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Nolikums 
 

Par sporta sacensību un pasākumu  
 

projektu līdzfinansēšanu 
 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas  

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas 

pilsētas Domes Sporta pārvalde” (turpmāk - Pārvalde) no pašvaldības kārtējā gada 

budžeta piešķir līdzfinansējumu sporta organizācijām sporta sacensību  rīkošanai 

Liepājas pilsētā un veic piešķirtā finansējuma izlietojuma kontroli.  

1.2. Sporta sacensību  projektu (turpmāk - Projekti) konkursa mērķis ir veicināt sporta 

norišu daudzveidību, kvalitāti un sabiedrisko atpazīstamību, kā arī pašvaldības 

piešķirtā finansējuma ekonomisku un racionālu izlietošanu. 

1.3. Par pretendentu var būt Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona. Par 

pretendentu nevar būt Liepājas pilsētas pašvaldības izveidota iestāde. 

1.4. Projekts īstenojams Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā vai ieguvējiem no 

Projekta rezultātiem jābūt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem. 

1.5. Pretendents var iesniegt neierobežotu skaitu Projektu pieteikumu. 

1.6. Paziņojumu par Projektu konkursu, pieteikšanās kārtību un pieteikšanās termiņu, 

Pārvalde izsludina Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) mājaslapā 

liepaja.lv līdz kārtējā gada 6.septembrim.  

2. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi 

2.1. Projektu konkursa līdzfinansējumu piešķir Projektiem, kas: 

2.1.1. veicina Liepājas pilsētas iedzīvotāju aktīvu un veselīgu dzīvesveidu; 

2.1.2. veicina vairāku sociālo grupu iesaistīšanos sporta nodarbībās; 

2.1.3. veicina norišu daudzveidību un kvalitāti; 

2.1.4. sekmē augsta līmeņa valstiski un starptautiski nozīmīgu sacensību norisi; 

2.1.5. veicina sabiedrisko atpazīstamību un Liepājas pilsētas atpazīstamību. 

2.2. Par Projektu konkursa līdzfinansējumam neatbilstošām izmaksām Projekta 

pieteikumā tiek uzskatītas: 

2.2.1. tehnikas, mēbeļu, aprīkojuma iegāde; 

2.2.2. nekustamā īpašuma iegāde, būvniecība un remonts vai citi tamlīdzīgi darbi; 



 

 

2.2.3. pretendenta organizācijas un darbinieku atalgojums, kā arī citi regulārie 

administratīvie maksājumi (izņemot izdevumus par sporta objektu nomu), ja 

izdevumi ir saistīti ar finansējuma pieprasītāja vispārējo ikdienas darbību vai 

darbības nodrošināšanu un nav attiecināmi uz kādu konkrētu Projekta aktivitāti; 

2.2.4. pabalsti, prezentāciju izdevumi un citi līdzīgi maksājumi privātpersonām; 

2.2.5. izmaksas, kuras pasākumā finansē no citiem finanšu avotiem; 

2.2.6. ārvalstu braucienu izdevumi. 

2.3. Projektu konkursa līdzfinansējumu nepiešķir arī: 

2.3.1. ja pret pretendentu ir uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process; 

2.3.2. ja pretendentam dienā, kad Komisija izvērtē iesniegtos Projektu pieteikumus ir 

valstij maksājamo nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, vai kuru nav 

samaksājusi Liepājas pašvaldības noteiktos obligātos maksājumus pilnā 

apmērā;  

2.3.3. Projektiem, kuri nav noformēti atbilstoši šajā nolikumā noteiktajām prasībām; 

2.3.4. Projektiem, kuru pretendenti pēdējo divu gadu laikā nav savlaicīgi nokārtojuši 

līdzšinējās līgumsaistības ar Pārvaldi; 

2.3.5. Projekta pieteikumā norādītām pozīcijām, kuru izmaksas nav attiecināmas uz 

Projektu; 

2.3.6. politiska un reliģiska satura pasākumiem; 

2.3.7. tādām Projekta pieteikuma aktivitātēm, kas jau norisinās Liepājas pilsētā un tiek 

finansētas no Liepājas pilsētas pašvaldības vai cita ārējā finansējuma 

līdzekļiem; 

2.3.8. projektiem, kas saistīti ar starpnieciskiem darījumiem, kā arī izglītības, kultūras, 

uzņēmējdarbības, medicīnas un nevalstisko organizāciju projektiem. 

