
 

 

APSTIPRINĀTS 
ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 

“Liepājas Tenisa sporta skola” 
Direktora 2022.gada 17.oktobra 

rīkojumu Nr. 32/1.7 
 

SASKAŅOTS 

Liepājas piesētas pašvaldības iestādes 

“Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” 

Vadītāja p.i. E. Mūrniece 

Liepājā, 2022.gada 17.oktobrī 
 

Iekšējie noteikumi 
“Par atbalstu izglītojamajiem starptautiskajās tenisa sacensībās” 

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu 

un 73.panta pirmās daļas 4.punktu  
 

1. Šie iekšējie noteikumi “Par atbalstu izglītojamajiem starptautiskajās tenisa 

sacensībās”, turpmāk tekstā – iekšējie noteikumi, nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestādē “Liepājas Tenisa sporta skola”, turpmāk tekstā - LTSS, talantīgo un 

uz augstiem sportiskajiem rezultātiem pretendējošajiem izglītojamajiem sniedz atbalsta 

līdzfinansējumu, piedaloties ITF (International Tennis Federation), TE (Tennis Europe), 

ATP (Association of Tennis Professionals) un WTA (Women’s Tennis Association) 

organizētajās tenisa sacensībās vienspēlēs un dubultspēlēs. 

2. Piedaloties ITF vai TE organizētās sacensībās, LTSS izglītojamais var pretendēt uz 

līdzfinansējumu sekojošās izmaksu pozīcijās un sekojošos apmēros: 

 2.1. ceļa izdevumi, ne vairāk kā 250,00 EUR (divi simti piecdesmit eiro 00 centi) 

par dalību turnīrā; 

 2.2. viesnīcu izdevumi, ne vairāk kā 250,00 EUR (divi simti piecdesmit eiro 00 

centi) par dalību turnīrā; 

 2.3. dalības maksu 100% apmērā, sākot ar dalību pamatturnīrā. 

3. Izglītojamajam ir iespējams saņemt līdzfinansējumu sākot ar 5% līdz 100% no ceļa, 

viesnīcu izdevumiem, bet ne vairāk kā 500,00 EUR (pieci simti eiro 00 centi) kopējo 

summu par dalību vienā turnīrā. 

4. Atbalsta kopējais līdzfinansējums, piedaloties vienspēļu sacensībās, tiek aprēķināts 

balstoties uz izglītojamā sasniegtajiem rezultātiem konkrētajā turnīrā, sākot ar dalību 

pamatturnīrā. 

 

Sasniegtais rezultāts Procentuālais atbalsts EUR 

1.kārta 5% 25.00 

2.kārta 10% 50.00 

3.kārta 20% 100.00 

¼ ceturtdaļfināls 30% 150.00 



½ pusfināls 50% 250.00 

Finālists 75% 375.00 

Uzvarētājs 100% 500.00 

 

5. Atbalsta kopējais līdzfinansējums, piedaloties dubultspēļu sacensībās, tiek aprēķināts 

balstoties uz izglītojamā sasniegtajiem rezultātiem konkrētajā turnīrā, sākot ar dalību 

pamatturnīrā, piemērojot koeficientu 0,3 (nulle komats trīs) iekšējo noteikumu 4.punktā 

minētajam aprēķinam. 

 

Sasniegtais rezultāts EUR 

1.kārta 7.50 

2.kārta 15.00 

3.kārta 30.00 

¼ ceturtdaļfināls 45.00 

½ pusfināls 75.00 

Finālists 112.50 

Uzvarētājs 150.00 

 

6. Atbalsta kopējais līdzfinansējums, piedaloties vienspēļu un dubultspēļu sacensībās 

nesummējas. Ja izglītojamais ir piedalījies gan vienspēļu, gan dubultspēļu sacensībās, 

tad līdzfinansējums tiek aprēķināts par primāro ņemot sasniegto rezultātu vienspēlēs vai 

labāko sasniegto rezultātu dubultspēlēs. 

7. Vienam izglītojamajam maksimālais līdzfinansējuma apjoms, kalendārajā gadā, ir ne 

vairāk kā 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro 00 centi). 

8. LTSS izglītojamajam līdzfinansējums dalībai ATP (Association of Tennis  

Professionals) un WTA (Women’s Tennis Association) pieaugušajiem vienspēlēs un 

dubultspēlēs, tiek izvērtēts individuāli, vadoties pēc izglītojamo sasniegtajiem 

rezultātiem, kā arī izvērtējot LTSS budžeta iespējas un iespējamo vecāku finansiālo 

līdzdalību dalībai konkrētajā turnīrā, bet ne vairāk kā 500,00 EUR (pieci simti eiro 00 

centi) par dalību vienā turnīrā. Līdzfinansējuma aprēķināšanai netiek ņemti vērā  iekšējo 

noteikumu 2., 3., 4. un 5.punktā minētie nosacījumi un aprēķina kritēriji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Uz līdzfinansējumu izglītojamais var pretendēt tikai tad, ja ir bijis LTSS komandējums 

par dalību attiecīgajā turnīrā, kā arī konkrētā pamatturnīra vienspēļu sacensībās ir 

piedalījušies 24 (divdesmit četri) un vairāk dalībnieki. 

10. Izdevumu apliecinošus dokumentus jāiesniedz LTSS administrācijā ne vēlāk kā 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc konkrētā turnīra beigu datuma. Ja izdevumus apliecinoši 

dokumenti netiek iesniegti iepriekš minētajā termiņā, tad izglītojamais zaudē iespēju 

saņemt līdzfinansējumu par piedalīšanos konkrētajā turnīrā. 

11. LTSS patur tiesības iekšējo noteikumu darbības laikā, mainīt iekšējo noteikumu 

nosacījumus, kā arī atcelt pilnībā iekšējo noteikumu darbību, balstoties uz paredzētā 

finansējuma izlietojumu vai arī uz izmaiņām LTSS budžetā. 

12. Ar šo iekšējo noteikumu apstiprināšanu, spēku zaudē ar 2020.gada 18.maija 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Tenisa sporta skola” direktora rīkojumu 

Nr.20/1.7  apstiprinātaie Iekšējie noteikumi “Par atbalstu izglītojamiem starptautiskajās 

tenisa sacensībās”. 

 

 

 

                                                                                                             


