
APSTIPRINĀTI 
ar  Ilūkstes novada domes  
      2010.gada 26.augusta   

lēmumu Nr. 260 
 
 
 

        N O T E I K U M I      
Nr. 3/2010 

 
Par Ilūkstes novada sportistu nor īkošanu uz sacens ībām un ar novada komandu 

piedal īšanos sacens ībās saist īto finanšu izdevumu apmaksu 
  
1. Novada sporta komandas norīko uz Republikas, Latgales, starptautiskajām un draudzības 
sacensībām, pamatojoties uz šo sacensību nolikumiem vai rakstveida izsaukumiem un novada 
pašvaldības izpilddirektora rīkojumu, kuru sagatavo pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta 
nodaļa. 
 
2. Novada komandu pieteikumus paraksta pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļa 
vadītājs. 
 
3. Sacensību iebraukšanas dienā un sacensību dienās novada sportisti saņem uzturdevas 
kompensācijas naudu Ls 4,00 (četri lati, 00 santīmi) dienā, ja nav iespējams uzturdevu 
apmaksāt pēc rēķina ar pārskaitījumu. Par saņemto uzturdevas kompensācijas naudu dalībnieki 
parakstās uzturdevas kompensācijas maksājumu sarakstā, kura forma ir apstiprināta un 
maksājumu saraksti ir numurēti (1. pielikums).  
 
4. Ceļa izdevumus sportistiem apmaksā pēc piestādītajām autobusu un vilcienu biļetēm, par ko 
viņi parakstās maksājumu sarakstā par izmaksāto ceļa naudu (2.pielikums). 
 
5. Naktsmītņu naudu novada komandām un delegācijām apmaksā pēc viesnīcu piestādītiem 
rēķiniem. Atsevišķiem sportistiem pēc viesnīcu apmaksātām kvītīm un kases čekiem vai kases 
ieņēmumu orderiem, par ko viņi parakstās maksājumu sarakstā par izmaksāto  naktsmītņu  
naudu (3.pielikums). Naktsmītņu izmaksas vienai personai par vienu nakti apmaksājama ne 
vairāk kā Ls 10.00 (desmit lati, 00 santīmi). 
 
6. Transporta pakalpojumus novada komandām apmaksā ar pārskaitījumu, pēc firmu 
piestādītiem rēķiniem un pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļa vadītāja rakstiska 
paskaidrojuma pašvaldības izpilddirektoram par brauciena  mērķi.  
 
7. Par naudas izmaksu komandām un sportistiem uz sacensībām un finanšu dokumentācijas 
noformēšanu atbildīgs ir  pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļa vadītājs.  
   
8. Sacensību nolikumi, izsaukumi uz sacensībām  un  novada komandu sacensību pieteikumu 
kopijas glabājas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļā.  
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                          Stefans Rāzna 



Noteikumu Nr.3/2010 “Par 
Ilūkstes novada sportistu norīkošanu 

uz sacensībām un ar novada komandu 
piedalīšanos sacensībās saistīto 

finanšu izdevumu apmaksu” 

1.Pielikums 
 
Ilūkstes novada pašvaldība  APSTIPRINĀTS 
Reģ.Nr. 90000078782  ar  Ilūkstes novada domes 
Brīvības iela 7, Ilūkste,  2010.gada 26.augusta 
Ilūkstes novads, LV-5447  Lēmumu Nr.260  

(protokols Nr.12., 10.&) 
                
    
   MAKSĀJUMU SARAKSTS  Nr.  ___ 
 
Pamats:___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Uzturdevas kompensācija par  Il ūkstes novada _________________________________ 
izlases  komandas  piedalīšanos _______________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(sacensību nosaukums  un vieta  ) 
 
no  20__. gada  _____.___________ līdz____.  __________ 
 

Nr. 
p.k. 

Vārds, uzvārds Personas kods 
Dienas 

 
Summa 

Ls 

Paraksts par 
naudas 

saņemšanu 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

   Kopā :   
                           

 
Pēc maksājumu saraksta izmaksāti Ls (vārdiem):  ________________________________ 
Sarakstu sastādīja un naudu izmaksāja:  
 
 
 
APMAKSĀT: 
Il ūkstes novada pašvaldības izpilddirektore 
_____________________ /L.Dudare/  
 