2.4. Projekta aktivitātes tiek īstenotas nākošajā kalendārajā gadā pēc konkursa 

izsludināšanas, ja Projektu izvērtēšanas komisija nav noteikusi citādi. 

2.5. Pretendentam, kas iepriekš saņēmis Pārvaldes līdzfinansējumu par iepriekš realizētu 

līdzīgu projektu, jābūt pozitīvam projekta Pārvaldes vērtējumam. 

2.6. Projekta tāme jāsagatavo, ievērojot šajā nolikumā noteikto. 

2.7. Līdzfinansējumu nepiešķir, ja pretendents neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, 

sniedzis nepatiesas ziņas, nav iesniedzis atskaiti par iepriekš piešķirtā līdzfinansējuma 

izlietojumu vai nav iesniedzis Pārvaldei šī nolikuma 3.9. punktā minēto dokumentu, 

vai pretendents nav iesniedzis Pārvaldei mediju un mārketinga plāna atskaiti, vai nav 

atmaksājis Pārvaldei iepriekš piešķirto līdzfinansējumu, kurš netika izlietots vai tika 

izlietots neparedzētiem mērķiem. 

2.8. Pretendentam ir tiesības piesaistīt papildu finansējumu no citiem finanšu avotiem. 

2.9. Pretendentam ir jānodrošina finansējuma piesaiste iesniegtajam Projektam no citiem 

finanšu avotiem ne mazāk kā 25% apmērā no kopējās projekta tāmes. 

2.10. Pretendents, iesniedzot Projekta pieteikumu, apņemas ievērot šī nolikuma 

noteikumus.   

3. Pieteikumu iesniegšana 

3.1. Projekta pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai pretendents iesniedz latviešu valodā 

Pārvaldei līdz kārtējā gada 6.oktobrim. Projekta pieteikums un tam pievienojamie 

dokumenti sagatavojami saskaņā ar šī nolikuma 1. pielikumu. Šī nolikuma 1. pielikumā 

noteiktais, ir uzskatāms par minimumu, kas norādāms, iesniedzot Projekta pieteikumu.  

3.2. Projekta pieteikums tiek sagatavots un iesniegts tikai tiešsaistē, aizpildot Pašvaldības 

interneta mājaslapā liepaja.lv pieejamo Projekta pieteikuma veidlapu. 

3.3. Projektu pieteikuma veidlapu elektroniski var aizpildīt līdz termiņam, kas norādīts šī 

nolikuma 3.1. punktā. 



 

 

3.4. Projektu konkursa nolikums ir pieejams Pašvaldības interneta mājaslapā liepaja.lv, kā 

arī nolikumu iespējams saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi 

sporta.parvalde@liepaja.lv. 

3.5. Jautājumus par Projekta pieteikuma sagatavošanu var sūtīt uz elektronisko pastu: 

sporta.parvalde@liepaja.lv ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms Projektu pieteikumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

3.6. Tiešsaistes veidlapai pretendents pievieno projekta Powerpoint prezentāciju uz ne 

vairāk kā 10 slaidiem, kas tiek prezentēta pēc Konkursa komisijas pieprasījuma. 

3.7. Tiešsaistes veidlapai var pievienot citu informāciju, kuru pretendents uzskata par 

būtisku Projekta izvērtēšanai, piemēram, rekomendācijas vēstule, kvalifikācijas 

dokumentus u.c. 

