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NOLIKUMS  

projektu konkursam 
„Sporta literatūras izstrāde, tulkošana un izdošana 2018. gadā” 

 
I Vispārīgie noteikumi 

 
1. Šis nolikums (turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, izvērtēti un finansiāli 
atbalstīti sporta literatūras izstrādes, tulkošanas un izdošanas projekti konkursa kārtībā. 
2. Projektu konkursa „Sporta literatūras izstrāde, tulkošana un izdošana” (turpmāk – Konkurss) 
organizēšanas pamats – Sporta politikas pamatnostādņu 2014. – 2020. gadam 21. punkts – 
“Finansiāli atbalstīt sporta literatūras izstrādi, tulkošanu un izdošanu”. 
3. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt sporta metodiskās literatūras izstrādi vai tulkošanu, un 
izdošanu (turpmāk – Literatūra). 
4. Konkursu organizē biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk – LSFP), un konkursu 
izsludina LSFP valde, (juridiskā adrese: Grostonas iela 6B, Rīga, LV-1013, tālrunis: 67288924,  
e-pasta adrese: lsfp@lsfp.lv). 
5. Literatūra tiek izdota grāmatu sērijas “LSFP sporta metodiskā literatūra” ietvaros. 
6. Konkursā atbalstītie projekti tiek finansēti no LSFP budžeta šim nolūkam paredzētajiem finanšu 
līdzekļiem – valsts budžeta apakšprogrammas 09.09.00 “Sporta federācijas un sporta pasākumi” 
Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk tekstā – IZM) 2018. gadā piešķirtā finansējuma. 
Atbalstāmo projektu skaits un projektu finansējums ir atkarīgs no Konkursa finansējuma apjoma. 
7. Konkursa Nolikums tiek publicēts LSFP tīmekļa vietnē (www.lsfp.lv), kā arī nosūtīts Sporta 
likumā noteiktajā kārtībā atzītajām sporta federācijām elektroniski (uz e-pasta adresēm). 

 
II Konkursa norises laiks, pieteikuma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 

