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                                         Nr.13 
 (prot. Nr.5, 16.§) 

 

Grozījumi Liepājas pilsētas domes  
2017.gada 9.novembra nolikumā Nr.26 
"Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes  
"Liepājas Tenisa sporta skola" nolikums" 

 Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 
22.panta pirmo daļu un Profesionālās 
izglītības likuma 15.panta pirmo daļu 

 
                                  

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2017.gada 9.novembra nolikumā Nr.26 
"Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Tenisa sporta skola" nolikums" šādus 
grozījumus:  
 

1. Aizstāt 1.punktā vārdus "Liepājas pilsētas domes" ar vārdiem "Liepājas 
valstspilsētas pašvaldības domes". 
 

2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 
"5. Iestādes adrese: Liedaga ielā 7, Liepāja, LV-3416.". 

 

3. Izteikt 12.8.apakšpunktu šādā redakcijā: 
"12.8. sagatavot izglītojamos valsts jauniešu, junioru vai pieaugušo izlasēm;". 

 

4. Papildināt ar 12.15. un 12.16.apakšpunktu šādā redakcijā: 
"12.15. aktualizēt Izglītības iestāžu reģistrā norādāmo informāciju atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumiem par Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu, 
uzturēšanas un aktualizācijas kārtību, kā arī nodrošināt pašnovērtējuma ziņojuma 
aktualizāciju un tā pieejamību Iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē; 

12.16. pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos Iestādes uzdevumus.". 
 

5. Papildināt 19.punktu aiz vārda "Dibinātājs" ar vārdiem "ievērojot normatīvajos 
aktos noteiktās prasības.". 
 

6. Papildināt ar 22.1 punktu šādā redakcijā: 
"22.1 Iestāde nosaka vienotu Iestādes izglītojamo sasniegumu vērtēšanas 

kārtību, ievērojot Profesionālās izglītības likumā un citos normatīvajos akots noteiktās 
prasības.". 
 

7. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:  
"25. Iestādi vada iestādes direktors. Iestādes direktora tiesības un pienākumi ir 

noteikti Izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības 
likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos 
aktos. Iestādes direktora tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata 
apraksts.". 
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8. Svītrot 28.punktu. 
 

9. Izteikt 30.punktu šādā redakcijā: 
"30. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi noteikti Izglītības likumā, 

Profesionālās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu 
datu apstrādes likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagogu tiesības, 
pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.". 
 

10. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā: 
"31. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi noteikti Darba likumā, Bērnu 

tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku 
tiesības, pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.".    
 

11. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā: 
"32. Izglītojamo tiesības, pienākumi noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā, citos ārējos un Iestādes iekšējos normatīvajos aktos.". 
 

12. Papildināt ar 32.1 punktu šādā redakcijā: 
"32.1 Izglītojamais ir atbildīgs par savu rīcību Iestādē atbilstoši normatīvajos 

aktos noteiktajam.". 
  

13. Papildināt 39.punkta otro teikumu aiz vārda "vietnieki" ar vārdiem "vai 
izglītības metodiķi". 
 

14. Papildināt ar 42.1 punktu šādā redakcijā: 
"42.1 Iestādes iekšējos normatīvos aktus saskaņo ar Pārvaldi kā Dibinātāja 

pilnvaroto personu.". 
 

15. Izteikt 56.punktu šādā redakcijā: 
"56. Iestādi reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, paziņojot par to Ministru kabineta noteiktai institūcijai, kas kārto Izglītības 
iestāžu reģistru.".  
 

16. Papildināt ar 56.1 punktu šādā redakcijā: 
"56.1 Iestāde par tās likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas, tai 

skaitā Ministru kabineta noteiktu institūciju, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru, un 
personas informē ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš (objektīvu apstākļu dēļ - ne 
vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš)." 
 

17. Papildināt ar 59.1 punktu šādā redakcijā: 
"59.1 Iestādes nolikumu un grozījumus nolikumā Iestāde aktualizē Valsts 

izglītības informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā."    
 

18. Papildināt ar 61.1 punktu šādā redakcijā: 
"61.1 Iestāde savā darbībā nodrošina izglītības jomu reglamentējošajos 

normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot izglītojamo 
tiesību un interešu ievērošanu un aizsardzību.". 
 

19. Izteikt 62.punktu šādā redakcijā: 
"62. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Iestāde veic 

dokumentu un arhīvu pārvaldību, tostarp veicot fizisko personu datu apstrādi saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko 
personu datu apstrādes likumu." 
 

 
Priekšsēdētājs  Gunārs Ansiņš 
 


