APSTIPRINĀTS
2016. gada 26. februāra
LKA valdes sēdē Nr.1/2016-1
LKA prezidente
__________________________
I.Štauere

NOLIKUMS
Rīgā
Konkurss par finansiālu atbalstu LKA Biedru sacensību organizēšanai periodā
01.07.2016.-30.06.2017.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā tiek iesniegti, izvērtēti un finansiāli
atbalstīti Latvijas Kērlinga asociācijas (turpmāk - LKA) Biedru un Biedru kandidātu
(turpmāk - Biedru) rīkoto sacensību konkursa (turpmāk - Konkurss) pieteikumi.
2. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt LKA Biedru rīkotās junioru, reģionālās
un starptautiskās nozīmes sacensības (turpmāk - Sacensības).
3.

Konkursu organizē LKA.
II. Konkursa norises laiks

4.
termiņā.

Konkurss tiek izsludināts reizi gadā Konkursa paziņojumā norādītajā

Konkursa nolikums un paziņojums par Konkursu tiek publicēts LKA
mājaslapā www.curling.lv.
5.

III. Konkursa dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi
6.

Konkursā var piedalīties LKA Biedri.

7. LKA finanšu līdzekļus piešķir LKA Biedriem Konkursa kārtībā Sacensību
organizēšanai.
8. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir ne mazāks kā 10 (desmit) darba dienas
pēc Konkursa paziņojuma izsludināšanas.

9. LKA Biedra pieteikums dalībai Konkursā (turpmāk – Pieteikums)
(1.pielikums) iesniedzams 2 (divos) eksemplāros līdz paziņojumā par Konkursu
norādītajam termiņam:
9.1. papīra formā – 1 (vienā) eksemplārā, latviešu valodā, datorsalikumā LKA
biroja telpās Rīga, Biķernieku ielā 121h;
9.2. elektroniskā formātā – 1 (vienā) eksemplārā PDF formātā un saglabātu vienā
failā LKA Biedrs nosūta uz LKA oficiālo e-pasta adresi curling@curling.lv.
10. LKA valde izskata tikai Konkursa paziņojumā norādītajā termiņā iesniegtos
pieteikumus.
11. Konkursa nolikums neattiecas uz Curling Champions Tour (CCT) vai
augstāka līmeņa turnīriem, kā arī LKA organizētajām sacensībām.
12. Konkursam var pieteikt Sacensības, kurām nav piešķirts cits finansējums no
kārtējā gada LKA līdzekļiem.
13. Konkursa ietvaros LKA Biedram ir tiesības saņemt finansiālu atbalstu
(turpmāk – Finansējums) vairāku Sacensību organizēšanai.
14. Piešķirtais Finansējums vienu Sacensību organizēšanai ir atkarīgs no
Konkursam iesniegto kopējo pieteikumu skaita, to nozīmības
un pieprasītā
finansējuma apjoma.
15. Kopējais Sacensībām piešķiramais finansējuma apjoms ir 3000 EUR.
16. Vienām Sacensībām var piešķirt Finansējumu līdz 600 EUR, bet ne vairāk kā
50% no Sacensību kopējas tāmes.
17. Finansējums paredzēts vienīgi sporta bāzes nomai.
18. LKA Biedrs nodrošina, ka Sacensību reklāmā ir norāde uz Latvijas Kērlinga
asociāciju kā atbalstītāju. Logo pieejams LKA.
19. Pirms un pēc pasākuma LKA Biedrs informē LKA par pasākuma norisi
iesūtot elektroniskā formā aprakstu par sacensībām, rezultātus, fotogrāfijas un citu
informāciju.
20. Pēc 19. punkta izpildes un rēķina saņemšanas no sporta bāzes LKA veic
maksājumu saskaņā ar apstiprināto Finansējumu 10 darba dienu laikā.
21. LKA ir tiesības veikt Sacensību norises un Finansējuma izlietojuma pārbaudi.
22. Ja Sacensības netiek īstenotas noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam
pieteikumam vai finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek konstatēti
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finanšu pārkāpumi vai citi līguma nosacījumu pārkāpumi, LKA ir tiesīgs pieprasīt
finansējuma atmaksu saskaņā ar Finansējuma līguma noteikumiem.
IV. Konkursa vērtēšanas noteikumi
23. Konkursam iesniegto pieteikumu izvērtēšanu veic LKA valde.
24. Ja LKA valdes loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda iesniegtā Pieteikuma izskatīšanā,
viņš par to informē pārējos valdes locekļus un nepiedalās šī pieteikuma vērtēšanā.
25. Lai nodrošinātu objektīva lēmuma pieņemšanu, LKA valdei ir tiesības no LKA Biedra
pieprasīt papildu informāciju par Sacensībām.
26. LKA valdes pieņem lēmumu ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieteikumu pieņemšanas
termiņa beigām.
27. LKA valdei ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt finansējumu.
28. Konkursa pieteikumi tiek vērtēti, priekšroku dodot Sacensībām pēc šādiem
kritērijiem:
37.1. junioru sacensības;
37.2. reģionālās sacensības;
37.3. starptautiskās sacensības, kurās vismaz 30% ir ārvalstu dalībnieki
37.4. pārējās sacensības, kas tiek aizvadītas saskaņā ar Pasaules kērlinga
federācijas noteiktajām oficiālajām kērlinga disciplīnām.
29. Izvērtējot iesniegto pieteikumu atbilstību, LKA valde ņem vērā LKA Biedra
iepriekšējo pieredzi sacensību rīkošanā, iesniegtā projekta kvalitāti, jebkurus citus
apsvērumus.
V. Konkursa rezultātu paziņošana
30. Ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc lēmuma pieņemšanas LKA elektroniski
informē LKA Biedru par valdes lēmumu.
31. Konkursa rezultāti tiek publicēti LKA mājaslapā www.curling.lv.
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