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I Vispārīgie jautājumi
Šis nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, izvērtēti un finansiāli
atbalstīti projekti kā tautas sportu veicinošas, jaunas iniciatīvas, kas tiek īstenotas Eiropas
Sporta nedēļas ietvaros, organizējot veselīga dzīvesveida izglītojošus pasākumus ar sporta
aktivitātēm (turpmāk – Projekts) Latvijā konkursa (turpmāk – Konkurss) ietvaros.
Eiropas Sporta nedēļas 2021 pasākumu mērķis ir iesaistīt sabiedrību pieejamās fiziskās
aktivitātēs, motivējot vairāk un biežāk būt kustīgiem ikdienā (pārvietoties kājām, velosipēdu
u.tml.), veicinot sportošanu, kā arī – vairojot izpratni par kustīguma ieguvumiem veselībai,
darba spējām un vispārējai dzīves kvalitātei.
Konkursu organizē biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk – LSFP), kā
Eiropas Sporta nedēļas nacionālais koordinators.
Konkursa nolikums, paziņojums par Konkursu, kā arī LSFP dokumentu paraugi tiek publicēti
LSFP tīmekļa vietnē www.lsfp.lv.
II Konkursa mērķis un nosacījumi
Konkursa mērķis ir Eiropas Sporta nedēļas ietvaros finansiāli atbalstīt Projektus, lai pievērstu
sabiedrības uzmanību un uzlabotu zināšanas par veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu,
popularizējot sportiskas aktivitātes un tādējādi mazinot mazkustīgu dzīvesveidu, plānojot
atvērtos treniņus (Konkursa prioritārā aktivitāte) vai sporta aktivitātes, dodot iespēju uzzināt
par sportošanas veidiem un izmēģināt tos u. tml. (turpmāk – Pasākums).
Pasākuma primārā mērķauditorija ir personas, kuras nenodarbojas ar sportu un fiziskām
aktivitātēm un neapmeklē sporta klubus un fitnesa klubus vai dara to neregulāri – visu
vecuma grupu cilvēki, ieskaitot bērnus un jauniešus, kā arī seniorus. Aptveramās Eiropas
Sporta nedēļas fokusa tēmas: sports izglītības iestādēs, darbavietās un mājās, sports brīvā
dabā, sporta klubos un fitnesa centros.
Līdzfinansējuma saņēmējs (turpmāk – Pasākuma organizators) var būt:
7.1. Primāri – Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītā sporta federācija, tās biedrs (sporta/fitnesa
klubs), pašvaldība vai tās iestāde, individuāli – likumā noteiktajā kārtībā sertificēts sporta
speciālists (treneris).
7.2. Kā arī – sporta un fitnesa klubs, izglītības iestāde, olimpiskais centrs.
Pasākuma organizatoram ir jābūt sadarbības pieredzei ar vismaz trim dažāda veida
partneriem – pašvaldībām vai tās iestādēm, izglītības iestādēm, atzītajām sporta
federācijām, LSFP, Latvijas Olimpisko komiteju. Sporta speciālistam (trenerim) – ne mazāk
kā 2 gadu profesionālajai pieredzei.
Projekts ir jāīsteno Eiropas Sporta nedēļas 2021 ietvaros, laika posmā no 2021. gada
23. līdz 30. septembrim, atvērtos treniņus iespējams plānot no 13. septembra līdz 10.
oktobrim). Prioritārais pasākuma formāts:
9.1. Atvērtie grupu treniņi mazaktīvo cilvēku auditorijai (galvenā mērķauditorija – iesācēji,
seniori, cilvēki ar invaliditāti, sociāli maznodrošināti cilvēki) nodrošinot bezmaksas
dalību.
9.2. Dažādas sporta aktivitātes mazām cilvēku grupām – līdz 100 cilvēkiem – ar iespēju
izmēģināt jaunus sporta veidus un aktivitātes.
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10. Projekta pieteikums tiek vērtēts atbilstoši konkursa kritērijiem (1. pielikums), un Pasākumam
ir jāatbilst šādām pamatprasībām:
10.1. Pasākuma norises mērogs un sabiedrības iesaiste Pasākumā;
10.2. Pasākuma mērķauditorijas sasaiste ar Eiropas Sporta nedēļas fokusa tēmām
(Nolikuma 6. punkts);
