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Saskaņots: 

Izglītības un zinātnes ministrijas 

Sporta un jaunatnes departamenta direktore 

 

          

_________________________ 

U.Auniņa 

2013.gada __.septembrī  

Apstiprināts ar biedrības  

„Latvijas Sporta federāciju padome” valdes   

2013.gada 09.septembra sēdes lēmumu 

 

 

           ____________________________ 

 

LSFP prezidents E.Fogelis 

 

Sporta stipendiju konkursa  

NOLIKUMS 

 

1. Stipendiju piešķiršanas mērķis 

Sporta stipendijas (turpmāk tekstā – stipendija) piešķiršanas mērķis ir sekmēt studējošo augstas 

klases sportistu iespējas apvienot studijas ar sportiskās meistarības izaugsmi, popularizējot 

studentu sportu un veicinot rezervju sagatavošanu Latvijas izlašu komandām. 

 

2. Stipendiju finansēšanas avots 

Stipendiju finansēšanas avots ir valsts budžeta programmā 09.00.00. „Sports” 2013.gadā šim 

nolūkam paredzētie līdzekļi. 

 

3. Prasības stipendiju pretendentiem 

3.1. Stipendijām var pieteikties sportisti (Latvijas izlašu dalībnieki), kuri sekmīgi studē Latvijā 

akreditētā augstākās izglītības iestādē budžeta vai maksas licencētā, pilna vai nepilna laika 

studiju programmā (turpmāk tekstā – pretendenti) un kuru studiju ilgums nepārsniedz studiju 

programmas apguvei paredzēto laika periodu, un startē sporta veidos, kuru starptautiskās 

federācijas ir Starptautisko sporta federāciju ģenerālās asociācijas (turpmāk tekstā – 

Sportaccord) biedri vai ir atzītas Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā. 

3.2. Pretendentiem ir jāpiedalās biedrības „Latvijas Augstskolu sporta savienība” (turpmāk 

tekstā – LASS) rīkotajās Latvijas Universiāde sacensībās savos sporta veidos, ja tādas tiek 

rīkotas un ja attiecīgā augstskola piesaka komandu šajā komandu sporta veidā. Pretendentiem ir 

jāpiedalās Pasaules Universiādes un Pasaules studentu čempionātos savos sporta veidos, ja 

LASS vēlas pieteikt viņus šīm sacensībām un finansē pretendenta dalību tajās. 

3.3. Netiek izskatīti to pretendentu iesniegumi, ar kuriem iepriekšējā mācību gadā tika noslēgti 

trīspusējie sadarbības līgumi par stipendijas piešķiršanu un kuri un/vai kuru federācijas nav 

izpildījušas šo līgumu noteikumus. 

 

4. Stipendiju konkursa izsludināšana 

4.1. Stipendiju konkursu izsludina biedrības „Latvijas Sporta federāciju padome” (turpmāk 

tekstā – LSFP) mājas lapā, kā arī nosūtot atzītajām sporta federācijām elektroniski (uz e-pasta 

adresēm) paziņojumu par stipendiju konkursu.  

4.2. Paziņojumā par konkursu norāda prasības pretendentam, pieteikšanās kārtību, iesniedzamo 

dokumentāciju, dokumentu iesniegšanas adresi un termiņu, kā arī sniedz citu stipendiju 

konkursa norisei nepieciešamo informāciju. 

4.3. Detalizēta informācija par konkursu un konkursa nolikums ir pieejams LSFP biroja telpās 

Grostonas ielā 6
B
, Rīgā, LV-1013 un mājas lapā www.lsfp.lv. Informāciju par stipendiju 

konkursu izplata masu informācijas līdzekļos un citviet internetā. 

 

5. Pieteikšanās dalībai stipendiju konkursā 

5.1. Piesakoties dalībai stipendiju konkursā, pretendentam līdz 2013.gada 1.oktobrim 

jāiesniedz: 

5.1.1. aizpildīta pieteikuma veidlapa (1.pielikums);  

http://www.lsfp.lv/
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5.1.2. augstākās izglītības iestādes apliecināts sekmju izraksts par iepriekšējo mācību gadu vai 

izziņa no augstākās mācību iestādes, pretendentiem, kuri uzsāk studijas jebkura līmeņa 

1.kursā (sekmju izrakstā vai izziņā ir jābūt norādītam, kad students uzsācis mācības 1.kursā); 

5.1.3. attiecīgās sporta veida federācijas apliecināts labāko sportisko sasniegumu saraksts no 

