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NOLIKUMS 2022. gadam

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, izvērtēti un ar līdzfinansējumu atbalstīti

LŠF biedru rīkoto pasākumu projektu pieteikumi (turpmāk – Projekts) projektu konkursa

(turpmāk – Konkurss) ietvaros.

1.2. Konkursu organizē biedrība “LATVIJAS ŠAHA FEDERĀCIJA” (turpmāk – LŠF).

1.3. Konkursa kārtībā finanšu līdzekļus piešķir kā Valsts budžeta dotāciju biedrībām un

nodibinājumiem, kuri ir LŠF biedri (turpmāk - Biedrs). Konkursā atbalstītie Projekti tiek

finansēti no LŠF budžeta šim nolūkam paredzētiem finanšu līdzekļiem.

1.4. Informācija par Konkursu tiek ievietota LŠF tīmekļa vietnē (https://sahafederacija.lv/), kā

arī elektroniski nosūtīta Biedriem uz to e-pasta adresēm.

2. Konkursa mērķis un nosacījumi

2.1. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Biedru rīkotos pasākumus 2022. gadā.

2.2. LŠF līdzfinansējuma (dotācijas) apmērs vienam Projektam tiek noteikts atkarībā no

kopējā Konkursam iesniegto Projekta pieteikumu skaita, to nozīmības un pieprasītā

finansējuma apjoma. Minimālā summa, kas tiek novirzīta viena Projekta atbalstam ir 100

EUR.

2.3. Konkursa ietvaros Biedrs var iesniegt tikai vienu Projekta pieteikumu.
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2.4. Konkursam nevar pieteikt Projektus, kuri ir iekļauti LŠF 2022. gadā finansēto aktivitāšu

sarakstā.

2.5. Konkursa kopējais budžets 2022. gadā sastāda 800 EUR.

3. Projekta pieteikuma iesniegšanas un izvērtēšanas kārtība

3.1. Lai piedalītos Konkursā, Biedram līdz 15.05.2022 jāiesniedz Projekta pieteikums

(1.pielikums) un plānotā pasākuma nolikums.

3.2. Projekta pieteikums iesniedzams elektroniski uz e-pastu info@sahafederacija.lv.

3.3. Konkursam iesniegto Projektu pieteikumu apkopojumu un izvērtējumu veic LŠF valde

saskaņā ar noteiktiem vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums) nākamajā valdes sēdē pēc

Konkursa pieteikšanas termiņa beigām.

3.4. Pamatojoties uz apkopotajiem rezultātiem, LŠF valde pieņem lēmumu par

līdzfinansējuma (dotācijas) piešķiršanu attiecīgajiem Projektiem. Projektu pieteikumi tiek

sakārtoti dilstošā secībā pēc iegūto punktu skaita pieejamā finansējuma ietvaros. Finansējuma

piešķiršanai tiek virzīti tie Projektu pieteikumi, kuri saņēmuši augstāko punktu skaitu.

3.5. Ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc Pieteikumu izvērtēšanas un vērtējumu rezultātu

apstiprināšanas, LŠF informē Biedru par LŠF valdes lēmumu, Konkursa rezultātus publicējot

LŠF tīmekļa vietnē https://sahafederacija.lv/.

3.6. Pēc LŠF valdes lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma (dotācijas) piešķiršanu, LŠF

sagatavo un slēdz līgumu ar Biedru.

4. Projektu finansēšanas kārtība un darbības kontrole

4.1. Pēc līguma noslēgšanas Biedram piešķirtais līdzfinansējums (dotācija) tiek pārskaitīts uz

Biedra norādīto bankas norēķinu kontu pilnā apmērā .

4.2. Piešķirto līdzfinansējumu (dotāciju) Biedrs saņem un izlieto atbilstoši normatīvajiem

aktiem.

4.3. Desmit darba dienu laikā pēc Projekta īstenošanas, Biedram LŠF jāiesniedz Projekta

atskaite saskaņā ar noslēgto līgumu.