 
8. Pieteikuma iesniedzēji ir Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas un citas Sporta 
likumā minētās sporta organizācijas, kā arī ar LSFP valdes lēmumu – sporta nozarē kompetentas 
citas institūcijas (turpmāk – Pretendents).   
9. Lai piedalītos Konkursā, Pretendents LSFP sekretariātā līdz 2017. gada 15. decembrim iesniedz:  
9.1. projekta pieteikumu (1. pielikums); 
9.2. projekta īstenošanā iesaistīto autoru CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu 
kopijas; 
9.3. pieteiktās Literatūras vienas vai vairāku nodaļu tekstu ne mazāk kā 10 (desmit) lappušu apmērā. 
10. Projekta pieteikumu Pretendents iesniedz vienā eksemplārā LSFP sekretariātā (Grostonas ielā 
6B, Rīgā, LV-1013), noformējot to datorrakstā latviešu valodā vai noformējot to kā elektronisku 
dokumentu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un nosūtot to 
uz e-pasta adresi: lsfp@lsfp.lv.  
11. Visas izmaksas, kas saistītas ar projekta pieteikuma sagatavošanu, sedz Pretendents.  
12. LSFP pieņem un izskata tikai Konkursa Nolikumā noteiktajā termiņā iesniegtos projektu 
pieteikumus. Konkursa ietvaros vienam Pretendentam ir tiesības iesniegt vienu projekta pieteikumu.  
13. Projektu pieteikumus apkopo LSFP sekretariāts to iesniegšanas secībā. Projektu pieteikumus 
izvērtē LSFP Valdes apstiprināta Ekspertu komisija. 
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14. Ekspertu komisiju sešu komisijas locekļu sastāvā izveido un šo nolikumu apstiprina Latvijas 
Sporta federāciju padomes valde. Komisijā iekļauj trīs pārstāvjus no LSFP un pa vienam pārstāvim 
no IZM, Latvijas Olimpiskās komitejas un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas. 
15. Ekspertu komisijas vadītājs ir LSFP pārstāvis. Ekspertu komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās 
vairāk nekā puse no komisijas locekļiem. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir Ekspertu 
komisijas vadītāja balss.  
16. Pieteikumu vērtēšanas kritēriji: 
16.1. literatūras izstrādes, tulkošanas un izdošanas pamatojums (prioritāte – oriģināldarbiem un 
sporta veidu metodiskajai literatūrai); 
16.2. literatūras piemērotība bērnu un jaunatnes un tautas sporta veicināšanai Latvijā; 
16.3. mērķauditorija un potenciālais lietotāju skaits (prioritāte – sporta veida masveidībai un 
popularitātei Latvijā); 
16.4. plānoto projekta attiecināmo izmaksu pamatotība (projekta attiecināmās izmaksas ir projekta 
īstenošanā iesaistītā teksta autora\-u honorārs un autoratlīdzība par ilustrācijām, tajā skaitā nodokļi).  
17. Konkursa organizētājs ir tiesīgs no Pretendenta pieprasīt papildu informāciju par projekta 
pieteikumu. Projekta pieteikuma dokumentus pēc to iesniegšanas var grozīt tikai tādā gadījumā, ja 
Ekspertu komisija pieprasa iesniegt papildu vai precizētus dokumentus. 
18. Ekspertu komisija izskata tikai termiņā iesniegtos projektus. Projektu pieteikumu izvērtēšana 
notiek bez Pretendentu klātbūtnes. Iesniegtos dokumentus atpakaļ neizsniedz.  
19. Konkursa otrajā kārtā iekļuvušie Pretendenti LSFP sekretariātā līdz 2018. gada 5. martam 
iesniedz rediģēšanai gatavu literatūras manuskriptu. Ekspertu komisija iesniegtos manuskriptus 
izvērtē un iesniedz LSFP Valdei apstiprināšanai. 
20. Ar konkursā atbalstīto Pretendentu mēneša laikā pēc rezultātu paziņošanas Latvijas Sporta 
federāciju padome noslēdz līgumu, kurā noteiktas līgumslēdzēju tiesības un pienākumi.  
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Pielikums 
Projektu konkursa 

„Sporta literatūras izstrāde, tulkošana un izdošana 2018. gadā”  
nolikumam  

 
Pieteikums konkursam  

“Sporta literatūras izstrāde, tulkošana un izdošana 2018. gadā” 
Pretendents (sporta federācija, 
sporta organizācija):  

Sporta veids vai darbības joma:  

Literatūras (grāmatas) nosaukums:  

Autora (-u) vārdi, uzvārdi:  

Literatūras (grāmatas) īsa anotācija:  
Literatūras (grāmatas) izstrādes, 
tulkošanas un izdošanas 
nepieciešamības pamatojums: 

 

Plānotais literatūras (grāmatas) 
apjoms (lpp.)  

Plānotais ilustrāciju skaits (gab.)  
Literatūras (grāmatas) 
mērķauditorija un potenciālais 
lietotāju skaits: 

 

Projekta plānotās attiecināmās 
izmaksas: 

• Projekta īstenošanā iesaistītā autora (-u) honorārs, tajā 
skaitā nodokļi (EUR) -  
• Autoratlīdzība par ilustrācijām, tajā skaitā nodokļi 

(EUR) - 
 
Kontaktpersona 

Vārds, Uzvārds:  
Amats sporta federācijā, sporta 
organizācijā:  

Tālrunis, e-pasta adrese:  
 

 
Pielikumā:  
• projekta īstenošanā iesaistīto autoru CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu 

kopijas; 
• pieteiktās literatūras vienas vai vairāku nodaļu teksts ne mazāk kā 10 (desmit) lappušu 

apmērā. 
 
 

2017. gada _____ ._________________ (paraksts) 
  

 (amats federācijā (organizācijā), vārds, uzvārds) 
 