2012.gada 1.septembra līdz 2013.gada 31.augustam (uz veidlapas (2.pielikums)), norādot 

sacensību nosaukumus, to norises datumus, vietu, pretendenta ieņemtās vietas, kopējo valstu 

un dalībnieku skaitu attiecīgajā disciplīnā vai svaru kategorijā, tai skaitā, norādot labākos 

startus LASS rīkotajās Latvijas Universiādes sacensībās savos sporta veidos; 

 

6. Pretendentu pieteikumu vērtēšana un stipendiju piešķiršanas kārtība 

6.1. Lēmumu par stipendiju piešķiršanu pieņem LSFP valde, pamatojoties uz Sporta stipendiju 

komisijas rekomendāciju, kura izskata iesniegtos dokumentu šādā secībā: 

6.1.1. pārbauda, vai pretendents atbilst stipendiju konkursa nolikuma 3.punktā izvirzītajām 

prasībām, kā arī pārbauda, vai iesniegti visi 5.punktā minētie dokumenti un vai tie noformēti 

atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu 

izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”; 

6.1.2. ja pretendenta iesniegtie dokumenti neatbilst šā nolikuma 5.punktā un 

6.1.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām, Sporta stipendiju komisijai ir tiesības pieprasīt 

pretendentam papildus un/vai precizētus dokumentus vai informāciju, kas iesniedzama Sporta 

stipendiju komisijas noteiktajā laikā; 

6.1.3. ja pretendents neatbilst šā nolikuma 3.punktā izvirzītajām prasībām vai pēc sporta 

stipendiju komisijas pieprasījuma nav iesniedzis precizētus dokumentus vai informāciju, viņš 

tiek izslēgts no tālākas dalības konkursā;  

6.1.4. ja pretendents atbilst šā nolikuma 3.punktā izvirzītajām prasībām un ir iesniedzis visus 

šā nolikuma 5.punktā minētos dokumentus, Sporta stipendiju komisija pretendenta sportiskos 

sasniegumus izvērtē saskaņā ar 1.tabulā norādīto punktu skaitu. 

1.tabula 

Sacensības 

Piešķiramo punktu skaits par  

1.-3.v. 4.-8.v. 9.-12.v. 

Par dalību 

(jāapsteidz 

vismaz ¼) 

1. Olimpiskās spēles  35 21 14 
7 (nav 

jāapsteidz ¼  

2. Paralimpiskās spēles  30 18 12 6 

3. Pasaules spēles 25 15 10 5 

4. Pasaules čempionāts 

pieaugušajiem 
30 18 12 6 

5. Eiropas čempionāts pieaugušajiem 25 15 10 5 

6. Pasaules junioru čempionāts  

(no U-23 līdz U18) 
20 12 8 4 

7. Eiropas junioru čempionāts  

(no U-23 līdz U18) 
15 9 6 3 

8. Pasaules Universiāde 25 15 10 5 

9. Pasaules čempionāts studentiem 10 7 5 2 

10. SELL spēles 8 5 3 1 

11. Latvijas čempionāti pieaugušajiem 5 2 1 0 

12. Latvijas Olimpiāde 3 1 0 0 

13. Latvijas Universiādes sacensības 3 1 0 0 

kolonas Nr. 1. 2. 3. 4. 

 

6.1.5. Ja dalībnieku (divnieku, četrinieku, pāru vai komandu) skaits ir bijis mazāks par 24, tad 

punkti katrā no četrām kolonām 1.tabulā tiek piešķirti saskaņā ar 2.tabulā norādītajām vietām. 
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2.tabula 

Dalībnieku (divnieku, četrinieku, pāru 

vai komandu) skaits sacensību 1.-

9.punktos (vismaz 8 valstis), 10.punktā 

(vismaz 4 valstis), 11.-13.punktos – 

viena valsts 

Par kurām vietām dod šos punktus 

kolonas Nr. 1. 2. 3. 4. 

23 1.-3.v. 4.-8.v. 9.-11.v. 12.-17.v. 

22 1.-3.v. 4.-8.v. 9.-11.v. 12.-16.v 

21 1.-3.v. 4.-7.v. 8.-10.v. 11.-15.v 

20 1.-3.v. 4.-7.v. 8.-10.v. 11.-15.v. 

19 1.-3.v. 4.-7.v. 8.-9.v. 10.-14.v. 

18 1.-3.v. 4.-7.v. 8.-9.v. 10.-13.v. 

17 1.-3.v. 4.-6.v. 7.-8.v. 9.-12.v. 

