Biedrība “Latvijas Karsēju sporta federācija”
Reģistrācijas Nr.:
40008258221
Adrese: Mārupe, Kurpnieku iela 13

Latvijas Karsēju sporta federācijas biedru atbalsta finansēšanas konkursa nolikums

I. Vispārīgie noteikumi
1. Latvijas Karsēju sporta federācijas (turpmāk -LKSF) biedru atbalsta finansēšanas konkursa nolikums
(turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, novērtēti un finansiāli atbalstīti projektu
pieteikumi Latvijas Karsēju sporta federācijas biedriem.
2. Finansēšanas konkursu (turpmāk – Konkurss) izsludina un organizē LKSF valde.
3. Piedalīties Konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var jebkura juridiska persona, juridisku
personu apvienība, individuālais komersants, kā arī fiziska persona, kura reģistrēta Valsts ieņēmumu
dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs un ir reģistrēta LKSF biedru sarakstā līdz 2020. gada 1.
septembrim.
4. Konkursam iesniegtos projektu pieteikumus vērtē Konkursa komisija (turpmāk - Komisija), kuru
apstiprina LKSF valde, izdodot rīkojumu.
5. Konkursā atbalstītie projekti tiek finansēti no LKSF valsts budžeta programmas, kas piešķirta no valsts
budžeta līdzekļiem un paredzēta karsēju sporta attīstībai jauniešu vidū.
6. Konkursam iesniegto projektu pieteikumu izskatīšana notiek pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām
20. septembrī.
7. Konkurss tiek izsludināts un ar Nolikumu var iepazīties LKSF oficiālajā mājaslapā www.karseji.lv

II. Konkursa mērķi un uzdevumi
8. Konkursa mērķi:
8.1. finansiāli atbalstīt sporta pasākumu rīkošanu plašam interesentu lokam, tai skaitā pasākumus bērniem
un jauniešiem ar mērķi izglītot par drošu karsēju sportu un aktīvu dzīvesveidu;
8.2. finansiāli atbalstīt biedrībā iekļauto sporta komandu darbību, tai skaitā atbalstot dienas nometņu,
atvērto treniņu vai treneru izglītības programmas un ar to saistītā aprīkojuma iegādi.
9. Konkursa uzdevumi:
9.1. popularizēt karsēju sportu jauniešu vidū, veidojot atvērtus pasākumus plašai auditorijai;

9.2. atbalstīt treneru izglītības programmas droša sporta veicināšanai Latvijā;
9.3. veicināt jauniešu iesaisti sportā un aktīvā dzīvesveidā izmantojot karsēju sportu un akrobātiku;
9.4. atbalstīt LKSF biedru līdzdalību federācijas darbā, lai veicinātu sporta attīstību;
9.5. veicināt LKSF biedru savstarpēju sadarbību caur pieredzes apmaiņu.

III. Konkursa vērtēšanas kritēriji
10. Projektu vērtēšanai tiek noteikti šādi kritēriji:
10.1. projekta atbilstība Konkursa mērķiem un uzdevumiem;
10.2. projekta nozīmīgums karsēju sporta attīstībai un biedru savstarpējās sadarbības veicināšanai;
10.3. projekta saturs un nozīmīgums konkrētās nozares/institūcijas/kolektīva darbībā;
10.4. projekta izklāsta korektums un pārskatāmība;
10.5. projekta paredzamais rezultāts;
10.6. projekta tāmes precizitāte, pieprasītā finansējuma apjoma pamatotība un atbilstība Konkursa
finansiālajām iespējām;
10.7. projekta pieteicēja spēja piesaistīt papildu līdzfinansējumu;

IV. Projektu pieteikumu iesniegšana
11. Projektu pieteikumi Konkursam iesniedzami elektroniski sūtot elektroniski parakstītus dokumentus uz
epastu info@karseji.lv līdz 2020. gada 20. septembrim.
12. Projekta pieteicēja iesniegts pieteikums ir pierādījums tam, ka viņš ir iepazinies ar šo Nolikumu, ievēros
to pilnībā un uzņemas atbildību par Nolikumā minēto prasību izpildi.
13. Projekta pieteicējs ir tiesīgs pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām veikt izmaiņas iesniegtajā
projektā, papildināt iesniegto projektu vai atsaukt pieteikumu.

