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1. Konkursa mērėis 
Latvijas kērlinga asociācijas (turpmāk – LKA) izsludinātā kērlinga attīstības projektu 
konkursa mērėis ir finansiāli atbalstīt aktivitātes, kas sekmētu kērlinga un jaunatnes 
kērlinga sporta programmu attīstību Latvijā. 

2. Priorit āri atbalstāmās aktivitātes 
Šajā projektu konkursā prioritāri tiks atbalstītas sekojošas aktivitātes: 

o Kērlinga inventāra iegāde; 

o Pasākumi jaunu spēlētāju piesaistīšanai; 

o Esošo spēlētāju piedalīšanas semināros un dažāda veida apmācībās (t.sk. 
treniĦnometnēs), kas saistīti ar kērlinga spēlētprasmes apguvi un uzlabošanu; 

o Semināru vai cita veida apmācību organizēšana junioru/bērnu vecuma kērlinga 
spēlētājiem;  

o Semināru vai cita veida apmācību organizēšana kērlinga laukuma 
sagatavotājiem. 

Aktivit ātes, kas paredz vienreizēju pasākumu organizēšanu, kā arī nedod ilgtermiĦa 
ieguldījumu kērlinga attīstībā, netiek finansētas. 

 
3. Projektu konkursa apraksts 
3.1. Konkursa izsludināšana 
Projekta konkursu izsludina LKA publicējot informāciju tās interneta mājas lapā 
www.curling.lv un nosūtot informāciju uz LKA biedru un biedru kandidātu 
elektroniskajām pasta adresēm. 

3.2. Projekta iesniedzējs 
Projekta iesniedzējs var būt LKA biedrs vai biedra kandidāts.  

3.3. Projekta īstenošanas laiks 
Projekta īstenošana jāuzsāk 2011.gadā. Projekta īstenošanas laiks ir noteikts ne vēlāk 
kā līdz 2011. gada 30.novembrim. Šajā termiĦā jābūt īstenotām visām projektā 
paredzētajām aktivitātēm, ja līgumā par projekta finansēšanas un izpildes kārtību nav 
noteikts citādi.  

 

4. Pieteikšanās projektu konkursam 
Projektu konkursā var pieteikties, iesniedzot projekta iesniegumu (Pielikums Nr.1) 
pēc projektu konkursa izsludināšanas, līdz 2011.gada 25.februārim . 

Projekta iesniegums jāiesniedz nosūtot projekta iesnieguma veidlapu uz e-pasta adresi 
valde@curling.lv.  

Projektu iesniegumi, kas izsūtīti pēc izsludinātā termiĦa beigām, netiek izskatīti. 
 

5. Projektu izskatīšana un lēmuma pieĦemšana 
Iesniegtos projektu iesniegumus izskata LKA valde atklātā valdes sēdē, par kuras 
norises vietu un laiku tiek izziĦots LKA interneta mājas lapā www.curling.lv.  

LKA valde, izskatot projekta iesniegumu, var pieĦemt vienu no sekojošiem 
lēmumiem: 

���� atbalstīt projektu, paredzot tam finansējumu un norādot finansējuma 
piešėiršanas nosacījumus; 
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���� atbalstīt projektu, paredzot tam mazāku finansējumu nekā prasīts un norādot 
finansējuma piešėiršanas nosacījumus;  

���� atbalstīt projektu konceptuāli, norādot nepieciešamās izmaiĦas vai 
precizējumus, vai citus nosacījumus; 

���� noraidīt projektu, norādot motivāciju; 

���� atlikt projekta izskatīšanu, norādot turpmākās izskatīšanas nosacījumus. 

 

6. Līgums par projekta finansēšanas un izpildes kārt ību 
Pēc LKA valdes lēmuma par projekta finansēšanu un lēmumā minēto nosacījumu 
izpildes, starp LKA un projekta īstenotāju tiek noslēgts Līgums par projekta 
finansēšanas un izpildes kārtību (Pielikums Nr.2). 

Līgums par projekta finansēšanas un izpildes kārtību jānoslēdz 1 (viena) mēneša laikā 
no LKA valdes lēmuma pieĦemšanas brīža. Ja līgums projekta iesniedzēja vainas dēĜ 
netiek noslēgts noteiktajā laikā, LKA valdes lēmums par līdzekĜu piešėiršanu tiek 
atcelts. 

Līgums nosaka projekta finansēšanas un izpildes kārtību, LKA un projekta īstenotāja 
tiesības, pienākumus un atbildību projekta īstenošanas laikā un pēc projekta 
pabeigšanas. Nepieciešamības gadījumā var tikt slēgts papildinājums pie līguma vai 
vienošanās par projekta īstenošanas laika pagarinājumu vai citām pamatotām 
izmaiĦām. 

 
7. Atskaite par Projekta īstenošanu 
Atskaites par Projekta īstenošanas iesniegšanas kārtību, termiĦus un formu regulē 
noslēgtais Līgums par projekta finansēšanas un izpildes kārtību starp LKA un 
projekta īstenotāju. 

 
8. Pielikumi 
Nr. 1 - Projekta iesnieguma veidlapa  

Nr. 2 – Līguma par projekta finansēšanas un izpildes kārtību forma 

 
 
 
 
 
 
 


