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Nolikums projektu konkursam 

"AS "Latvenergo" atbalsts konkurētspējas  un masveidības  veicināšanai bērnu un 

jauniešu komandu sporta spēlēs" 

 
 
Biedrība "Latvijas komandu sporta spēļu asociācija" (turpmāk - LKSSA) sadarbībā ar AS 

"Latvenergo" izsludina pieteikšanos 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; 

  veicināt bērnu un jauniešu sporta atsākšanu pēc Covid-19 ierobežojumu atcelšanas.   

 

2. Finansējuma apjoms: 
Bērnu un jauniešu komandu sporta spēļu attīstībai kopējais projektu konkursā pieejamais 
finansējuma apjoms ir 100 000 EUR. 

Finansējums tiek piešķirts trijām komandu sporta spēļu federācijām jauniešu segmenta 
attīstībai šādā apjomā: 

  1. vieta - 70 000 EUR; 

  2. vieta - 15 000 EUR; 

  3. vieta - 15 000 EUR. 
 

3. Projekta pieteikumu var iesniegt: 

Komandu sporta spēļu federācijas. 
 

4. Projekta pieteikuma vērtēšanas  administratīvie  kritēriji: 
Lai piedalītos projektu konkursā, Federācijas iesniedz LKSSA aizpildītu konkursa 

pieteikuma veidlapu (Pielikums Nr.1), pievienojot pamatojošos dokumentus.  
 
Pieteikumiem ir jāatbilst šādiem administratīvajiem kritērijiem: 

  projekta pieteikums ir iesniegts šī nolikuma 7. punktā noteiktajā termiņā un kārtībā; 

  projekta pieteikumā ir ietverts detalizēts projekta apraksts; 

  projekta pieteikumam ir pievienota detalizēta izmaksas pamatojošā tāme par 15 000 
 EUR un 70 000 EUR, ievērojot šī nolikuma 6.punktā norādītās atbalstāmās izmaksu 

pozīcijas; 

  projekta pieteikuma veidlapā norādītās aktivitātes paredzēts īstenot pēc projektu 
konkursa noslēguma (konkursā netiks piešķirti finanšu līdzekļi par jau īstenotām 
aktivitātēm); 

  projekta pieteikums nav saistīts ar politisko partiju aktivitātēm. 
 
Projektu pieteikumi, kas neatbilst kādam no administratīvajiem kritērijiem, tālāk netiek 
vērtēti. 
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5. Projekta pieteikuma vērtēšanas  kritēriji: 

 
Pieteikumi, kas atbilst visiem administratīvajiem kritērijiem tiek vērtēti atbilstoši šādiem 

kritērijiem un punktu piešķiršanas metodikai: 
 

 Nr. Kritērijs  Vērtējums  

 1. Sporta veida bērnu un jauniešu (personas 
vecumā līdz 21 gadam) Latvijas izlašu 

rezultāti Eiropas un Pasaules jauniešu 
čempionātos 2018. - 2020. gadā 

Iekļūšana finālturnīrā  
4. - 7.vieta 
1. - 3.vieta 
Punkti par saņemtajām 
vietām dažādās vecuma 
grupās un čempionātos 

tiek summēti. 
Maksimālais punktu 
skaits vienai Federācijai 
šajā kritērijā ir 30 punkti 

10 punkti 
20 punkti 
30 punkti 

 2. Federācijas organizēto spēļu skaits Latvijas 
meistarsacīkstēs bērniem un jauniešiem 
2019. - 2020. gadā (Federāciju iesniegtie dati 

LKSSA) 

500 - 1000 

1001 - 2000 

> 2000 

10 punkti 

20 punkti 

30 punkti 

 3. Federācijā licencēto bērnu un jauniešu skaits 
2020. gadā (Valsts izglītības informācijas  

sistēmā reģistrētie dati) 

2000 - 3000 
3001 - 4000 
> 4000 

10 punkti 
20 punkti 
30 punkti 

 4. Licencēto meiteņu (sievietes, kas nav 
sasniegušas 18 gadu vecumu) skaits 
Federācijas organizētajās bērnu un jauniešu 
meistarsacīkstēs 2020. gadā 

