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Latvijas Ūdenspolo federācijas nolikums par baseina pakalpojumu 
līdzfinansējumu bērnu-jauniešu izlases komandas dalībniekiem 

 
   
1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību kādā Latvijas Ūdenspolo federācijas (LŪF) piešķir un 
nodrošina līdzfinansējumu baseina pakalpojumu apmaksai (turpmāk – 
Līdzfinansējums) labākiem bērnu un jauniešu izlases komandas dalībniekiem 
(turpmāk – Sportistiem). 

1.2. Līdzfinansējuma mērķis – uzlabot bērnu-jauniešu izlases komandas sportiskus 
rezultātus, treniņu, treniņnometņu un sacensību apmeklēšanu, celt Sportistu tieksmi 
pēc labākiem rezultātiem, disciplīnas, kā arī uz nediskriminējošiem principiem 
mazināt labāko Sportistu finansiālu slogu, kas saistīts ar viņu dalību bērnu-jauniešu 
izlases komandas sastāvā. Papildus mērķis ir veicināt sportistu rūpēšanos par savu 
veselības stāvokli. 

2. Līdzfinansējuma pieprasījums 
2.1. Līdzfinansējumam var pieteikties jebkurš Latvijai valsts piederīgs bērnu-jauniešu 

ūdenspolo izlases komandas dalībnieks vecumā līdz 20 gadiem, neieskaitot, 
parakstot un iesniedzot  LŪF pilnvarotam pārstāvim pieteikumu saskaņā ar 
Pielikumā Nr. 1 norādīto formu. Bērnam vecumā līdz 18 gadiem, neieskaitot, šo 
pieteikumu iesniedz bērna likumiskais pārstāvis. 

3. Līdzfinansējuma piešķiršana un nodrošināšana 
3.1. LŪF pilnvarots pārstāvis izskata pieteikumu 10 darba dienu laikā un iekļauj 

Sportistu pretendentu uz Līdzfinansējumu sarakstā, ja iesniegums atbilst visām šajā 
nolikumā definētajām prasībām. Atsevišķs paziņojums iesniedzējam par iekļaušanu 
sarakstā netiek sūtīts. Neiekļaušanas gadījumā LŪF nosūta iesniedzējam pamatotu 
atteikumu. 

3.2. Līdzfinansējums tiek nodrošināts, ņemot vērā attiecīgajam darbības periodam LŪF 
plānoto budžetu un faktiski pieejamos līdzekļus.  

3.3. Lēmumu par Līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem pilnvarots LŪF pārstāvis vienu 
reizi mēnesī.   

3.4. Lēmumu par Līdzfinansējuma nodrošināšanu vai nenodrošināšanu attiecībā uz katru 
kandidātu, kā arī par Līdzfinansējuma apjomu pieņem, balstoties uz saskaņā ar šo 
nolikumu iepriekš izdoto LŪF rīkojumu un ņemot vērā katra Sportista individuālo 
sniegumu, t.i. bērnu-jauniešu izlases komandas sporta pasākumu apmeklēšanas 
disciplīnu, sportiskus sasniegumus, kā arī Sportista veiktus veselības profilakses 
pasākumus.  

3.5. Sportista individuālais sniegums tiek izteikts punktos.  
3.6. Līdzfinansējums tiek piešķirts un nodrošināts prioritāri Sportistiem ar augstāku 

punktu skaitu aprēķina periodā. 
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3.7. Ja vairākiem Sportistiem ir vienāds punktu skaits uz Līdzfinansējuma piešķiršanas 
zemākās robežas, tad Līdzfinansējuma apjoms attiecīgajā aprēķina periodā katram 
no šiem Sportistiem tiek samazināts proporcionāli šo sportistu skaitam.  

3.8. Līdzfinansējumam pieteikto sportistu sarakstu ar viņiem tekošajā mēnesī aprēķināto 
punktu summu LŪF pilnvarots pārstāvis katru mēnesi publicē, nosūtot uz grupas 
korespondences e-pastiem yteam@waterpolo.lv un parents@waterpolo.lv.  

3.9. Katrs Līdzfinansējumam pieteikts Sportists pie LŪF pilnvarotā pārstāvja var 
pieteikties grupas korespondences saņemšanai adresē yteam@waterpolo.lv, katrs 
Sportista pilnvarots pārstāvis pie LŪF pilnvarotā pārstāvja var pieteikties grupas 
korespondences saņemšanai adresē parents@waterpolo.lv. LŪF pilnvarots pārstāvis 
pievieno Sportista vai viņa pilnvarotā pārstāvja pieteikto personīgo e-pasta adresi 
attiecīgajam grupas korespondences saņēmēju sarakstam. 

3.10. Līdzfinansējums tiek nodrošināts bezskaidrā veidā, LŪF norēķinoties par 
Sportistam sniedzamajiem baseina pakalpojumiem pa tiešo ar pakalpojumu 
sniedzēju. Līdzfinansējums netiek izmaksāts Sportistam vai viņa likumiskajam 
pārstāvim skaidrā naudā vai ar bezskaidras naudas pārskaitījumu. 