V. Projekta pieteikuma noformējums un saturs
14. Projekta pieteikuma dokumentiem jābūt sagatavotiem valsts valodā, datordrukā.
15. Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja
programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas
programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā).
16. Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar elektronisko parakstu.
17. Piedāvājuma dokumentus paraksta biedra pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai
atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot
atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības)
tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
18. Projekta pieteikumā jāiekļauj šādi dokumenti:

18.1. projekta pieteikums Latvijas Karsēju sporta federācijas biedru atbalsta finansēšanas konkursam
(1.pielikums);
18.2. projekta tāme (2.pielikums), kurā jānorāda projekta īstenošanai nepieciešamās kopējās izmaksas (tai
skaitā visas nodevas, nodokļi, autortiesību samaksa u. c. maksājumi, kas izteikti euro), uzrādīto izmaksu
pamatojums, esošais un plānotais līdzfinansējums un tā izlietojums, plānotie ieņēmumi (norādot ieejas
biļešu cenas, dalības maksu), atsevišķi norādot no Konkursa pieprasīto finansējumu;
18.3. projekta izvērsts apraksts (3.pielikums), kurā norāda projekta mērķi, galvenos uzdevumus,
mērķauditoriju un sagaidāmos rezultātus, iekļaujot pasākuma norises aprakstu, scenāriju, scenārija plānu,
lektorus, vieslektorus, nepieciešamais inventāru u.c. materiālus, kas raksturo projektu un līdzekļu
pieprasījumu;
19. Projekta pieteikumu, tāmi un projekta aprakstu jāparaksta projekta pieteicēja – juridiskās personas
paraksttiesīgai personai, norādot pasākuma galveno rīkotāju - finansiāli un juridiski atbildīgo personu.
20. Projekta pieteicējs ir atbildīgs par pieteikumā ietvertās informācijas patiesumu.

VI. Komisija, tās tiesības un pienākumi
21. Komisija darbojas saskaņā ar šo Nolikumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
22. Komisijas sastāvā ir trīs locekļi, tai skaitā Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
23. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā trīs Komisijas locekļi.
24. Komisijas darbu vada priekšsēdētājs. Komisijas lēmumi tiek pieņemti Komisijas sēdes laikā, atklāti
balsojot. Lēmums tiek atzīts par pieņemtu, ja par to balsojis klātesošo Komisijas locekļu vairākums.
25. Komisijai ir tiesības:
25.1. izvērtēt Konkursam iesniegtos projektus, apstiprināt finansējuma apjomu atbalstāmo projektu
īstenošanai un noteikt finansējuma saņemšanas kārtību atbalstītajiem projektiem;
25.2. lūgt projekta pieteicējam, atkārtotai projekta izskatīšanai, precizēt vai papildināt projektā ietverto
informāciju, norādot termiņu līdz kuram jāsniedz atbilde;
25.3. pieaicināt Komisijas darbā neatkarīgus ekspertus atzinumu sniegšanai (eksperta atzinumam ir
rekomendējoša nozīme);
25.4. veikt projektos aritmētisko kļūdu labojumus;
25.5. pagarināt vai mainīt pieteikumu iesniegšanas un citus termiņus, informējot par to projektu
pieteicējus;
25.6. nepieciešamības gadījumā sasaukt ārkārtas Komisijas sēdes;
25.7. sniegt atbildes uz ieinteresēto personu uzdotajiem jautājumiem;
25.8. veikt citas darbības atbilstoši šim Nolikumam.

26. Ja Komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā projekta izskatīšanā, viņš par to informē
pārējos Komisijas locekļus un nepiedalās attiecīgā projekta apspriešanā un lēmuma par finansējuma
piešķiršanu pieņemšanā.
27. Komisijas priekšsēdētājs ir pilnvarots veikt saraksti ar projektu pieteicējiem par Komisijas pieņemtajiem
lēmumiem.

