1.4. ja pretendents atbilst šī nolikuma 3.punktā izvirzītajām prasībām un ir iesniedzis visus šā
nolikuma 5.punktā minētos dokumentus, Sporta stipendiju komisija pretendenta sportiskos
sasniegumus izvērtē saskaņā ar 1.tabulā norādīto punktu skaitu.

Sacensības
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Olimpiskās spēles
Paralimpiskās spēles
Pasaules spēles
Pasaules čempionāts pieaugušajiem
Eiropas čempionāts pieaugušajiem
Pasaules Universiāde
Pasaules junioru un jaunatnes
čempionāti (no U-23 līdz U18)
Eiropas junioru un jaunatnes
čempionāti (no U-23 līdz U18)
Pasaules un Eiropas čempionāti
studentiem
SELL spēles
Latvijas čempionāti pieaugušajiem
Latvijas Olimpiāde
Latvijas Universiādes sacensības
kolonas Nr.
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1.-3.v.
35
35
25
30
25
25

1.tabula
Piešķiramo punktu skaits
Par dalību (jāapsteidz
4.-8.v. 9.-12.v.
vismaz ¼)
21
14
7 (nav jāapsteidz ¼)
21
14
7 (nav jāapsteidz ¼)
15
10
5
18
12
6
15
10
5
15
10
5

20

12

8

4

15

9

6

3

10

7

5

2

8
5
3
3
1.

5
2
1
1
2.

3
1
0
0
3.

1
0
0
0
4.
2

6.1.5. Ja dalībnieku (divnieku, četrinieku, pāru vai komandu) skaits ir bijis mazāks par 24, tad
punkti katrā no četrām kolonām 1.tabulā tiek piešķirti saskaņā ar 2.tabulā norādītajām vietām.
2.tabula
Dalībnieku (divnieku, četrinieku, pāru
vai komandu) skaits sacensību 1.9.punktos (vismaz 8 valstis), 10.punktā
(vismaz 4 valstis), 11.-13.punktos –
viena valsts
kolonas Nr.
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7 (1.-9. punktos vismaz 7 valstis,
10.punktā vismaz 4 valstis)
6 (1.-9. punktos vismaz 6 valstis,
10.punktā vismaz 4 valstis)

Izcīnītās vietas, par kurām piešķir 1.tabulā
norādītos punktus, atkarībā no dalībnieku
skaita
1.
1.-3.v.
1.-3.v.
1.-3.v.
1.-3.v.
1.-3.v.
1.-3.v.
1.-3.v.
1.-3.v.
1.-3.v.
1.-3.v.
1.-3.v.
1.-3.v.
1.-3.v.
1.-3.v.
1.-2.v.
1.-2.v.

2.
4.-8.v.
4.-8.v.
4.-7.v.
4.-7.v.
4.-7.v.
4.-7.v.
4.-6.v.
4.-6.v.
4.-5.v.
4.-5.v.
4.-5.v.
4.-5.v.
4.v.
4.v.
3.v.
3.v.

3.
9.-11.v.
9.-11.v.
8.-10.v.
8.-10.v.
8.-9.v.
8.-9.v.
7.-8.v.
7.-8.v.
6.-7.v.
6.-7.v.
6.v.
6.v.
5.v.
5.v.
4.v.
4.v.

4.
12.-17.v.
12.-16.v
11.-15.v
11.-15.v.
10.-14.v.
10.-13.v.
9.-12.v.
9.-12.v.
8.-11.v.
8.-10.v.
7.-9.v.
7.-9.v.
6.-8.v.
6.-7.v.
5.-6.v.
5.-6.v.

1.v.

2.v.

3.v.

4.-5.v.

1.v.

2.v.

3.v.

4.v.