16 1.-3.v. 4.-6.v. 7.-8.v. 9.-12.v. 

15 1.-3.v. 4.-5.v. 6.-7.v. 8.-11.v. 

14 1.-3.v. 4.-5.v. 6.-7.v. 8.-10.v. 

13 1.-3.v. 4.-5.v. 6.v. 7.-9.v. 

12 1.-3.v. 4.-5.v. 6.v. 7.-9.v. 

11 1.-3.v. 4.v. 5.v. 6.-8.v. 

10 1.-3.v. 4.v. 5.v. 6.-7.v. 

9 1.-2.v. 3.v. 4.v. 5.-6.v. 

8 1.-2.v. 3.v. 4.v. 5.-6.v. 

7 (1.-9. punktos vismaz 7 valstis, 

10.punktā vismaz 3 valstis) 
1.v. 2.v. 3.v. 4.-5.v. 

6 (1.-9. punktos vismaz 6 valstis, 

10.punktā vismaz 3 valstis) 
1.v. 2.v. 3.v. 4.v. 

 

 

Ja 1.tabulas 1.-9. punktos norādītajās sacensībās attiecīgajās disciplīnās dalībvalstu skaits ir 

bijis mazāks par 8, bet sportists vai komanda ir izcīnījusi medaļu par 1.-3.vietu, tad vienam 

sportistam piešķiramo punktu skaits tiek samazināts par valstu skaitu, kas iztrūkst līdz 8. 1. 

Katrā kritērijā vērtē tikai vienu labāko rezultātu. Punkti netiek piešķirti par sasniegumiem, ar 

kuriem pretendents ir piedalījies un ieguvis stipendiju konkursā iepriekšējā mācību gadā. 

 

6.2. Sporta stipendiju komisija atbalsta stipendiju piešķiršanu atvēlētā finansējuma ietvaros 

pretendentiem, kuri saņēmuši lielāko punktu skaitu un kuri saņēmuši LASS valdes 

rekomendāciju. LASS valdei ir tiesības atteikt rekomendāciju, ja pretendents bez attaisnojošiem 

iemesliem nav piedalījies LASS rīkotajās Latvijas Universiādes sacensībās savos sporta veidos 

vai atteicies startēt Latvijas studentu izlases sastāvā Pasaules Universiādē vai Pasaules studentu 

čempionātā. 

6.3. Nolikumā neparedzētos un strīdīgos gadījumos, komisijai ir tiesības pieņemt pamatotu 

lēmumu, kuri no pretendentiem ir tiesīgi saņemt finansiālo atbalstu. 

 

7. Sporta stipendiju komisija  

7.1. Sporta stipendiju komisija (turpmāk tekstā – komisija) sastāv no 7 locekļiem – pa vienam 

pārstāvim no Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta un jaunatnes departamenta, LOV, LOK, 

LASS un 3 pārstāvji no LSFP. 

7.2. Komisijas priekšsēdētāju un tās personālsastāvu apstiprina LSFP valde. 

7.3. Katram komisijas loceklim ir viena balss. Komisija lēmumus pieņem, atklāti balsojot. 

Lēmums tiek pieņemts, ja par to nobalso ne mazāk kā 4 komisijas locekļi. 

7.4. Komisijas sēdes sasauc un vada komisijas priekšsēdētājs. 
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7.5. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā tā funkcijas pilda komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks, kuru ievēl komisijas locekļi komisijas pirmajā sēdē. 

7.6. Komisijai ir tiesības piesaistīt papildus ekspertus iesniegto pieteikumu izvērtēšanai. 

Ekspertu viedoklim ir rekomendējošs raksturs, kas nav saistošs komisijai lēmumu pieņemšanā. 

7.7. Informācijas par piešķirtajām stipendijām publiskošanu nodrošina LSFP. 

 

8. Stipendijas apmērs un izmaksas kārtība 

8.1. Stipendiju piešķir uz vienu studiju gadu. 

8.2. Piešķirtais stipendijas apmērs atkarīgs no valsts budžeta programmā 09.00.00. „Sports” 

2013.gadā šim nolūkam paredzētajiem līdzekļiem (attiecīgajā gadā pieejamā stipendiju fonda 

lieluma), bet ne vairāk kā 1000 LVL vienam studentam par vienu studiju gadu. 

8.3. Pretendents, kuram piešķirta stipendija, slēdz trīspusēju līgumu ar LSFP un attiecīgo sporta 

veida federāciju. 