Valdes loceklis T. Kalniņš

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN

SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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1. pielikums

PIETEIKUMS

Konkursam “Atbalsts LŠF biedru rīkotiem pasākumiem”

1. Projekta nosaukums:

2. Projekta iesniedzējs:

Reģistrācijas Nr.:

Juridiskā adrese:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:

Kontakttālrunis:

E-pasta adrese:

3. Projekta norises laiks:

Projekta norises vieta:

Minimālais garantētais dalībnieku skaits:

Projekta ilgtspējība (atzīmēt ar  atbilstošu variantu):

◻ Projekts ir noticis 3 un vairāk reizes

◻ Projekts ir noticis 1 vai 2 reizes

◻ Projekts notiks pirmo gadu, bet plānots padarīt to par tradicionālu

◻ Projekts notiks pirmo gadu

4. Projekta formāts (atzīmēt ar ):

◻ Starptautiskās sacensības (dalībnieki vismaz no 6 dažādām valstīm)

◻ Valsts mēroga jaunatnes sacensības

◻ Tautas sporta un/vai veterānu sacensības

◻ Izglītības pasākums

◻ Cits (norādīt):

5. Pasākuma laikā nodrošinātā publicitāte (atzīmēt ar ):

◻ Sižets par pasākumu Latvijas mēroga televīzijā (piem. sporta ziņās)

◻ Informācija par pasākumu Latvijas mēroga laikrakstos, radio vai ziņu portālos

◻ Informācija par pasākumu reģionālajos/vietējos masu medijos



◻ Cits (norādīt):

6. Dalības maksa pasākumā:

Dalības maksas atlaides dalībniekiem  (atzīmēt ar , ja ir paredzētas):

◻ Paredzētas dalības maksas atlaides bērniem, jauniešiem un senioriem

◻ Paredzētas dalības maksas atlaides konkrēta reģiona dalībniekiem

7. Citi projekta atbalstītāji (ja tādi ir): 1.
2.
3.

8. Pieprasītais līdzfinansējums (EUR) un tā
izlietošanas mērķis:

Summa: … EUR
Izlietošanas mērķis:

Vieta,
datums

Projekta iesniedzējs: _____________________  /Vārds Uzvārds/

(paraksts)



2. pielikums

Vērtēšanas kritēriji projektu konkursā

“Atbalsts LŠF biedru rīkotiem pasākumiem”

Nr.
p.k.

Kritērijs Kritērija rādītāji Iegūstamais
punktu
skaits

1 Projekta
formāts

1.1. Starptautiskās sacensības 5

1.2. Valsts mēroga jaunatnes sacensības 5

1.3. Tautas sporta un/vai veterānu sacensības 2

1.4. Izglītības pasākumi 2

1.5. Cits 0

2 Minimālais
garantētais
dalībnieku

skaits

2.1. Vairāk par 100 dalībniekiem 5

2.2. No 71 līdz 100 dalībniekiem 4

2.3. No 50 līdz 70 dalībniekiem 3

2.4. Mazāk par 50 dalībniekiem 1

3 Projekta
ilgtspējība

3.1. Pasākums ir noticis 3 un vairāk reizes 5

3.2. Pasākums ir noticis 1 vai 2 reizes 4

3.3. Pasākums notiks pirmo gadu, bet plānots padarīt to par tradicionālu 3

3.4. Pasākums notiks pirmo gadu 1

4 Projekta
publicitāte

4.1. Sižets par pasākumu Latvijas mēroga televīzijā (piem. sporta ziņās) 5

4.2. Informācija par projektu Latvijas mēroga laikrakstos, radio vai ziņu portālos 4

4.3. Informācija par pasākumu reģionālajos/vietējos masu medijos 3

4.4. Cits 1

5 Dalībnieku
maksa

5.1. Dalības maksa pasākumā nav paredzēta 5

5.2. Paredzētas dalības maksas atlaides bērniem, jauniešiem un senioriem 4

5.3. Paredzētas dalības maksas atlaides konkrēta reģiona dalībniekiem 3

5.4. Dalības maksa nav lielāka par 10 EUR dienā 1


