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Apstiprināts ar biedrības 

“Latvijas Sporta federāciju padome” valdes 

2020. gada 15. decembra lēmumu 

 

(paraksts) 

________________________ 

LSFP prezidents E. Fogelis 

Līguma 3.PIELIKU 

 

Latvijas Spora federāciju padomes (LSFP) kritēriji valsts budžeta līdzekļu vai valsts 

kapitālsabiedrību ziedojumu (turpmāk – līdzfinansējums) saņemšanai atzīto sporta 

federāciju plānotajām attiecīgās starptautiskās vai Eiropas federācijas 

oficiālo sacensību pieaugušajiem, junioriem un jauniešiem  

rīkošanai Latvijā. 

 

1. Līdzfinansējums starptautiskās vai Eiropas federācijas oficiālajām sacensībām tiek 

piešķirts proporcionāli iegūtajam punktu skaitam, pamatojoties uz attiecīgās Latvijā atzītās 

sporta federācijas (turpmāk – federācija) starptautisko sporta sacensību rīkošanas 

pieteikumu (1.pielikums) atbilstoši līdzekļiem, kas tiek paredzēti šim nolūkam no valsts 

budžeta apakšprogrammas 09.09.00 „Sporta federācijas un sporta pasākumi” un citiem 

finansējuma avotiem. Līdzfinansējuma aprēķinu apstiprina LSFP valde, iepriekš to 

saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju. Tiek līdzfinansētas tās sacensības, kas ir 

attiecīgās starptautiskās (pasaules) vai Eiropas federācijas kalendārā un ja tajās piedalās 

vismaz 6 (sešu) valstu sportisti (komandu sporta spēlēs vismaz 4 (četru) valstu sportisti).  

2. Tiek izskatīti tikai LSFP noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegtie starptautisko sporta 

sacensību rīkošanas pieteikumi. 

3. Sacensību statusam tiek piemēroti šādi koeficienti: pasaules vai Eiropas čempionātu 

augstākā divīzija koeficients – 1, 1.divīzija – 0,8, 2.divīzija - 0,6 utt.  

4. Neolimpiskajos sporta veidos iegūtā punktu summa tiek reizināta ar koeficientu 0,8 tajos 

sporta veidos, kuru starptautiskās federācijas ir Starptautiskās sporta federāciju asociācijas 

(turpmāk – GAISF) biedri un ar 0,6 sporta veidos, kuru starptautiskās federācijas nav 

GAISF biedri. 

5. Katrā no 1.pielikuma deviņiem kritērijiem tiek ņemts vērā tikai viens – augstākais punktu 

skaits. 

6. Līdzfinansējums tiek piešķirts, ja sacensības (pasaules vai Eiropas čempionātu 

finālsacensības) saskaņā ar Sporta likuma 17. pantu iepriekš ir saskaņotas ar Latvijas 

Nacionālo sporta padomi (turpmāk - LNSP) un ja punktu skaits attiecīgajām sacensībām ir 

lielāks par LSFP valdes noteikto punktu skaita robežu. 

7. LSFP valdei ir tiesības, līdz 10% no kopējās summas piešķirt sacensībām, kuru iegūtā 

punktu summa minimāli (1 – 2 punkti) nesasniedz LSFP valdes apstiprināto nepieciešamo 

punktu skaitu. 

8. Uz līdzfinansējumu saskaņā ar šiem kritērijiem nevar pretendēt tās sacensības, kuru 

rīkošanai tiek atsevišķi piešķirts finansējums no valsts budžeta apakšprogrammas 09.16. 

“Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā”. 

9. Līdzfinansējumu var piešķirt ne vairāk kā vienām sacensībām vienā sporta veidā un ne 

vairāk kā divām dažādām sacensībām (atšķirīgos sporta veidos) vienai Latvijā atzītajai 

sporta federācijai. 
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10. Ja kādā sporta veidā tiek rīkotas sacensības, kas ir ieļautas attiecīgās starptautiskās 

federācijas kalendārā un kuru nosaukums nav minēts sacensību statusā 1.pielikumā (piem., 

Grand Slam, Grand Prix, World Tour, PČ un EČ klubiem u.c.), LSFP valdei ir tiesības 

palielināt piešķiramos punktus par sacensību statusu no 4 (četri) uz lielāku punktu skaitu. 

11. Līdzfinansējums netiek piešķirts sacensībām, kurās nepiedalās sportisti vai komandas no 

Latvijas vai kurās sportisti vai komandas no Latvijas piedalās ārpus konkurences. 

12. Ja pasaules vai Eiropas čempionātu finālsacensības notiek vairākās valstīs un sacensību 

izšķirošā daļa (finālsacensības) nenotiek Latvijā, tad pieteikuma 1.punktā „Sacensību 

statuss” tiek piemērots koeficients 0,5 (ja notiek divās valstīs) vai 0,33 (ja notiek trīs 

valstīs). 

13. Iesniedzot sacensību atskaiti (2.pielikums), dokumentāli ir jāpierāda visu plānoto kritēriju 

punktu izpilde.  

14. Līdz sacensību norisei federācijai tiek pārskaitīts ne vairāk kā 70% no kopējā piešķirtā 

līdzfinansējuma apmēra atbilstoši starp LSFP un federāciju noslēgtajam sadarbības 

līgumam par līdzfinansējuma piešķiršanu un sacensību rīkošanu.  

15. Vienu nedēļu (7 dienas) pirms sacensībām federācijai ir jāiesniedz LSFP precīzas ziņas par 

to, kurās TV programmās, kurās dienās, no cikiem līdz cikiem notiks TV tiešraides vai 

aizkavētās tiešraides, kā arī jānorāda, kurās interneta mājaslapās notiks interneta tiešraides, 

ar cik kamerām un vai būs sacensību komentators.  

16. Pēc sacensību atskaites iesniegšanas (2.pielikums) par sacensību norisi un tās pārbaudes, 

federācijai tiek pārskaitīts līdzfinansējums, kas tiek aprēķināts proporcionāli reāli iegūtajam 

punktu skaitam un viena punkta vērtībai, atņemot no šīs summas jau pirms sacensībām 

pārskaitīto līdzfinansējuma daļu. Ja reālā iegūto punktu summa ir mazāka par LSFP valdes 

noteikto robežu līdzfinansējuma saņemšanai, atlikušo līdzfinansējums federācijai netiek 

pārskaitīts.  

17. Sacensību atskaite (2.pielikums) federācijai jāiesniedz viena mēneša laikā pēc sacensību 

norises. Ja atskaite netiek iesniegta viena mēneša laikā pēc sacensību norises, LSFP ir 

tiesības nepārskaitīt atlikušo līdzfinansējuma daļu. Federācijai nepārskaitītā 

līdzfinansējuma daļa tiek novirzīta LSFP budžetā neparedzētu sporta pasākumu 

finansēšanai.  

 

 

 

Kritēriji pārapstiprināti ar LSFP valdes 2020. gada 15. decembra lēmumu (LSFP valdes sēdes 

protokols Nr. 2.4.–20/11, 2. punkts). 