10.3. Pasākuma satura atbilstība Eiropas Sporta nedēļas mērķiem un sasaiste ar Eiropas
Sporta nedēļas prioritāro pasākumu formātiem (Nolikuma 5. punkts);
10.4. Pasākuma izmaksu pamatotība (Nolikuma 18. punkts);
10.5. Pasākuma programma un publicitāte (Pasākuma komunikācijas plāns);
10.6. Pasākumā iesaistītie sporta speciālisti (treneri) ir iekļauti LSFP Sporta speciālistu
reģistrā ar atbilstošu sporta veidu Pasākuma realizēšanai;
10.7. Pasākums ir atklāts pasākums (t.i., Pasākums nav paredzēts slēgtam cilvēku lokam),
dalība Pasākumā ir bezmaksas un Pasākumam nav komerciāls mērķis.
11. Projekta norises vietā, publicitātes un metodiskajos materiālos jānorāda, ka Pasākums tiek
līdzfinansēts no Eiropas Savienības Erasmus+ projekta “Eiropas Sporta nedēļa” un valsts
budžeta līdzekļiem, izvietojot Latvijas valsts ģerboni ar Izglītības un zinātnes ministrijas
nosaukumu zem tā (grafiskā zīme pieejama http://izm.gov.lv/lv/ministrija/grafiska-zime),
ievērojot Valsts pārvaldes iestāžu vienotas vizuālās identitātes grafisko standartu, kā arī
norādīt Pasākuma organizatora sadarbību ar LSFP, izvietojot LSFP logotipu un “BeActive”
logotipu (pieejami http://lsfp.lv/kontakti).
12. Pasākuma organizators nodrošina Pasākuma sarīkošanu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām (t.sk. ievērojot normatīvajos aktos noteiktos epidemioloģiskās drošības
pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai – MK noteikumi Nr. 360), kā arī
paredz Pasākuma aktivitāšu formāta iespējamo pielāgošanu atbilstoši Pasākuma rīkošanas
brīdi spēkā esošajiem noteikumiem (piemēram, Pasākuma aktivitāšu īstenošana vairākās
daļās vai tiešsaistes formātā).
III Projekta pieteikuma iesniegšana
13. Lai piedalītos Konkursā, Pretendents LSFP iesniedz Projekta pieteikumu (2. pielikums),
kuram pievieno:
13.1. Pasākuma programmu un publicitātes (komunikācijas plāna) projektu;
13.2. Citus dokumentus, kas nepieciešami Projekta izvērtēšanai (Nolikums 9. punkts).
14. LSFP izskata tikai Konkursa norādītajā termiņā (2021. gada 8. jūlijs – 4. augusts) iesniegtos
Projektu pieteikumus, kuriem pievienota visa nepieciešamā informācija, speciālistu izglītību
apliecinoši dokumenti u.tml. Konkursa ietvaros Pretendentam ir tiesības iesniegt vienu
Projekta pieteikumu.
15. Projekta pieteikumu noformētu datorrakstā latviešu valodā nosūta pa pastu adresētu
Latvijas Sporta federāciju padomei, Grostonas ielā 6B, Rīgā, LV-1013 vai elektroniski (uz
e-pastu – sportanedela@lsfp.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (laika zīmogs)).
IV Projekta līdzfinansējums
16. LSFP līdzfinansējuma apmērs vienam Projektam tiek noteikts atkarībā no kopējā Konkursam
iesniegto Projekta pieteikumu skaita, Pasākuma nozīmības un pieprasītā finansējuma
apjoma.
17. LSFP līdzfinansējuma maksimālais apmērs vienam Projektam ir:
17.1. līdz 70 (septiņdesmit) euro par atvērto treniņu (minimālais dalībnieku skaits – 5);
17.2. līdz 2000 (divi tūkstoši) euro par cita formāta Pasākumu;
18. Finansējumu piešķir šādu Pasākuma izmaksu segšanai (tajā skaitā attiecināmie nodokļi):
18.1. pasākuma norises telpu nomai;
18.2. iekārtu, aprīkojuma un inventāra īrei;
18.3. pasākuma norises vietas iekārtošanai;
18.4. pasākumā iesaistīto sporta darbinieku, t. i., fiziskās personas, kas darbojas sporta
jomā, veicot izglītojošo, metodisko, sportistus vai atvērto treniņu apmekētājus apkalpojošo
darbu, apmaksai;
18.5. komunikācijas un publicitātes izmaksām.
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19.

