VALDES LĒMUMS
(protokols Nr.2022/0404/02)
Rīga,
DATUMU SKATĪT PĒDĒJĀ PIEVIENOTAJĀ
DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ
Par finansējuma piešķiršanu sporta organizācijām un treneriem,
kas trenē juniorus skvošā
Ņemot vērā Latvijas Skvoša federācijas stratēģiskās prioritātes, Valde nolēma apstiprināt noteikumus
Nr.2021/0404/02 finansējuma piešķiršanai sporta organizācijām un treneriem, kas trenē juniorus skvošā, kas
pievienoti Pielikumā Nr.1 šim valdes lēmumam.
Balsojums: 6 balsis PAR / 0 balsis PRET
Dimitrijs Bekasovs – PAR
Armands Kančs - PAR
Baiba Lulle – PAR
Māris Macijevskis – PAR
Ēriks Tikaiže – PAR
Gatis Vītols – PAR
Balsojums veikts klātienē, balsojuma rezultātu apliecina valdes lēmumu parakstošie valdes locekļi.
Māris Macijevskis
Valdes priekšsēdētājs

Armands Kančs
Valdes loceklis

Dimitrijs Bekasovs
Valdes loceklis

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONISKAJIEM PARAKSTIEM UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS
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Pielikums Nr.1 Valdes lēmumam
NOTEIKUMI
Rīgā
DATUMU SKATĪT PĒDĒJĀ PIEVIENOTAJĀ
DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ
Nr.2022/0404/02
Apstiprināti ar Latvijas Skvoša federācijas
valdes lēmumu (protokols Nr. 2022/0404/02)
Finansējuma piešķiršana sporta Organizācijām, kas trenē juniorus skvošā
1. Vispārīgie jautājumi:
1.1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināts un nodrošināts finansiālais
atbalsts (turpmāk tekstā – Finansējums) nevalstiskajām skvoša organizācijām (turpmāk tekstā –
Organizācija), kā arī atbilstoši LR likumdošanai sertificētiem skvoša treneriem, fiziskām personām (turpmāk
tekstā – Treneri).
1.2. Noteikumu mērķis ir sekmēt Latvijas junioru iesaisti un izaugsmi skvoša treniņos Latvijā, veicināt junioru
dalību Latvijas Skvoša federācijas rīkotajās vai atbalstītajās skvoša sacensībās Latvijā, kā arī sekmēt junioru
sportistu piedalīšanos Pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskās sacensībās.
1.3. Finansējumu Biedrība Latvijas Skvoša federācija (turpmāk tekstā – Federācija) nodrošina no valsts budžeta
līdzekļiem, ko nodrošina Izglītības un Zinātnes Ministrija un Latvijas Sporta Federāciju Padome, kā arī
privātie Federācijas atbalstītāji.
2. Finansējuma izmantošanas mērķi, aprēķināšanas un saņemšanas laika periods:
2.1. Finansējumu var izmantot šo Noteikumu 4.7.punktā noteiktajā kārtībā, tikai sekojošiem mērķiem:
2.1.1. Skvoša kortu īres samaksai junioru treniņiem.
2.1.2. Inventāra iegādei skvoša treniņiem junioriem.
2.1.3. Dalības maksas un dzīvošanas izdevumu segšanai junioru dalībai sacensībās ārpus Latvijas.
2.2. Finansējums tiek aprēķināts par periodu no 2022.gada 01.aprīļa līdz 2023.gada 31.martam.
2.3. Organizācijas un Treneri saņem Finansējumu līdz 2023.gada 01.jūnijam. Finansējums, kas nav izlietots līdz
šim datumam nevar tikt saņemts.
3. Finansējuma labuma guvēji un pieteikšanās kārtība:
3.1. Finansējumu var saņemt Organizācijas un Treneri, kuri savu darbību veic Latvijas Republikas teritorijā un,
kuras nodrošina treniņu procesu skvošā junioriem vecumā līdz 18 gadiem (ieskaitot);
3.2. Lai kvalificētos finansējumam Organizācijai/ Trenerim ne vēlāk kā līdz 2022.gada 01.augustam jāiesniedz
Federācijai sekojoša, Organizācijas vadītāja apstiprināta, informācija:
3.2.1. Visu junioru saraksts, ko Organizācija/Treneris trenē skvošā, norādot vārdu, uzvārdu un dzimšanas
datumu;
3.2.2. Organizācijas sertificēto treneru saraksts, norādot vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu;
3.2.3. Organizācijas topošo sertificēto treneru saraksts, norādot vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu;
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3.2.4. Attiecībā uz Treneriem informāciju un apliecinājumu par LR likumdošanai atbilstošu sertifikāciju
darbībai kā skvoša trenerim vai informāciju par progresu LR likumdošanai atbilstošas trenera
sertifikācijas iegūšanai.
4. Finansējuma aprēķināšana un saņemšana:
4.1. Federācija aprēķina Finansējumu Organizācijai/Trenerim, balstoties uz junioru zēnu un meiteņu skaitu, ko
trenē katra Organizācija/Treneris un šo junioru vietu Federācijas junioru reitingā;
4.2. Finansējuma aprēķins tiek veikts vienreiz ceturksnī, izmantojot Federācijas junioru zēnu un meiteņu
reitinga datus uz 2022.gada 01.maiju (par 2022.gada 2.ceturksni), 2022.gada 01.jūliju (par 2022.gada
3.ceturksni), 2022.gada 01.oktobri (par 2022.gada 4.ceturksni) un uz 2023.gada 01.janvāri (par
2023.gada 1.ceturksni);
4.3. Bāzes finansējums par vienu Organizācijas/Trenera skvošā trenēto junioru tiek noteikts 21 EUR (divdesmit
viens eiro) ceturksnī apmērā;
4.4. Aprēķinot Finansējumu Bāzes finansējums par vienu Organizācijas/Trenera trenēto junioru tiek reizināts ar
koeficientu, kura apmērs tiek balstīts uz katra Organizācijas/Trenera trenētā juniora/juniores vietu
Federācijas junioru zēnu un junioru meiteņu reitingos:
Juniora vieta Federācijas reitingā
1.
2.
3.
4.-6.
7.-10.
11.-15.
16.-20.