3.11. Katram Sportistam vai viņa likumiskajam pārstāvim ir tiesības ne biežāk kā 
reizi mēnesī pieprasīt un saņemt no LŪF pilnvarotā pārstāvja detalizētu atskaiti vai 
paskaidrojumu par Līdzfinansējuma piešķiršanas aprēķinu Sportistam. 

3.12. Par katru attiecīgo periodu LŪF darbības periodu tiek izdots un publicēts, 
nosūtot uz grupas korespondences e-pastiem yteam@waterpolo.lv un 
parents@waterpolo.lv, LŪF pilnvarotā pārstāvja rīkojums, kas nosaka: 

3.12.1. Sportistu skaitu ar augstāko punktu vērtējumu, kam katru mēnesī attiecīgajā 
periodā tiks piešķirts Līdzfinansējums 

3.12.2. Baseina pakalpojumu apjomu attiecīgajā periodā, ko LŪF līdzfinansē 
Sportistam, kam piešķirts Līdzfinansējums.  

3.12.3. Sporta un veselības profilakses pasākumus, par dalību kuros Sportistiem tiek 
piešķirti punkti, kā arī piešķiramo punktu un apjomu par katru dalību katrā 
pasākumā. 

3.12.4. Sporta un veselības profilakses pasākumus, par kuriem Sportistiem tiek 
palielināts vai samazināts Līdzfinansējuma apjoms, kā arī par šāda 
palielinājuma vai samazinājuma apjomu.  

3.12.5. Sporta sasniegumu un disciplīnas ievērošanas kritērijus, par kuriem 
Sportistiem tiek piešķirti punkti, kā arī piešķiramo punktu apjomu. 

3.12.6. Sporta sasniegumu un disciplīnas ievērošanas kritērijus, par kuriem 
Sportistiem tiek palielināts vai samazināts Līdzfinansējuma apjoms, kā arī par 
šāda palielinājuma vai samazinājuma apjomu. 

3.13. Līdzfinansējums nevar tikt piešķirts Sportistiem, kas neievēro antidopinga 
konvenciju prasības. 

3.14. Līdzfinansējuma piešķiršanu un nodrošināšanas kārtību nosaka un ir tiesīga 
mainīt LŪF valde. 
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4. Līdzfinansējuma pieprasījums 
4.1. Līdzfinansējumu var izbeigt vai ierobežot šādos gadījumos 

4.1.1. uz Sportista pieteikuma par Līdzfinansējuma izbeigšanu pamata 
4.1.2. ja Sportists nepilda šī nolikuma prasības 
4.1.3. ja Sportistam nav sporta medicīnas iestādes derīga atļauja piedalīties 

ūdenspolo sporta pasākumos 
4.1.4. ja LŪF budžets vai pieejamie līdzekļi vai arī citi objektīvi apstākļi neļauj LŪF 

turpmāk nodrošināt Līdzfinansējumu Sportistiem. 
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Pielikums Nr. 1 

Andreja Paraudziņa (ja ir 18+ gadi) 
p.k. 010101-01010, dzim. datums 01.01.2001 

vai (ja vēl nav 18 gadi) 
Andreja Paraudziņa  

p.k. 010101-01010, dzim. datums 01.01.2001 
tēva (mates, cits tiesiskais pamats) 

Pētera Paraudziņa 
p.k. 020202-02020 

Adreses iela 1, Rīga 
epasts@epasts.lv 

+371 22222222 
 

Latvijas Ūdenspolo federācijas (LŪF) valdei 
 

PIETEIKUMS 

līdzfinansējuma baseina pakalpojumu apmaksai piešķiršanai 

 ____.gada __.____________       Rīgā   

Lūdzu pieteikt mani/manu bērnu Andreju Paraudziņu līdzfinansējumam baseina 
pakalpojumu apmaksai saskaņā ar Latvijas Ūdenspolo federācijas nolikumu par 
baseina pakalpojumu līdzfinansējumu bērnu-jauniešu izlases komandas 
dalībniekiem. 

Apliecinu, ka es esmu/mans bērns ir Latvijas valsts piederīgais, ka esmu 
informēts(a) par savu/sava bērna veselības stāvokli un uzņemos pilnu atbildību par 
savas/viņa(s) veselības stāvokļa atbilstību dalībai LŪF sporta pasākumos.  

Savas/sava bērna veselības un dzīvības risku mazināšanai esmu informēts par 
nepieciešamību un apņemos nodrošināt regulāru veselības stāvokļa pārbaudi sporta 
medicīnas iestādē (kompleksais kardiopulmonālais slodzes tests, sporta ārsta 
konsultācija, u.c.) un regulāri iesniegt LŪF šādas iestādes uz LŪF ūdenspolo 
pasākumu laiku derīgu atļauju piedalīties šādās sporta aktivitātēs.  

 

Andrejs Paraudziņš (ja ir 18+ gadi) 
Pēteris Paraudziņš (ja vēl nav 18 gadi)    Paraksts  