6.1.6. Tiek vērtēts tikai viens labākais pretendenta sasniegtais rezultāts katrā no 1.tabulā
noteiktajām sacensībām. Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izraisīto negatīvo seku ietekmi uz
sporta sacensību norisi un sportistu rezultātiem, tiek vērtēti pretendenta rezultāti par divu mācību
gadu (2019./2020. un 2020./2021.) periodu.
6.2. Sporta stipendiju komisija atbalsta stipendiju piešķiršanu LSFP budžetā apstiprinātā
finansējuma ietvaros pretendentiem, kuri saņēmuši lielāko punktu skaitu un kuri saņēmuši LASS
valdes rekomendāciju (izņemot 3.1.1.apakšpunktā minētos studējošos sportistus). LASS valdei
ir tiesības atteikt rekomendāciju, ja pretendents bez attaisnojošiem iemesliem nav piedalījies
LASS rīkotajās Latvijas Universiādes sacensībās savos sporta veidos vai atteicies startēt Latvijas
studentu izlases sastāvā Pasaules Universiādē vai Pasaules studentu čempionātā.
6.3. Nolikumā neparedzētos un strīdīgos gadījumos, komisijai ir tiesības pieņemt pamatotu
lēmumu attiecībā uz stipendijas piešķiršanu vai nepiešķiršanu pretendentam.
7. Sporta stipendiju komisija
7.1. Sporta stipendiju komisija (turpmāk tekstā – komisija) sastāv no 5 (pieciem) locekļiem – pa
vienam pārstāvim no Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta, biedrības “Latvijas
Olimpiskā komiteja”, LASS un 2 (divi) pārstāvji no LSFP.
7.2. Komisijas priekšsēdētāju un tās personālsastāvu apstiprina LSFP valde.
7.3. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot.
Lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā 3 komisijas locekļi.
7.4. Komisijas sēdes sasauc un vada komisijas priekšsēdētājs.
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7.5. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā tā funkcijas pilda komisijas priekšsēdētāja
vietnieks, kuru ievēl komisijas locekļi komisijas pirmajā sēdē.
7.6. Komisijai ir tiesības piesaistīt papildus ekspertus iesniegto pieteikumu izvērtēšanai. Ekspertu
viedoklim ir rekomendējošs raksturs, kas nav saistošs komisijai lēmumu pieņemšanā.
7.7. Informācijas par piešķirtajām stipendijām publiskošanu nodrošina LSFP.
8. Stipendijas apmērs un izmaksas kārtība
8.1. Stipendiju piešķir uz vienu studiju mācību gadu.
8.2. Piešķirtais stipendijas apmērs atkarīgs no valsts budžeta programmā 09.00.00. „Sports”
2021. gadā šim nolūkam paredzētiem finanšu līdzekļiem (attiecīgajā gadā pieejamā stipendiju
fonda lieluma), bet ne vairāk kā 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro) vienam
pretendentam par vienu studiju gadu.
8.2.1. Pretendentiem – Eiropas Savienības valstu augstskolās studējošajiem sportistiem
stipendijas var piešķirt, ja ir pieejams stipendiju fonda uzkrājums no iepriekšējiem gadiem.
Piešķiramais stipendijas apmērs atkarīgs no stipendiju fonda uzkrājuma 2021. gadā šim
nolūkam paredzētajiem līdzekļiem, bet ne vairāk kā 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti
euro) vienam pretendentam par vienu studiju gadu.
8.3. Pretendents, kuram piešķirta stipendija (turpmāk – stipendiāts), slēdz trīspusēju līgumu ar
LSFP un attiecīgo sporta veida federāciju.
8.4. Divu nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas LSFP pārskaita 50% no kopējā piešķirtās
stipendijas apmēra uz stipendiāta norādīto bankas norēķinu kontu. Atlikušos 50% no kopējā
piešķirtās stipendijas apmēra LSFP pārskaita uz stipendiāta norādīto bankas norēķinu kontu divu
nedēļu laikā pēc tam, kad LSFP tiek iesniegta sekmību apstiprinoša akadēmiskā izziņa par
2021./2022. studiju gadu, kā arī attiecīgās federācijas izsniegta izziņa par to, ka stipendiāts
studiju gada laikā ir trenējies un piedalījies sacensībās, kurās uzrādījis viņa sportiskajam līmenim
atbilstošus sasniegumus. Minētie dokumenti ir jāiesniedz līdz 2022. gada 1. jūlijam.
8.5. Atsevišķos attaisnojošos gadījumos, pamatojoties uz stipendiāta rakstisku iesniegumu LSFP,
var tikt pieņemts atsevišķs komisijas lēmums par nolikumā 8.4. noteiktā termiņa pagarināšanu.
Stipendiātiem, kuri studē pēc individuāla plāna, šis termiņi var tikt pagarināts par 12 mēnešiem.
8.6. Stipendija ir izmantojama stipendiātu akadēmiskās un sportiskās izaugsmes sekmēšanai.
8.7. Finanšu līdzekļi, ko veido stipendiātiem neizmaksātās stipendijas līguma noteikumu
neizpildes dēļ, tiek novirzīti uz 2022./2023. mācību gada stipendiju fondu.
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