20.

21.

22.
23.

V Projektu pieteikuma vērtēšanas kritēriji un izvērtēšanas kārtība
Projektu pieteikumus apkopo LSFP sekretariāts to iesniegšanas secībā. Projektu
pieteikumus izvērtē LSFP atbilstoši Pasākuma pamatprasībām (Nolikuma 10. punkts) un
vērtēšanas kritērijiem (Nolikuma 1. pielikums).
Ja Pasākums atbilst pamatprasībām, tad augstākais iespējamais novērtējums vienam
projektam atbilstoši vērtēšanas kritērijiem ir 49 punkti. Projektu pieteikumi tiek sakārtoti
dilstošā secībā pēc iegūto punktu skaita pieejamā finansējuma ietvaros. Finansējuma
piešķiršanai tiek virzīti tie Projektu pieteikumi, kuri saņēmuši augstāko punktu skaitu.
Saņemto Projekta pieteikumu izvērtēšanu veic un lēmumu pieņem 20 darba dienu laikā pēc
Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.
LSFP ir tiesības pieņemt lēmumu par pilna vai daļēja pieprasītā finansējuma piešķiršanu
Projektam saskaņā ar Projekta pieteikumā norādīto budžeta tāmi, Pasākuma plānoto
apjomu un dalībnieku skaitu, kā arī atteikt finansējuma piešķiršanu atbilstoši Projektu
pieteikumu izvērtējumam (Nolikuma 16. punkts un 17. punkts).
Projektu pieteikumu izvērtēšana notiek bez Pretendenta klātbūtnes.
Informācija par atbalstāmajiem projektiem tiek publicēta LSFP tīmekļa vietnē www.lsfp.lv
un www.beactivelatvia.lv

VI Projektu finansēšanas kārtība
24. Pamatojoties uz apkopotajiem rezultātiem, lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem
LSFP valde un noslēdz līgumu ar Pasākuma organizatoru. Jebkurā gadījumā, ja Pasākuma
organizators par Pasākumam piešķirto Finansējumu noslēdz sadarbības līgumu ar LSFP
(turpmāk – Līgums), bet uz Finansējuma saņemšanas datumu nav savlaicīgi izpildījusi
jebkādas līgumsaistības ar LSFP un/vai IZM un/vai Pasākuma organizatoram ir nodokļu
maksātāja parādi un/vai pret Pasākuma organizatoru ir uzsāktas piedziņas piespiedu
izpildes darbības, Pasākuma organizators piešķirto Finansējumu nesaņem.
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1. pielikums

Vērtēšanas kritēriji projektu konkursā
„Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšana
Eiropas Sporta nedēļas 2021 ietvaros”

Nr.
p.k.

1.

Kritērijs

Kritērija rādītāji

Projekta
nepieciešamīb
as
pamatojums,
sasaiste ar
Eiropas Sporta
nedēļu un
prioritārajiem
pasākuma
formātiem

1.1. projekta nepieciešamības pamatojums un sasaiste ar Eiropas
Sporta nedēļas 2021 mērķiem aprakstīta nepilnīgi
1.2. projekta nepieciešamības pamatojums un sasaiste ar Eiropas
Sporta nedēļas 2021 mērķiem ir vispārēja un nav pamatota ar
atsaucēm vai statistikas datiem, piedāvātais risinājums un sekas, ja
problēmu nerisina, ir aprakstītas daļēji, nav sasaistes ar prioritārajiem
pasākuma formātiem
1.3. projekta nepieciešamības pamatojums attēlo esošo situāciju ar
iekļautiem statistikas datiem un atsaucēm, un uzrāda ieguvumus, ja
projekts tiks īstenots, ir sasaiste ar prioritārajiem pasākuma
formātiem