VII. Projektu izvērtēšanas kārtība
28. Projektu pieteikumi netiek izvērtēti šādos gadījumos:
28.1. ja projekta pieteikuma saturs un tehniskais noformējums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;
28.2. ja projektu paredzēts īstenot līdz Komisijas lēmuma pieņemšanai un Konkursa rezultātu paziņošanai;
28.3. ja projekta pieteikums uz projekta izskatīšanas brīdi jau ir realizēts;
28.4. ja projekta saturs neatbilst ētikas normām, ir aizvainojošs vai diskriminējošs.
29. Par Komisijas lēmumu projektu pieteicējus informē, nosūtot elektronisku vēstuli uz pieteikuma veidlapā
norādīto projekta pieteicēja e-pasta adresi.
30. Konkursā atbalstīto projektu saraksts tiek publicēts LKSF tīmekļa vietnē www.karseji.lv

VIII. Finansējuma piešķiršanas nosacījumi
31. Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums var tikt izmantots tikai kārtējā gada budžeta ietvaros.
32. Piešķirtie līdzekļi projekta īstenošanai ir tikai daļējs finansējums.
33. Projekta ietvaros tiek segtas tikai attiecināmās izmaksas, t.i.:
33.1. atlīdzība projektā iesaistītajam mācību, administratīvajam un tehniskajam personālam;
33.2. projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu iegāde un aprīkojuma noma;
33.3. projekta norises vietas izmaksas;
33.4. ceļa un uzturēšanās izdevumi projektā iesaistītajiem ārvalstu lektoriem/treneriem;
33.5. projekta publicitātes izmaksas;
34. Projekta neattiecināmās izmaksas ir:
34.1. projekta pieteicēja organizācijas pamatdarbības nodrošināšana;
34.2. projekta pieteicēja organizācijas administrācijas un darbinieku atalgojums;
34.3. pabalsti, prēmijas, naudas balvas, radošās stipendijas, komandējumi un citi līdzīgi maksājumi
privātpersonām;
34.4. procentu maksājumi, zaudējumu atlīdzības un parādu dzēšana;
34.5. izmaksas, kuras projektā finansē no citiem finanšu avotiem.

IX. Līguma un rīkojuma noformēšana un kontrole
35. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu par finansējuma piešķiršanu, LKSF tā pilnvarotā pārstāvja – Valdes
priekšsēdētāja vārdā noslēdz ar atbalstu saņēmušo projekta pieteicēju (turpmāk – Finansējuma saņēmējs)
finansēšanas līgumu (turpmāk – Līgums) (4. pielikums). Līguma noslēgšanas brīdī un Līguma darbības laikā
Finansējumu saņēmējam nedrīkst būt ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process, kā arī viņam
nedrīkst būt VID administrēto nodokļu (nodevu) parāda, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parāda, kas kopumā pārsniedz 150 euro.
36. Līgums tiek noslēgts 10 dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas, bet ne vēlāk kā 5 darba dienas
pirms projekta norises sākuma. Ja noteiktajā laikā Līgums netiek noslēgts, piešķirtais finansējums tiek
anulēts, par to paziņojot projekta pieteicējam.
37. Saskaņā ar Līgumā noteiktajiem termiņiem, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc projekta īstenošanas
beigu termiņa, Finansējuma saņēmējs iesniedz:
37.1. finanšu atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu (5. pielikums);
37.2. atskaiti par pasākuma īstenošanas gaitu un rezultātiem (6. pielikums).
38. Projekta īstenošanas termiņu izmaiņas, kā arī citi grozījumi un papildinājumi, kas radušies projekta
īstenošanas gaitā, ir spēkā tikai pēc Komisijas un Finansējuma saņēmēja rakstiskas vienošanās
parakstīšanas.
39. Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā pārbaudīt projekta norisi tā īstenošanas laikā un vietā un
pārskatīt piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu.
40. Ja projekts netiek īstenots atbilstoši iesniegtajam projekta pieteikumam, vai piešķirtais finansējums
netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek konstatēti finanšu pārkāpumi, Komisija var pieņemt lēmumu
par piešķirtā finansējuma atmaksu vai finansējuma attiecīgu samazināšanu.

X. Konkursa budžets un projektu līdzfinansējuma apjoms
41. Projektu konkursa līdzfinansēšanas paredzētais budžets ir 1 700 EUR.
42. Projekta līdzfinansējuma minimālais budžets ir 200 EUR.
43. Projekta līdzfinansējuma maksimālais budžets ir 600 EUR.
44. Projekta līdzfinansējuma apjoms var būt mazāks par 80%.

