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APSTIPRINĀTS 
ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes 

“Liepājas Tenisa sporta skola” 
Direktora 2022. gada 3.oktobrī 

rīkojumu Nr. 1.7/30 
 
 

SASKAŅOTS 

Liepājas piesētas pašvaldības iestādes 

“Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde” 

Vadītāja p.i. E. Mūrniece 

Liepājā, 2022.gada 3.oktobrī 
 
 

Iekšējie noteikumi 
“Par papildus sporta infrastruktūras piešķiršanu 

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

 

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 papildus sporta infrastruktūras piešķiršanu Liepājas 

pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Tenisa sporta skola” izglītojamajiem” – turpmāk 

tekstā – noteikumi, nosaka kārtību, kādā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Liepājas 

Tenisa sporta skola”, turpmāk tekstā – LTSS, izglītojamajiem tiek piešķirti pakalpojumi 

papildus profesionālās ievirzes sporta programmas realizēšanai Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs” struktūrvienībā LOC Tenisa hallē, 

Liedaga ielā 7, Liepājā - turpmāk tekstā - LOC Tenisa halle un LOC tenisa kortos, 

Jūrmalas parkā 5, Liepājā – turpmāk tekstā – Tenisa korti. 

2. Jebkuram LTSS izglītojamajam, kurš ir iekļuvis: 

2.1. Tennis Europe (TE) reitingā TOP 1000 vai, 

2.2. International tennis federation (ITF) Juniors reitingā vai, 

2.3. ATP reitingā vai, 

2.4. WTA reitingā 

tiek piešķirti šo noteikumu 3.punktā minētie pakalpojumi. 

3. 2 (divas) stundas tenisa korts vienu reizi kalendārajā nedēļā LOC Tenisa hallē un 
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Tenisa kortos darbības laikā.   

4. LTSS neuzņemas atbildību par šajos noteikumos minēto pakalpojumu norisi un LTSS 

Iekšējo kārtības noteikumu ievērošanu. 

5. LTSS izglītojamais, kurš atbilst šo noteikumu 2.punkta 2.1.apakšpunktā vai 

2.2.apakšpunktā vai 2.3.apakšpunktā vai 2.4.apakšpunktā minētam kritērijam, var 

saņemt šajos noteikumos noteiktos pakalpojumus, pamatojoties uz LTSS direktora 

rīkojumu, kurš izdots 1 (vienu) reizi mēnesī. 

6. LTSS patur tiesības mainīt šo noteikumu nosacījumus.  

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Tenisa 

sporta skola” Iekšējos noteikumus “Par papildus sporta infrastruktūras piešķiršanu 

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

apstiprināti ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Tenisa sporta skola” 

direktora 2022. gada 10. janvāra rīkojumu Nr.1.7/2.  

 

 