3.8. Pretendents, iesniedzot pieteikumu, atbild par sniegto ziņu patiesumu un pilnīgu 

informāciju. 

3.9. Ja sacensībās tiek izmaksātas naudas balvas (prēmijas), tad pēc pārejošā gada 

1. februāra, pretendentam jāiesniedz Pārvaldei atskaite par to, ka pretendents ir 

sniedzis Valsts ieņēmumu dienestam paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām 

summām ar ienākuma veida kodu 4025.    

4. Konkursa komisija 

4.1. Visus pretendentu iesniegtos dokumentus izvērtē ar Pārvaldes vadītāja rīkojumu 

izveidota Projektu konkursa izvērtēšanas komisija (turpmāk - Komisija). 

4.2. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības. 

4.3. Lēmumu Komisija pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. 

Vienādu balsu gadījumā, noteicošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 

4.4. Komisijas locekļi savā darbībā ievēro šo nolikumu un spēkā esošos normatīvos aktus. 

4.5. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta nepieciešamo papildu informāciju un 

prezentācijas materiālus, kā arī attiecīgā sporta veida Latvijā atzītas federācijas 

saskaņojumu. 

4.6. Komisija ir tiesīga uzaicināt pretendenta pārstāvi uz Konkursa komisijas sēdi, lai, 

balstoties uz Projekta prezentāciju, precizētu un novērtētu projekta priekšrocības. 

4.7. Komisija izskata tikai termiņā iesniegtos Projektu pieteikumus. 

4.8. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības. 

4.9. Projekta vērtēšanas kritēriji noteikti šī nolikuma 2. pielikumā.   

4.10.Komisijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5. Pieteikumu izvērtēšanas kārtība 

5.1. Ja Projekta pieteikums neatbilst šī nolikuma 1.2., 1.3. un 1.4. punktam, kā arī 2. un 

3. sadaļā minētajiem nosacījumiem, pieteikums tiek noraidīts bez tālākas 

izvērtēšanas, informējot par to pretendentu un norādot noraidīšanas iemeslu. 

5.2. Ja netiek konstatētas šī nolikuma 5.1. punktā minētās neatbilstības, Komisija izvērtē 

Projektu pieteikumu saskaņā ar šī nolikuma 2. pielikumā noteiktajiem Projektu 

novērtēšanas kritērijiem un sarindo Projektus atbilstoši saņemtajam punktu skaitam – 

no augstākā vērtējuma uz zemāko vērtējumu. 

5.3. Pieteikumu vērtēšana notiek vienā kārtā un Projektam nepieciešamais 

līdzfinansējums tiek iekļauts nākošā kalendārā gada Pārvaldes budžeta projektā. 

5.4. Projekta pieteikumu atzīst par atbilstošu vērtēšanas kritērijiem, ja iegūtais kopējais 

punktu skaits nav mazāks par 15 punktiem. Ja projekta iesniegums novērtēts zemāk, 

nekā noteiktais minimāli nepieciešamais punktu skaits, tas tiek noraidīts. 

5.5. Pēc termiņā iesniegto Projektu pieteikumu izvērtēšanas Komisija iesniedz Liepājas 

valstspilsētas pašvaldības domes Sporta komisijai priekšlikumu par atbalstāmajiem 

Projektiem, norādot arī iegūto punktu skaitu katram Projektu pieteikumam. 



 

 

5.6. Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Sporta komisija sniedz atzinumu Liepājas 

pilsētas domei par attiecīgo Projekta pieteikuma atbalstīšanu un līdzfinansējuma 

iekļaušanu Pārvaldes budžetā. Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Sporta 

komisijai ir tiesības uzaicināt pretendentu uz komisijas sēdi Projekta prezentācijai.  

5.7. Komisijai, Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes Sporta komisijai un Liepājas 

valstspilsētas pašvaldības domei ir tiesības pieņemt lēmumu par daļēja 

līdzfinansējuma piešķiršanu Projektam saskaņā ar tāmi, izvērtējot iesaistītās mērķa 

grupas lielumu, budžeta izmantošanas efektivitāti un pamatotību, piesaistītā 

līdzfinansējuma apjomu, Projekta ietekmi un Projekta turpināšanas iespējas.  

