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 Apstiprināts ar biedrības  

„Latvijas Sporta federāciju padome” valdes 

2014.gada 12.maija sēdes lēmumu 

 

 

           ________paraksts________ 

 

LSFP prezidents E.Fogelis 
 

Līdzfinansējuma starptautiskajam finansējumam un citiem federāciju  

sporta veidu vai darbības jomu attīstības projektiem konkursa 

NOLIKUMS 
 

1. Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis 

Līdzfinansējuma starptautiskajam finansējumam un citiem federāciju sporta 

veidu vai darbības jomu attīstības projektiem (turpmāk tekstā – līdzfinansējums) 

piešķiršanas mērķis ir sekmēt sporta federāciju vēlmi piesaistīt starptautisko un 

Eiropas federāciju, kā arī citu starptautisko organizāciju finansējumu savu sporta 

veidu vai darbības jomu attīstības projektiem Latvijā. Iekļaujoties starptautisku 

projektu realizācijā, attīstīt partnera attiecības un to nostiprināšanu.  

 

2. Līdzfinansējuma finansēšanas avots 

Līdzfinansējumu finansēšanas avots ir valsts budžeta programmā 09.09.00. 

„Sporta federācijas un sporta pasākumi” 2014.gadā šim nolūkam paredzētie 

līdzekļi. 

 

3. Prasības līdzfinansējuma pretendentiem 

3.1. Līdzfinansējumam var pieteikties Latvijā atzītās federācijas (turpmāk – 

federācija), kuras ir ieguvušas vai 2014.gadā cer iegūt savu starptautisko vai 

Eiropas federāciju, kā arī citu starptautisko organizāciju finansējumu savu sporta 

veidu vai darbības jomu attīstības projektiem Latvijā.  

 

4. Līdzfinansējumu konkursa izsludināšana 

4.1. Līdzfinansējumu konkursu izsludina biedrības „Latvijas Sporta federāciju 

padome” (turpmāk tekstā – LSFP) mājas lapā, kā arī nosūtot Latvijā atzītajām 

sporta federācijām elektroniski (uz e-pasta adresēm) paziņojumu par 

līdzfinansējuma konkursu.  

4.2. Paziņojumā par konkursu norāda prasības pretendentam, pieteikšanās 

kārtību, iesniedzamo dokumentāciju, dokumentu iesniegšanas adresi un termiņu, 

kā arī sniedz citu līdzfinansējumu konkursa norisei nepieciešamo informāciju. 

4.3. Detalizēta informācija par konkursu un konkursa nolikums ir pieejams 

LSFP biroja telpās Grostonas ielā 6
B
, Rīgā, LV-1013 un mājas lapā www.lsfp.lv.  

 

http://www.lsfp.lv/
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5. Pieteikšanās dalībai līdzfinansējumu konkursā 

5.1. Piesakoties dalībai līdzfinansējumu konkursā, federācijai līdz 2014.gada 

1.jūnijam ir jāiesniedz pieteikums brīvā formā, kurā jānorāda sporta veida 

attīstības projekta nosaukums, tās starptautiskās organizācijas nosaukums, kas ir 

piešķīrusi finansējumu federācijai, un piešķirtā finansējuma apjoms, kas 

paredzēts pasākumiem Latvijā, kā arī vēlamais līdzfinansējuma apjoms un to, 

kādiem pasākumiem tiek plānota tā izlietošana.  

5.2. Pieteikumam jāpievieno sporta veida attīstības projekta kopija (var tikai 

elektroniskā formā), dokumentu kopijas, kas apliecina piešķirtā finansējuma 

apjomu, kas paredzēts pasākumiem Latvijā, kā arī projekta kopējā ienākumu un 

izdevumu tāme. 

5.3. Iesniegtos pieteikumus un tam pievienotos dokumentus izskata LSFP valdes 

izveidota komisija.  

 

6. Komisija 

6.1. Komisija sastāv no 3 (trīs) locekļiem, komisijas priekšsēdētāju un tās 

personālsastāvu apstiprina LSFP valde. Katram komisijas loceklim ir viena 

balss. Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot. Lēmums tiek pieņemts, ja par 

to nobalso vairāk nekā puse komisijas locekļi. Komisijas sēdes sasauc un vada 

komisijas priekšsēdētājs. Komisijai ir tiesības piesaistīt papildus ekspertus 

iesniegto pieteikumu izvērtēšanai. Ekspertu viedoklim ir rekomendējošs 

raksturs, kas nav saistošs komisijai lēmumu pieņemšanā. 

6.2. Komisija izvērtē iesniegtos pieteikumus un sniedz priekšlikumus LSFP 

valdei par projektam piešķiramā līdzfinansējuma apjomu. Līdzfinansējuma 

apjoms nevar būt lielāks par 15% no starptautiskās organizācijas projektam 

piešķirtā finansējuma, kas paredzēts pasākumiem Latvijā.  

6.3. Komisija, izvērtējot iesniegtos pieteikumus, ņem vērā: 

6.3.1. sporta veidā vai darbības jomā iesaistīto nodarbojošos skaitu Latvijā; 

6.3.2. projektā definēto mērķgrupas pamatotību un tajā iesaistīto personu skaitu; 

6.3.3. projekta budžeta pamatotību un plānoto izdevumu samērību pret 

sagaidāmajiem rezultātiem; 

6.3.4. projektā realizācijas rezultātā plānoto rezultātu sasniegšanas pamatotību 

un iespējamo realizāciju; 

6.3.5. projekta realizācijas nozīmīgums starptautiskajā līmenī darbības jomas 

attīstībai.  

 