Projekta
aktivitāšu
izvērtējums

2.1. projekta aktivitātes formulētas neprecīzi un nesekmē projekta
mērķu un uzdevumu īstenošanu
2.2. projekta aktivitātes kopumā nodrošina projekta mērķu un
uzdevumu īstenošanu, taču atsevišķas projekta aktivitātes neatbilst
vai daļēji atbilst projekta mērķim
2.3. projekta aktivitātes ir precīzas un pilnībā nodrošina projekta
mērķu un uzdevumu īstenošanu

Iegūstamais
punktu
skaits

0

līdz 3

līdz 6
Kopā 0-6

2.

0
līdz 4
līdz 8
Kopā 0-8

3.

4.

Projekta mērķi

Projekta
mērķauditorija
s atbilstība
Eiropas Sporta
nedēļai

3.1. projekta mērķis nav konkrēts un neizriet no projekta
pamatojuma
3.2. projekta mērķis daļēji izriet no aprakstītās problēmas
3.3. projekta mērķi ir precīzi un izriet no aprakstītās problēmas

0
līdz 2
līdz 4
Kopā 0-4

4.1. projekta mērķauditorija neatbilst vai tikai daļēji atbilst Eiropas
Sporta nedēļai

0

4.2. projekta mērķauditorija atbilst Eiropas Sporta nedēļai

līdz 2

4.3. projekta mērķauditorija pilnībā atbilst Eiropas Sporta nedēļai un
aptver vairākas mērķgrupas

līdz 4
Kopā 0-4

5.

Projekta
aktivitāšu
piemērotība
mērķauditorijai
un Eiropas
Sporta nedēļai

5.1. plānoto aktivitāšu apraksts ir nepilnīgs un/vai ir daļēji atbilstošs
izvēlētai mērķauditorijai un Eiropas Sporta nedēļai

0

5.2. plānotās aktivitātes ir precīzi uzskaitītas un pilnībā atbilstošas
izvēlētai mērķauditorijai un Eiropas Sporta nedēļai

līdz 5
Kopā 0-5

6.

Projekta
īstenotāju
spēja realizēt
projektu

6.1. projektā iesaistītajiem speciālistiem nav abilstošas kvalifikācijas
vai pieredzes
6.2. projektā iesaistīto speciālistu kvalifikācija un pieredze ir daļēji
atbilstoša projekta īstenošanai, taču tieši neietekmē pasākuma
rezultātu
6.3. projekta īstenotāju un piesaistīto speciālistu pieredze un
kvalifikācija ir atbilstoša projektam

0
līdz 2
līdz 4
Kopā 0-4

7.

7.1. plānotās izmaksu pozīcijas ir nepamatotas, vai arī pārāk lielas
salīdzinājumā ar sagaidāmajiem projekta rezultātiem

Projektu konkursa „Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšana Eiropas Sporta
nedēļas 2021 ietvaros” nolikums

0

4

Projekta
plānotās
izmaksas

7.2. plānotās izmaksu pozīcijas ir pamatotas un nepieciešamas
projekta aktivitāšu īstenošanai, atsevišķām projekta aktivitātēm
izmaksas ir nepamatotas, vai arī pārāk lielas salīdzinājumā ar
sagaidāmajiem projekta rezultātiem
7.3. plānotās izmaksu pozīcijas ir pamatotas un nepieciešamas
projekta aktivitāšu īstenošanai, izdevumi ir pārdomāti, detalizēti un
samērīgi pret gaidāmo rezultātu un atbilst cenām, izmaksu plāns
aizpildīts detalizēti

līdz 3

līdz 6
Kopā 0-6

8.