5.8. Lēmums par Projekta iekļaušanu Pārvaldes budžetā pieņem Liepājas valstspilsētas 

pašvaldības dome (turpmāk – Dome).   

6. Konkursa rezultāti un līdzfinansējuma saņemšana 

6.1. Pēc Pārvaldes budžeta apstiprināšanas, Pārvalde rakstiski informē pretendentus par 

konkursa rezultātiem, norādot piešķirtā līdzfinansējuma apmēru un līguma slēgšanas 

termiņu. 

6.2. Ja Projektam piešķirts mazāks finansējums nekā pieprasīts, pretendents iesniedz 

precizētu informāciju ne vēlāk kā divdesmit darba dienas pirms plānotās Projekta 

īstenošanas par iespēju realizēt  Projektu, vadoties no piešķirtā līdzfinansējuma. 

6.3. Pretendentam ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešu un ne vēlāk kā desmit darba dienas  

pirms plānotās Projekta īstenošanas jānoslēdz līgums ar Pārvaldi par līdzfinansējuma 

piešķiršanu. Ja līgums netiek noslēgts noteiktajos termiņos, pretendents zaudē 

piešķirto līdzfinansējumu. 

6.4. Pārvalde līdzfinansējumu pārskaita pretendentam saskaņā ar maksājumu grafiku, kas 

tiek iekļauts līgumā ar Pārvaldi. Pretendents var saņemt avansā līdzfinansējumu ne 

vairāk kā 60% apmērā no līdzfinansējuma summas.       

6.5. Līgums ar Pārvaldi un pretendentu netiek slēgts, ja pretendentam līguma slēgšanas 

dienā ir valstij maksājamo nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. 

7. Kontroles mehānisms 

7.1. Uzskaiti un kontroli par pārskaitīto līdzfinansējumu un tā izsniegšanas nosacījumu 

izpildi veic Pārvalde. 

7.2. Pretendents pēc Projekta pabeigšanas līgumā noteiktā termiņā un kārtībā iesniedz 

Pārvaldē Projekta īstenošanas atskaiti, kurā norāda finansējuma izlietojumu, īstenotā 

Projekta atbilstību plānotajam. Pretendents var norādīt arī citu informāciju. 

7.3. Pārvalde ir tiesīga veikt Projekta  apmeklējumu un iesniegtās informācijas atbilstības 

kontroli, kā arī pieprasīt papildu informāciju no pretendenta par Projekta realizāciju. 

7.4. Līdzfinansējumu pretendents ir tiesīgs izmantot tikai iesniegtajā Projekta tāmē 

norādītajiem mērķiem. 

7.5. Ja tiek konstatēts, ka pretendents piešķirto līdzfinansējumu izlieto neparedzētiem 

mērķiem, tas jāatmaksā Pārvaldei tās noteiktajā termiņā, ieskaitot piešķirto 

līdzfinansējumu Pārvaldes norādītajā kredītiestādes kontā. 

7.6. Pretendents atbild par efektīvu un lietderīgu piešķirtā līdzfinansējuma izlietojumu. 

7.7. Pārvalde ir tiesīga pieprasīt no pretendenta nepieciešamo papildu informāciju un 

attiecīgā sporta veida Latvijā atzītas federācijas saskaņojumu.       

