Nolikums projektu konkursam
"AS "Latvenergo" atbalsts bērnu un jauniešu komandu sporta aktivitātēm"
Biedrība "Latvijas komandu sporta spēļu asociācija" (turpmāk - LKSSA) sadarbībā ar AS
"Latvenergo" izsludina konkursu komandu sporta spēļu federācijām (turpmāk arī Federācijas) atbalsta saņemšanai bērnu un jauniešu komandu sporta spēļu attīstībai.
•
•
•
•

1.
Konkursa mērķis
veicināt bērnu un jauniešu komandu sportu Latvijā;
izkopt bērnu un jauniešu sporta pratību un ieradumus;
veicināt meiteņu iesaisti un meiteņu īpatsvara palielināšanu komandu sporta spēlēs
Latvijā;
veicināt komandu sporta spēļu izlašu konkurētspēju jaunatnes izlašu līmenī.

2.
Finansējuma apjoms
Bērnu un jauniešu komandu sporta spēļu attīstībai kopējais projektu konkursā pieejamais
finansējuma apjoms ir 100 000 EUR.
Finansējums tiek piešķirts trijām visaugstāko punktu skaitu ieguvušām komandu sporta
spēļu federācijām jauniešu segmenta attīstībai šādā apmērā:
• 1. vieta - 50 000 EUR;
• 2. vieta - 30 000 EUR;
• 3. vieta - 20 000 EUR.
3.
Konkursa dalībnieki
Konkursam var pieteikties komandu sporta spēļu federācijas.
4.
Konkursa pieteikumu vērtēšanas administratīvie kritēriji
Lai piedalītos projektu konkursā, Federācijas iesniedz LKSSA aizpildītu konkursa
pieteikuma anketu tiešsaistē, pievienojot pamatojošos dokumentus atbilstoši nolikuma
7.punktam.
Pretendentiem un konkursa pieteikumiem ir jāatbilst šādiem administratīvajiem
kritērijiem:
• pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, netiek īstenots tiesiskās
aizsardzības process, netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav
uzsākta bankrota procedūra, nav piemērota sanācija vai mierizlīgums, tas netiek
apsūdzēts naudas atmazgāšanā un sankciju pārkāpšanas regulējuma neievērošanā, tā
saimnieciskā darbība nav izbeigta vai apturēta;
• konkursa pieteikums ir iesniegts šī nolikuma 7. punktā noteiktajā termiņā un kārtībā;
• konkursa pieteikumā ir ietverts detalizēts projekta apraksts;
• konkursa pieteikumam ir pievienota detalizēta izmaksu pamatojošā tāme par 20 000
EUR, 30 000 EUR un 50 000 EUR, ievērojot šī nolikuma 6.punktā norādītās
atbalstāmās izmaksu pozīcijas;
• konkursa pieteikumā norādītās aktivitātes paredzēts īstenot pēc projektu konkursa
noslēguma (konkursā netiks piešķirti finanšu līdzekļi par jau īstenotām aktivitātēm);
• konkursa pieteikums nav saistīts ar militārām, reliģiskām un politisko partiju
aktivitātēm;
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•

iesniegts elektroniski parakstīts apliecinājums līdz 2023. gada 31. jūlijam par 10%
palielināt Federācijā licencēto meiteņu skaitu salīdzinot ar konkursa pieteikuma
iesniegšanas dienu;
• iesniegts elektroniski parakstīts pieteikums par dalību konkursā.
Konkursa pieteikumi, kas neatbilst kādam no administratīvajiem kritērijiem, tālāk netiek
vērtēti.
Konkursa komisija nevērtēs pieteikumus, kas iesniegti pēc nolikuma 7.punktā noteiktā
termiņa.
5.
Konkursa pieteikumu vērtēšanas kritēriji
Pieteikumi, kas atbilst visiem administratīvajiem kritērijiem, tiek vērtēti atbilstoši šādiem
kritērijiem un punktu piešķiršanas metodikai:
Kritērijs

Vērtējums

Federācijas organizēto spēļu skaits Latvijas 500 - 1000
meistarsacīkstēs bērniem un jauniešiem 1001 - 2000
2021. - 2022. gadā (Federāciju iesniegtie dati > 2000
LKSSA)

10 punkti
20 punkti
30 punkti

Federācijā licencēto bērnu un jauniešu skaits 2000 - 3000
2021./2022. mācību gadā (atbilstoši aprēķina 3001 - 4000
periodam Valsts izglītības informācijas > 4000
sistēmā)

10 punkti
20 punkti
30 punkti

Licencēto meiteņu (sievietes, kas nav 500 - 1000
sasniegušas 18 gadu vecumu) skaits 1001 - 2000
Federācijas organizētajās bērnu un jauniešu > 2000
meistarsacīkstēs 2021./2022. mācību gadā

10 punkti
20 punkti
30 punkti

Federācijas
aktuālās
programmas Ekspertu komisijas
(iniciatīvas) bērnu un jauniešu piesaistei vērtējums*
attiecīgajam sporta veidam 2021. - 2022.
gadā (pievienot šo programmu un to mērķu
aprakstu, tostarp norādot mērķu un rādītāju
izpildes statusu uz pieteikuma iesniegšanas
brīdi).