500 - 1000 
1001 - 2000 
> 2000 

10 punkti 
20 punkti 
30 punkti 

 5. Federācijas aktuālās programmas 
(iniciatīvas) bērnu un jauniešu piesaistei 
attiecīgajam sporta veidam 2020. - 2021. 
gadā 

ekspertu komisijas 
vērtējums

* 
10 - 30 punkti, 
ekspertu vērtējumu 
summē un dala ar 
ekspertu, kas 

piedalījās 
vērtēšanā, skaitu 

 6. Federācijas piesaistītais finansējums no 
sadarbības partneriem (izņemot valsts 
piešķirto finansējumu) un sponsoriem 2019. -
2020. gadā  

ekspertu komisijas 
vērtējums

**
 

10 - 30 punkti, 
ekspertu vērtējumu 
summē un dala ar 
ekspertu, kas 

piedalījās 
vērtēšanā, skaitu 

                                              
* 20-30 – Federācijas programma ir pilnībā saprotama, tajā ir skaidri un izmērāmi definēti mērķi, aktivitātes un izpildes 

rādītāji.  

10-20 – Federācijas programma kopumā ir saprotama. Mērķi, aktivitātes un izpildes rādītāji varētu būt  precīzāk definēti. 

0-10 – Nav skaidri definēts, ko Federācija plāno sasniegt un kādas aktivitātes t iks īstenotas. 
**

 20-30 – Regulāri piesaistīti būtiski finansējuma apjomi no sadarbības partneriem.  

10-20 – Neregulārs papildus finansējums vidēja mēroga  projektu īstenošanai. 

0-10 – Nav piesaistīts finansējums vai arī tas piesaistīts neregulāri un maza apjoma projektu īstenošanai. 
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Kritēriji tiek izvērtēti pēc Federāciju projektu pieteikumos iesniegtajiem datiem, kas atbilst 
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas statistikas datiem. 

 
Saņemto punktu skaits tiek summēts. Pieteikumi tiek sarindoti 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 (pievieno aizpildītai pieteikuma veidlapai) par 15 000 EUR 

un 70 000 EUR, lai sniegtu priekšstatu par plānoto finanšu līdzekļu izlietojumu atkarībā no 
konkursā saņemtā atbalsta apjoma. Vienai Federācijai un tās struktūrvienībām var tikt 
atbalstīts viens projekta pieteikums. 
 

Projekta pieteicējs, kas iegūs vislielāko punktu skaitu saņems 70 000 EUR iesniegtā projekta 
pieteikuma īstenošanai. Projekta pieteicēji, kas pēc iegūtā punktu skaita ierindojas 2. un 3. 
vietā, katrs saņems 15 000 EUR iesniegtā projekta pieteikuma īstenošanai.  
 

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.  
Vienas izmaksu pozīcijas kopsumma nedrīkst pārsniegt 50% no kopējām atbalstāmajām 

izmaksām.  
 

7. Projekta pieteikumu iesniegšanas  kārtība un termiņš: 
Projekta pieteikumu atbilstoši nolikumam pievienotai formai (P ielikums Nr.1) ar tam 

pievienoto saistīto dokumentāciju līdz 2021. gada 13. septembrim (ieskaitot) jānosūta uz e-
pastu: lkssa@lkssa.lv. P ieteikuma dokumentiem ir jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko 
parakstu ar tam pievienoto laika zīmogu. 

 

8. Projekta maksimālais  īstenošanas  laiks  
Projekta maksimālais īstenošanas laiks ir līdz 2021. gada 31. decembrim.  

 

9. Projektu pieteikumu izvērtēšana  

Projektu 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.  

 

10. Kad tiek paziņoti konkursa rezultāti? 
Konkursa rezultātus paziņo līdz 2021. gada 20. septembrim, tos publicējot LKSSA interneta 
vietnē http://lkssa.lv/lv/jaunumi un AS "Latvenergo" interneta vietnē 

https://latvenergo.lv/lv/jaunumi/preses-relizes.  

 

mailto:lkssa@lkssa.lv
http://lkssa.lv/lv/jaunumi
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 2022. 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. 

mailto:lkssa@lkssa.lv