8. Finansējuma piešķiršanas izņēmumi 

8.1. Gadījumos, kad pretendents objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, Sporta organizācija 

izcīnījusi iespēju organizēt starptautiskās sacensības, bet tas nebija zināms pirms 

pieteikumu iesniegšanas termiņa) nav iesniedzis Projekta pieteikumu un visus 



 

 

pievienojamos dokumentus, kas iesniedzami saskaņā ar šo nolikumu, šī nolikuma 

3.1. punktā noteiktajā termiņā, Komisija izvērtē šādu pieteikumu un pēc pozitīva 

atzinuma sniegšanas virza to izskatīšanai Domes sēdē. Lēmuma projektā norādāms, 

vai līdzfinansējums tiek piešķirts pretendentam apstiprinātā Pārvaldes budžeta 

ietvaros vai arī veicot attiecīgus grozījumus Pārvaldes attiecīgā gada budžetā. Ja 

Dome atbalsta līdzfinansējuma piešķiršanu pretendentam, Pārvalde veic visas 

nepieciešamās darbības, kas noteiktas šajā nolikumā līdzfinansējuma piešķiršanai. 

 

9.Projektu dalībnieka pienākumi, atbildība 

 

      9.1. Projektu dalībnieka pienākums ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta 

 federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, 2005.gada 

 19.oktobra Starptautiskās konvencijas pret dopingu sportā un 1989.gada 16.novembra 

 Eiropas Padomes Antidopinga konvencijas Nr.135 antidopinga konvenciju noteikumus, 

 kā arī normatīvos aktus un Pasaules Antidopinga kodeksā noteikto.   

9.2. Projektu dalībnieks ir atbildīgs par Pasaules Antidopinga kodeksā noteikto normu un 

 vērtību ievērošanu.   

9.3. Projektu dalībnieks ir atbildīgs par tā atbilstību Pasaules Antidopinga kodeksā 

 noteiktām normām un vērtībām.”. 

 

10.Noslēguma jautājumi 

 

10.1.  Atzīt par spēku zaudējušu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas 
 Domes Sporta pārvalde” NOLIKUMU PAR SPORTA SACENSĪBU UN PASĀKUMU 
 PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANU, kurš apstiprināts ar Liepājas pilsētas pašvaldības 
 iestādes “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” 2019.gada 27.augusta rīkojumu 
 Nr.1.2.-1./48. 
 

 

                          

  



 

 

1. pielikums 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes  

“Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” 
nolikumam 

 “Par sporta sacensību un pasākumu projektu līdzfinansēšanu” 
 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei  
“Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” 

 
Mediju un mārketinga plāns 

Projektam “_______________” 
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KALENDĀRI (Pašvaldības 
kalendārs - 

kalendars.liepaja.lv; 
federācijas kalendārs, utt.) 

                            

                             

MĀJASLAPA (sacensību 
nolikums, dalībnieku 

reģistrācija, rezultāti, utt.) 

                            

                             

PUBLIKĀCIJAS (Preses 
relīzes, raksti avīzēs, 

žurnālos, utt.) 

              

              

                             

VIDES REKLĀMA (Plakāti, 
vides baneri, utt.) 

                            

                             

SOCIĀLIE MEDIJI 
(Publikācijas, maksas 

reklāma, utt.) 

              

              

                            

SACENSĪBAS KLĀTIENĒ 
(baneri, Liepājas karogi, 

Liepājas logotips atbalstītāju 
sienā, utt.) 

                            

                             

 

  



 

 

 

2. pielikums 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes  

“Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” 
nolikumam 

 “Par sporta sacensību un pasākumu projektu līdzfinansēšanu” 
 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei  
“Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” 

 
Projektu novērtēšanas kritēriji 

 
N.p.k. 

 
Kritēriji 

 
Punkti* 

1. Projekta unikalitāte  

 Unikālas konkrētajai vietai un nekur citur Latvijā tādas 

sacensības nevar notikt 

4 

 Unikālas sacensības, kas notiek tikai Liepājā, nekur citur 

Latvijā līdzvērtīgi Projekti nenotiek 

3 

 Līdzvērtīgi Projekti notiek atsevišķās Latvijas vietās 2 

 Nav unikāls, var notikt un notiek daudzās Latvijas vietās 1 

2. Projekta ilgtspējība Liepājas pilsētā  

 Ir noticis 3 un vairāk reizes 4 

 Notiek 1 - 2 gadus 3 

 Notiks pirmo reizi, bet plānots organizēt trīs un vairāk gadus 2 

 Notiks vienu reizi 1 

3. Projekta ilgums  

 3 un vairāk dienas (pēc kārtas) 5 

 2 dienas (pēc kārtas) 3 

 1 dienu 1 

4. Projekta norises biežums Liepājas pilsētā  

 Vairākas reizes gadā (tai skaitā pasākums ar posmiem un 

turnīri) 