Iepriekš
īstenotie
projekti

8.1. Pasākuma organizatoram nav pieredzes līdzīgu pasākumu
organizēšanā vai tā ir neliela
8.2. Pasākuma organizatoram ir pieredze dažu līdzīgu pasākumu
organizēšanā
8.3. Pasākuma organizatoram ir liela pieredze līdzīgu pasākumu
organizēšanā

0
līdz 3
līdz 6
Kopā 0-6

9.

Projekta
īstenotāja
finansiālais
ieguldījums

9.1. Projekta īstenotāja finansiālais ieguldījums ir līdz 20 % no
projekta kopsummas
9.2. Projekta īstenotāja finansiālais ieguldījums ir līdz 60 % no
projekta kopsummas
9.3. Projekta īstenotāja finansiālais ieguldījums ir līdz 90 % no
projekta kopsummas

līdz 2
līdz 4
līdz 6
Kopā 0-6
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2. pielikums
Pieteikums projektu konkursam
„Fizisko aktivitāšu un veselīga uztura popularizēšana Eiropas Sporta nedēļas 2021 ietvaros”
1. Projekta nosaukums:

Projekta nosaukums

2. Projekta iesniedzēja nosaukums:

Projekta iesniedzēja nosaukums

Vienotais reģistrācijas Nr. (ja
attiecināms):

Vienotais reģistrācijas Nr. (ja attiecināms)

Pasākuma organizatora veids (atstāt
atbilstošo):
Darbības joma:

Atstāt atbilstošo

Juridiskā adrese:

Juridiskā adrese

Kontaktpersonas vārds, uzvārds,
amats:

Vārds, Uzvārds

Kontakttālrunis, e-pasta adrese:

Kontakttālrunis

Darbības joma

Amats

E-pasta adrese
3. Projekta nepieciešamības pamatojums:
Minimālais vārdu skaits: 150
4. Īstenojamā pasākuma apraksts:
4.1. Pasākuma mērķgrupa, plānotais dalībnieku skaits:
Izvēlēties mērķauditoriju

Skaits

Izvēlēties mērķauditoriju

Skaits

Izvēlēties mērķauditoriju

Skaits

Izvēlēties mērķauditoriju

Skaits

Izvēlēties mērķauditoriju

Skaits

Citas mērķauditorijas

Skaits
KOPĀ

4.2. Pasākuma mērķis, sasaiste ar Eiropas Sporta nedēļas mērķiem:
Minimālais vārdu skaits: 150
4.3. Pasākuma formāts, uzdevumi un to īstenošanai plānotās aktivitātes:
Minimālais vārdu skaits: 150
4.4. Pasākuma programma, apjoms (stundās), saturs ar īsu anotāciju, iesaistīto speciālistu pieredzi un
izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (CV, diploms, sertifikāts u.tml.):
Minimālais vārdu skaits: 150
4.6. Pasākuma organizatora pieredze līdzīgu pasākumu īstenošanā:
Apraksts
4.7. Pasākuma organizatora sadarbības pieredze ar vismaz 3 dažāda veida partneriem:
1.Partneris
2.Partneris
3.Partneris
Papildus
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4.8. Pasākumam plānotā publicitāte:
Minimālais vārdu skaits: 150
5. Projekta norises laiks:

no

dd.mm.gggg.

līdz

dd.mm.gggg.

6. Projekta sasaiste ar prioritārajiem pasākuma formātiem:
Minimālais vārdu skaits: 150
7. Plānotie rezultāti (sasaite ar Eiropas Sporta nedēļas mērķiem):
Minimālais vārdu skaits: 150
8. Aktivitāšu realizēšanas plāns Covid-19 apstākļos (Nolikuma 12. punkts):
Minimālais vārdu skaits: 150
9. Plānotās projekta izmaksas EUR:
Izmaksu pozīcijas nosaukums
(saskaņā ar Nolikuma 17. punktu)

Summa EUR
no LSFP

Summa EUR
pašu ieguldījums

Summa kopā:
Izmaksas kopā:
Nepieciešamības gadījumā tabulu papildināt ar papildus ailēm.
Projekta iesniedzēja (organizācijas
vadītāja) vārds, uzvārds

Paraksts

_______________________________

______________________________

z.v.
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