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2017.gada 30.martā 
          
             Nr. 3 

             Protokols  Nr.6., 2.& 
 

   

Par ceļa izdevumu uz/no mācību – treniņu nodarbībām  atmaksu Daugavpils novada 

sporta skolas audzēkņiem 

 

Izdoti saskaņā ar  Latvijas Republikas 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

27.punktu un Daugavpils novada sporta 

skolas nolikuma 50.2.apakšpunktu  

 

Noteikumi par ceļa izdevumu uz/no mācību – treniņu nodarbībām  atmaksu 

Daugavpils novada sporta skolas audzēkņiem (turpmāk – Noteikumi) paredz kārtību, kādā 

veidā tiek veikta naudas līdzekļu atmaksa Daugavpils novada sporta skolas audzēkņiem par 

ceļa izdevumiem  uz/no mācību – treniņu nodarbībām.   

 

1. Daugavpils novada sporta skola (turpmāk - Skola) drīkst apmaksāt audzēkņiem 

ceļa izdevumus uz/no mācību – treniņu nodarbībām, šim nolūkam paredzēto budžeta 

līdzekļu ietvaros. 

 

2. Apmaksas veikšanas procedūra: 

2.1. audzēkņu treneri aizpilda un iesniedz Skolas direktoram pieteikumu 

(1.pielikums) ceļa izdevumu apmaksai uz/no mācību-treniņu nodarbībām; 

2.2.  komisija, kuras sastāvā ietilpst Skolas direktors un sporta veidu vecākie treneri 

(turpmāk - Komisija), 2 reizes gadā – septembrī, uzsākot jauno mācību gadu, un februārī  

pēc Skolas budžeta apstiprināšanas izvērtē pieteikumos esošo informāciju; 

2.3. sadalot budžetā paredzētos līdzekļus naudas atmaksai Daugavpils novada sporta 

skolas audzēkņiem par ceļa izdevumiem uz/no mācību – treniņu nodarbībām, Komisija 

vērtē šādus kritērijus prioritārā secībā: 

2.3.1. Latvijas čempions* (ja konkrētajā disciplīnā vai svara kategorijā piedalījušies 

vismaz 7 un vairāk sportistu) un/vai Latvijas izlases dalībnieks – atmaksa līdz 100% no 

apmeklētajiem treniņiem mēnesī, 

2.3.2. Latvijas čempionātu medaļnieks, izcīnītas godalgas Sporta likumā noteiktajā 

kārtībā atzīto attiecīgo sporta veidu federāciju (turpmāk – Federācija) kalendāros 

iekļautajās starptautiskajās un valsts sacensībās (ja konkrētajā disciplīnā vai svara 

kategorijā piedalījušies vismaz 7 un vairāk sportisti) – atmaksa līdz 80% no apmeklētajiem 

treniņiem mēnesī, 
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2.3.3. sportisti, kuri Federāciju kalendāros iekļautajās starptautiskajās un valsts 

sacensībās ierindojušies izcīnīto vietu pirmajos 40% – atmaksa līdz 70% no apmeklētajiem 

treniņiem mēnesī, 

2.3.4. perspektīvi sportisti, kuriem ir redzama pozitīva rezultātu izaugsmes 

dinamika, Federāciju kalendāros iekļautajās starptautiskajās vai valsts sacensībās uzrādītas 

savam vecumam atbilstošas vai augstākas sporta klases rezultāti - atmaksa līdz 60% no 

apmeklētajiem treniņiem mēnesī. 

Papildus iepriekš noteiktajiem kritērijiem, Komisija vērtē datus no treneru 

iesniegumiem - sportista attieksmi treniņos, ģimenes apstākļus, izaugsmes perspektīvas; 
 

2.4. pamatojoties uz pieteikumos esošo informāciju un Skolas budžeta iespējām, 

Komisija pieņem lēmumu par ceļa izdevumu apmaksu uz/no mācību - treniņu nodarbībām 

konkrētiem Skolas audzēkņiem; 
 

  2.5. Skolas audzēkņu vecāki  aizpilda iesniegumu (2.pielikums), kurā norāda meitas/ 

dēla bankas rekvizītus, uz kuru pārskaitīt naudas līdzekļus par nokļūšanu uz/no mācību – 

treniņu nodarbībām. Aizpildītos iesniegumus iesniedz Daugavpils novada domes Finanšu 

pārvaldē; 
 

2.6. katra mēneša beigās treneri aizpilda sarakstus (turpmāk – Saraksti) naudas 

līdzekļu atmaksai par Skolas audzēkņu nokļūšanu uz/no mācību – treniņu nodarbībām 

(3.pielikums), kā arī pievieno sarakstam šādus attaisnojuma dokumentus: 

2.6.1. sabiedriskā transporta biļetes par katru atmaksai paredzēto braucienu uz/no 

treniņu nodarbībām, 

2.6.2. mēneša biļetes audzēkņiem, kuriem tiek 100% apmaksāti ceļa izdevumi uz/no 

mācību-treniņu nodarbībām,  

2.6.3. mācību - treniņu žurnāla mēneša lapas kopiju, kurā redzams audzēkņu treniņu 

apmeklējums; 
 

2.7. aizpildītus un parakstītus Sarakstus ar attaisnojuma dokumentiem treneri 

iesniedz Skolas direktoram apstiprināšanai; 
 

2.8. apstiprināti Saraksti līdz katra mēneša 3.datumam tiek iesniegti Daugavpils 

novada domes Finanšu pārvaldē; 
 

2.9. Daugavpils novada domes Finanšu pārvalde pārskaita Sarakstos norādītās 

summas uz audzēkņu vecāku iesniegumos norādītajiem banku rekvizītiem. 
 