2 

 Vienu reizi gadā 1 

5. Projekta rīkošanas tiesības  

 Starptautiskās sporta veida federācijas piešķirtās tiesības 3 

 Nacionālās sporta veida federācijas piešķirtās tiesības 2 

 Pasākums ir viens no nacionālā mēroga sacensību posmiem 1 

 Nav nepieciešams iegūt tiesības organizēt Projektu 0 

6. Projekta organizators  

 Attiecīgā sporta veida federācija 2 

 Biedrība/nodibinājums 1 

7. Projekta mērķauditorija  
7.1. Starptautiska mēroga (ar ārvalstu dalībniekiem) 3 

 Valsts mēroga 2 

 Vietēja, reģionāla mēroga 1 

   
7.2. Bērni, jaunieši un pieaugušie, tai skaitā veterāni 3 

 Bērni un jaunieši 2 

 Veterāni 2 



 

 

 Pieaugušie (t.sk. jaunieši no 18 gadiem) 1 

   

7.3. Var piedalīties ikviens interesents 2 

 Paredzēts noteiktam dalībnieku lokam 1 

8. Dalības maksa sporta projektā  

 Liepājas pilsētas iedzīvotājiem dalība ir bez maksas 4 

 Ir atsevišķas grupas, kas piedalās bez dalības maksas 

(piem., bērni un jaunieši) 

3 

 Liepājas pilsētas iedzīvotājiem tiek nodrošināta dalības 
maksas atlaide 

2 

 Ar dalības maksu 1 

 Nav dalības maksas 0 

9. Dalībnieku skaits kopējais  

 vairāk par 500 5 

 201 - 500 4 

 101 - 200 3 

 51 - 100 2 

 līdz 50 1 

10. Ārvalstu dalībnieku skaits  

 100 un vairāk 4 

 50-100 3 

 10-50 2 

 Līdz 10 1 

 Nav 0 

11. Projekta skatītāji un atbalsta personāls  

 100 un vairāk 4 

 50-100 3 

 10-50 2 

 Līdz 10 1 

12. Projekts nodrošina Liepājas pilsētas publicitāti  

 Visa Projekta norises translācija starptautiska mēroga 

televīzijā 

 
7 

 Visa Projekta norises translācija Latvijas mēroga televīzijā  
6 

 Pasākuma reklāmas kampaņa Latvijas mēroga televīzijā 5 

 Sižets par Projektu Latvijas mēroga televīzijā (piem. sporta 

ziņās) 

3 

 Informācija par Projektu Latvijas mēroga laikrakstos, radio 

vai citos ziņu portālos 

2 

 Reģionālie/vietējie masu mediji un/vai sociālie tīkli 1 

13. Organizatora paša līdzdalība projekta finansēšanā  

 40 % un vairāk 3 

 30% līdz 39% 2 

 25% līdz 29% 1 

* Ja kādā no kritērijiem ir atbilstība vairākiem punktiem, tad tiek piemērots 

augstākais. 

 



 

 

 

Projekta 
kategorija 

Punkti Maksimālais finansējums projektam EUR gadā 

A 30 un vairāk 10 001 EUR un vairāk 

B 23 - 29 5001 EUR līdz 10 000 EUR 

C 16 - 22 Līdz 5000 EUR 

D Līdz 15 0** 

** Neatbilst minimālajiem kritērijiem, lai saņemtu Sporta pārvaldes projektu konkursa 

līdzfinansējumu.  

 