0 - 30 punkti,
ekspertu
vērtējumu
summē un dala
ar ekspertu, kas
piedalījās
vērtēšanā,
skaitu

Federācijas piesaistītais finansējums no Ekspertu komisijas
sadarbības partneriem (izņemot publisku vērtējums**
personu, atvasinātu publisko personu un to
kapitālsabiedrību (t.sk. valsts, valsts
kapitālsabiedrību, pašvaldību, pašvaldības
kapitālsabiedrību) un starptautisko federāciju

0 - 15 punkti,
ekspertu
vērtējumu
summē un dala
ar ekspertu, kas
piedalījās

21-30 – Programma ir pilnībā saprotama. Tajā ir definēti izmērāmi mērķi un sasniegts būtisks (vismaz 60%) progress mērķu izpildē.
11-20 – Programmā ir definēti mērķu izpildes rādītāji, bet ir nepietiekams progress mērķu sasniegšanā.
0-10 – Programma nav iesniegta vai nav skaidri noteikts, kādus mērķus federācija plāno sasniegt.
** 11-15 – Regulāri piesaistīti būtiski finansējuma apjomi no sadarbības partneriem.
6-10 – Neregulārs papildus finansējums vidēja mēroga projektu īstenošanai.
0-5 – Nav piesaistīts finansējums vai arī tas piesaistīts neregulāri un maza apjoma projektu īstenošanai.
*
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piešķirto finansējumu) un sponsoriem 2021.
gadā

vērtēšanā,
skaitu

Projekts tiks īstenots plašā mērogā –
plānošanas reģionu aptvērums atbilstoši
Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija
noteikumiem Nr. 418 "Noteikumi par
plānošanas reģiona teritorijām", tādējādi
nodrošinot attiecīgā sporta veida plašu
attīstību un popularizēšanu (norādīt projekta
īstenošanas vietas)

Projekts aptver 1
plānošanas reģionu

10 punkti

Projekts aptver 2
plānošanas reģionus

20 punkti

Projekts aptver vismaz
3 plānošanas reģionus

30 punkti

Par projekta īstenošanu un tā rezultātiem tiks
nodrošināta plaša publicitāte, popularizējot
attiecīgo sporta veidu un īstenoto projektu
(norādīt, kādā veidā un izmantojot kādus
resursus tiks nodrošināta publicitāte)

Informāciju par
projektu plānots
publiskot interneta
vietnē
Projekta norise tiks
plaši atspoguļota
medijos un sociālajos
tīklos
Par projekta norisi tiks
sagatavots un
publiskots video

10 punkti

Federācijas korporatīvā pārvaldība un tās Ekspertu komisijas
pilnveidošanas
plāns
(norādīt,
kādi vērtējums***
korporatīvās pārvaldības principi ir ieviesti,
pievienot
korporatīvās
pārvaldības
pilnveidošanas plānu, ja tāds ir izstrādāts):
• Federācijas finanšu pārskats ir
publiskots, tas ir skaidrs, detalizēts un
to apstiprinājis neatkarīgais revidents;
• Federācijai ir izstrādāta vidējā
termiņa darbības stratēģija, definēti
stratēģijas rezultatīvie rādītāji;
• ir nodrošināta Federācijas darbības
caurskatāmība, ir izstrādāta un
ieviesta amatpersonu ievēlēšanas un
atsaukšanas
kārtība,
darba
organizācijas
un
lēmumu
pieņemšanas kārtība, atalgojuma
politika, principi sadarbībai ar

20 punkti

30 punkti

0 - 30 punkti,
ekspertu
vērtējumu
summē un dala
ar ekspertu, kas
piedalījās
vērtēšanā,
skaitu