Koeficients
4
3
2
1,5
1,25
1
0,75

4.5. Aprēķinot Bāzes finansējumu par vienu Organizācijas/Trenera trenēto junioru, junioru zēnu un meiteņu
reitinga vietas tiek attiecīgi koriģētas, no Federācijas junioru reitinga izslēdzot juniorus, kas netrenējas
nevienā Organizācijā vai ne pie viena Trenera, citu valstu juniorus;
4.6. Pēc Finansējuma aprēķina veikšanas Federācija informē katru Organizāciju/Treneri, kas šo noteikumu
3.2.punktā noteiktajā kārtībā ir pieteikusies Finansējumam, par tai piešķirtā Finansējuma apmēru
ceturksnī;
4.7. Organizācija/Treneris saņem Finansējumu iesniedzot Federācijai apmaksai rēķinus (uz epastu:
info@squash.lv) no pakalpojumu vai preču tiešajiem nodrošinātājiem. Iesniedzamajos rēķinos kā
maksātājs jānorāda Federācija un rēķiniem ir jāatbilst šo Noteikumu 2.1.punktā minētajiem mērķiem, ne
vēlāk kā līdz 2023.gada 1.jūlijam.
4.8. Federācija apmaksā Organizācijas/Treneru iesniegtos rēķinu, kas atbilst šo Noteikumu 2.1.punktā
minētajiem mērķiem, ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no to iesniegšanas, un apmērā, kas nepārsniedz
Organizācijai/Trenerim saskaņā ar šo Noteikumu 4.1.-4.5.punktiem aprēķināto un piešķirto finansējumu.
5. Atskaites
5.1. Organizācijai/Trenerim, kas saņēmusi finansējumu saskaņā ar šiem Noteikumiem, līdz 2023.gada 1.jūlijam
jāiesniedz Federācijai sekojoša, Organizācijas vadītāja apstiprināta, informācija:
5.1.1. Visu junioru saraksts, ko Organizācija/Treneris trenē skvošā, norādot vārdu, uzvārdu un dzimšanas
datumu;
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5.1.2. Sertificēto treneru saraksts, norādot vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu;
5.1.3. Topošo sertificēto treneru saraksts, norādot vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu;
5.1.4. Informācija brīvā formā par galvenajiem ieguvumiem no Finansējuma.
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