3. Par finanšu dokumentācijas noformēšanu un reģistrēšanu atbildīgs ir Skolas 

direktors. 
 

 4. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils novada domes 2011.gada 10.novembra 

lēmumu  Nr. 1394 „Par noteikumu “Noteikumi par ceļa izdevumu uz/no mācību – treniņu 

nodarbībām atmaksu Daugavpils novada Bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņiem” 

apstiprināšanu”. 
 

5. Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.aprīlī. 

 
* Šeit un turpmāk tiek vērtēti sasniegumi, kuri uzrādīti pēdējā gada laikā pirms Komisijas 

sēdes dienas visu vecumu grupu Federāciju rīkotajās valsts vai starptautiskajās sacensībās, kā 

arī dalība Latvijas izlasē. 

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja           J.Jalinska 
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1. pielikums 

Daugavpils novada domes 

2017. gada 30.marta  noteikumiem  

Nr. 3 (protokols Nr. 6., 2.&) 
 

 

Audzēkņu pieteikums ceļa izdevumu apmaksai uz/no mācību-treniņu nodarbībām 

 
Uzvārds, vārds  _______________________________________________________________ 

Datums no kura nodarbojas Skolā _________________________________________________ 

Maršruts un viena brauciena izmaksas______________________________________________ 

 

Sportiskie panākumi valsts un starptautiskajās republikas Federāciju akceptētajās sacensībās:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Īss raksturojums par nodarbību apmeklējumu, audzēkņa perspektīvām, ģimenes apstākļiem 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Uzvārds, vārds  ______________________________________________________________ 

Datums no kura nodarbojas sporta skolā ___________________________________________ 

Maršruts un viena brauciena izmaksas_____________________________________________ 

 

Sportiskie panākumi valsts un starptautiskajās republikas Federāciju akceptētajās sacensībās:  

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Īss raksturojums par nodarbību apmeklējumu, audzēkņa perspektīvām, ģimenes apstākļiem 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________ 

                   (trenera vārds uzvārds, paraksts) 

 

Datums: _____/_____/________ (dd./mm./gads) 

 

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja           J.Jalinska 
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2. pielikums 

Daugavpils novada domes 

2017. gada 30.marta  noteikumiem  

Nr. 3 (protokols Nr. 6., 2.&) 
 

Iesnieguma paraugs 

 

Daugavpils novada domes  

Finanšu pārvaldei  

        

___________________________________ 
(Vecāka vārds, uzvārds) 

___________________________________ 
(Personas kods) 

___________________________________ 
(Deklarētā dzīvesvieta) 

___________________________________ 
(Tālrunis) 

 

iesniegums 
 

Lūdzu naudas līdzekļu atmaksu par mana(-s) dēla/meitas _____________________ 

___________________________________________________________                                                   

(vārds, uzvārds, personas kods) 
 

nokļūšanu uz/no mācību – treniņu nodarbībām Daugavpils novada sporta skolā pārskaitīt 

uz: 

 

Dēla/meitas vārds, uzvārds ___________________________________________________ 

Personas kods _____________________________________________________________ 

Saņēmēja banka ___________________________________________________________ 

Bankas kods ______________________________________________________________ 

Konta numurs  ____________________________________________________________                                                                                                        

(IBAN  21 zīme) 

 

Piezīmes__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

20___. gada ___ . ______________ 

 

______________________________ 
                (Sastādīšanas vieta) 

 

Paraksts _______________________ 

 
 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja           J.Jalinska 

 



3. pielikums 

Daugavpils novada domes 

2017. gada 30.marta  noteikumiem  

Nr. 3 (protokols Nr. 6., 2.&) 
 

Saraksts  

naudas līdzekļu atmaksai par Daugavpils novada sporta skolas audzēkņu nokļūšanu uz/no mācību-treniņu nodarbībām 

        

    APSTIPRINU 

                          Daugavpils novada  

                          sporta skolas direktors     

                

                 __________________ J.Skrinda 

                                                                                                  20___.gada___._____________ 
 

SARAKSTS Nr._____ 
 

Par naudas līdzekļu atmaksu saistībā ar Daugavpils novada sporta skolas 

___________________________________________________________________________________________(sporta veids, grupa) 

audzēkņu nokļūšanu uz/no mācību - treniņu nodarbībām 20__.gada_________________.  
                                                                                                                                                       (mēnesis) 
 

Nr. 

p.k. Vārds Uzvārds 

Treniņu skaits, 

par kuriem veikta 

atmaksa 

Maršruts Biļetes cena (euro) Kopā (euro) 

1. 2. 5. 6. 7. 8. 

      
 

Treneris (saraksta sagatavotājs):_________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                 (paraksts, uzvārds) 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja            J.Jalinska 