21-30 – Esošā pārvaldība atbilst labas pārvaldības praksei vai ir izstrādāts korporatīvās pārvaldības pilnveidošanas plāns, ir
uzsākta pārvaldības pilnveides plāna īstenošana un ir ieviesti būtiskākie principi (t.sk. finanšu pārskati ir skaidri saprotami un
pārskatāmi, ir izstrādāta vidējā termiņa darbības stratēģija, ir izstrādātas un ieviestas Federācijas darbības caurskatāmības kārtības
un politikas). Projekta pieteikumam ir pievienots pārvaldības pilnveides plāns.
11-20 – Projekta pieteikumam ir pievienots pārvaldības pilnveides plāns. Uzsākta korporatīvās pārvaldības pilnveidošana vai
pārvaldības principi ir ieviesti daļēji.
0-10 – Nav ieviesti pārvaldības principi. Pārvaldības pilnveides plāns ir izstrādē.
***
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ieinteresētajām
pusēm,
ētikas
kodekss, risku pārvaldības politika,
pārmaiņu un inovāciju ieviešanas
politika

Kritēriji tiek izvērtēti pēc Federāciju konkursa pieteikumos iesniegtajiem datiem, kas
atbilst Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas statistikas datiem.
Visu kritēriju maksimālā kopsumma 1 pieteikumam ir 225 punkti.
6.
Atbalstāmās izmaksas
Atbalsts izmantojams šī nolikuma 1. punktā noteikto mērķu sasniegšanai un Federācijas
var to izmantot šādu izmaksu segšanai:
• organizatoriskās izmaksas Latvijas meistarsacīkšu organizēšanai bērniem un
jauniešiem dažādās vecuma grupās;
• bērnu un jauniešu treneru kvalifikācijas celšanai;
• bērnu un jauniešu treniņu metodikas pilnveidei;
• dalības maksai bērnu un jauniešu Latvijas meistarsacīkstēs;
• treneru stipendijām par panākumiem bērnu un jauniešu komandu sporta veidos.
Viena izmaksu pozīcija nedrīkst pārsniegt 50% no kopējām atbalstāmajām izmaksām.
7.
Konkursa pieteikumu iesniegšanas kārtība un termiņš
Konkursa pieteikuma anketu atbilstoši nolikumam un līdz 2022. gada 8. augustam
(ieskaitot) jāiesniedz tiešsaistē: https://forms.gle/9CGRCYToGoMSjqEQ6. Federācijas
vadītāja (vai uz atbilstoša rīkojuma pamata pilnvarotas personas) elektroniski parakstīts
(parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ar tam pievienoto laika zīmogu) konkursa
pieteikums un projekta pieteikumam pievienotā saistītā dokumentācija jāiesniedz
LKSSA, nosūtot uz e-pastu: lkssa@lkssa.lv uzreiz pēc tiešsaistes pieteikuma anketas
aizpildīšanas un iesniegšanas.
Lai piedalītos konkursā, Federācijai ir jāiesniedz šādi dokumenti:
1) Pieteikuma anketa (tiešsaistē);
2) Federācijas vadītāja elektroniski parakstīts konkursa pieteikums (atsevišķā failā
jānosūta uz e-pastu: lkssa@lkssa.lv);
3) Projekta izmaksu tāme par 20 000 EUR, 30 000 EUR un 50 000 EUR, ievērojot
šī nolikuma 6.punktā norādītās atbalstāmās izmaksu pozīcijas (atsevišķā failā
jānosūta uz e-pastu: lkssa@lkssa.lv);
4) Federācijas aktuālās programmas (iniciatīvas) bērnu un jauniešu piesaistei
attiecīgajam sporta veidam 2021. - 2022. gadā. Šo programmu mērķu izpildes
aktuālais apraksts (atsevišķā failā jānosūta uz e-pastu: lkssa@lkssa.lv);
5) Informācija par Federācijas piesaistīto finansējumu no sadarbības partneriem
(izņemot publisku personu, atvasinātu publisko personu un to kapitālsabiedrību
(t.sk.valsts, valsts kapitālsabiedrību, pašvaldību, pašvaldības kapitālsabiedrību)
un starptautisko federāciju piešķirto finansējumu) un sponsoriem 2021. gadā
(atsevišķā failā jānosūta uz e-pastu: lkssa@lkssa.lv);
6) Federācijas korporatīvās pārvaldības apraksts un tās pilnveidošanas plāns
(atsevišķā failā jānosūta uz e-pastu: lkssa@lkssa.lv);
7) Federācijas apliecinājums līdz 2023. gada 31. jūlijam par 10% palielināt
Federācijā licencēto meiteņu skaitu salīdzinot ar projekta pieteikuma iesniegšanas
dienu (atsevišķā failā jānosūta uz e-pastu: lkssa@lkssa.lv);
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8) Federācijas apliecinājums, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas
process, netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, netiek īstenots ārpustiesas
tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav piemērota
sanācija vai mierizlīgums, tas netiek apsūdzēts naudas atmazgāšanā un sankciju
pārkāpšanas regulējuma neievērošanā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai
apturēta, konkursa pieteikums nav saistīts ar militārām, reliģiskām un politisko
partiju aktivitātēm, kā arī konkursa pieteikumā norādītās aktivitātes paredzēts
īstenot pēc projektu konkursa noslēguma (atsevišķā failā jānosūta uz e-pastu:
lkssa@lkssa.lv).
Par konkursa pieteikumu sagatavošanu, nosacījumiem un citiem ar konkursu saistītiem
jautājumiem notiks informatīvais seminārs Zoom platformā.
8.
Projekta īstenošanas laiks
Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2022.gada 31. decembrim.
9.
Konkursa pieteikumu novērtēšanas kārtība
Konkursa pieteikumus izvērtē un lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem ekspertu
komisija, kuras sastāvā ir, LKSSA izpilddirektors, Izglītības un zinātnes ministrijas
Sporta departamenta pārstāvis, biedrības "Latvijas Sporta izglītības iestāžu "Direktoru
padome"" pārstāvis, AS "Latvenergo" pārstāvis un Ekonomikas ministrijas pārstāvis.
Komisija lēmumus pieņem, pamatojoties uz komisijas veikto pretendentu novērtējumu
atbilstoši nolikuma 5.punktā definētajiem novērtēšanas kritērijiem. Komisija apkopo
pretendentu novērtēšanas rezultātus un aizpilda pretendentu vērtēšanas veidlapu. Katra
pretendenta vidējo vērtējumu aprēķina, pamatojoties uz attiecīgajā vērtēšanas procesā
piedalījušos komisijas locekļu vērtējumu. Pretendenta pieteikuma novērtējumu veido
komisijas locekļu vidējo novērtējumu kopsumma.
Pieteikumi tiek sarindoti prioritārajā secībā atbilstoši saņemto punktu kopsummai.
Vienādu punktu gadījumā priekšroka tiek dota Federācijai ar lielāku licencēto meiteņu
(sievietes, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu) skaitu bērnu un jauniešu
meistarsacīkstēs.
Ievērojot šī nolikuma 6.punktā norādītās atbalstāmās izmaksu pozīcijas, projekta
pieteicējs iesniedz projekta izmaksu tāmi par 20 000 EUR, 30 000 EUR un 50 000 EUR,
lai sniegtu priekšstatu par plānoto finanšu līdzekļu izlietojumu atkarībā no konkursā
saņemtā atbalsta apjoma. Vienai Federācijai un tās struktūrvienībām var tikt atbalstīts
tikai viens projekta pieteikums.
Pretendents, kas konkursa kopvērtējumā iegūs visaugstāko punktu skaitu, saņems 50 000
EUR iesniegtā projekta īstenošanai. Pretendents, kas konkursa kopvērtējumā iegūs otro
augstāko novērtējumu, saņems 30 000 EUR iesniegtā projekta īstenošanai. Pretendents,
kas konkursa kopvērtējumā iegūs trešo augstāko novērtējumu, saņems 20 000 EUR
iesniegtā projekta īstenošanai.
10.
Konkursa rezultātu paziņošana
Konkursa rezultātus paziņo līdz 2022. gada 19. augustam, tos publicējot LKSSA interneta
vietnē
http://lkssa.lv/lv/jaunumi
un
AS
"Latvenergo"
interneta
vietnē
https://latvenergo.lv/lv/jaunumi/preses-relizes.
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11.
Atskaites
LKSSA ir tiesības prasīt un saņemt informāciju no atbalsta saņēmēja par to kādam
mērķim atbalsts izlietots, kā arī, ja nepieciešams, pārbaudīt attiecīgās informācijas
atbilstību faktiskajai situācijai.
Atbalsta saņēmējs līdz 2023. gada 1. februārim iesniedz LKSSA rakstisku pārskatu par
atbalsta sadalījumu un izlietojumu, un attiecīgu dokumentu kopijas, kas sagatavotas
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu. Pārskatā
jānorāda plānotā un faktiski izlietotā summa par katru izdevuma pozīciju.
Ja atbalsts netiek izmantots šajā nolikumā paredzētajam mērķim vai ir pieļauti citi šī
nolikuma noteikumu pārkāpumi, atbalsta saņēmējs atgriež LKSSA piešķirtos finanšu
līdzekļus.
12.
Kontaktinformācija
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā rakstīt uz e-pastu: lkssa@lkssa.lv vai zvanīt LKSSA
izpilddirektoram K. Gorkšam pa tālruni +371 29555210.
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