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APSTIPRINĀTS 
ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 

“Liepājas Tenisa sporta skola” 
Direktora 2022.gada 26.janvāra 

rīkojumu Nr. 1.7/6 
 
 

SASKAŅOTS 

Liepājas piesētas pašvaldības iestādes 

“Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” 

vadītājs E.Strazdiņš 

 

 

______________________ 

Liepājā, 2022.gada 26.janvāra 
 
 

Iekšējie noteikumi 
“Par Latvijas Tenisa Savienības kausa posmu apmaksu 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes  
“Liepājas Tenisa sporta skola” izglītojamiem” 

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu 

un 73.panta pirmās daļas 4.punktu  

 

I Vispārīgie noteikumi 

 
1. Šie iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē 

“Liepājas Tenisa sporta skola”, turpmāk tekstā – LTSS, izglītojamiem tiek apmaksāti 

komandējuma izdevumi Latvijas Tenisa Savienības, turpmāk tekstā – LTS, kausa 

posmos. 

II Izdevumu atlīdzināšanas kārtība 

2. LTSS izglītojamiem tiek apmaksāta dienas nauda EUR 8,00 dienā, sākot no 

iekļūšanas pamatturnīrā. 

3. Ceļa izdevumi LTSS izglītojamiem, kas iekļūst pamatturnīrā, tiek apmaksāti pēc 

iesniegtajiem izdevumu apliecinošiem dokumentiem (ja LTSS audzēknis uz LTS kausa 

posmu dodas pats) vai pēc minimālā braukšanas tarifa, bet ne vairāk kā 10l degvielas 

uz 100km. Ja nokļūšanai uz LTS kausa posmu nodrošina LTSS, tad ceļa izdevumi 

izglītojamam netiek segti. 
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4. Naktsmītnes izdevumi LTSS izglītojamiem tiek apmaksāti līdz EUR 20,00 dienā 

konkrētā LTS kausa posma 1.- 4.vietas ieguvējiem. 

5. Dalības maksa LTSS izglītojamiem tiek apmaksāta konkrētā LTS kausa posma 

1.vietas un 2.vietas ieguvējam. 

6. LTSS nodrošina transportu un pavadošo treneri izglītojamiem uz LTS kausa posma 

pamatturnīru, ja ir vismaz trīs LTSS izglītojamie, kuri brauks uz pamatturnīru  un, ja LTSS 

izglītojamā likumiskais pārstāvis komandējuma iesniegumā ir norādījis nepieciešamību  

transporta nodrošināšanai. 

7. Izdevumu apliecinošus dokumentus jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc turnīra 

noslēguma datuma.  

8. Pirms došanās komandējumā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pirms 

paredzētā komandējuma sākuma datuma LTSS direktoram jāiesniedz komandējuma 

iesniegums. 

III Noslēguma jautājumi 

Atzīt par spēku zaudējušiem Iekšējos noteikumus “Par Latvijas Tenisa savienības kausa 

posmu apmaksu Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Tenisa sporta skola”’ 

izglītojamiem”’, kuri apstiprināti ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes ”Liepājas 

Tenisa sporta skola” 2021.gada 7.maija rīkojumu Nr.1.7/14. 


