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                                                                                                                        APSTIPRINĀTS 

ar Sēlijas Sporta skolas direktora 

2021.gada 29.oktobra rīkojumu Nr.1-4/6 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI  

Viesītē 

 

29.10. 2021.                                                                                    

Izdoti saskaņā ar  

Profesionālās izglītības likuma 

27 panta 9.daļu, 

MK  noteikumiem Nr. 508 “Kārtība, 

 kādā valsts finansē profesionālās 

 ievirzes sporta izglītības programmas”. 

 

PAR SĒLIJAS SPORTA SKOLAS AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS, 

PĀRCELŠANAS UN ATSKAITĪŠANAS KĀRTĪBU 

I Vispārīgie noteikumi 

1. Audzēkņu uzņemšana, pārcelšana nākamajā grupā, pāriešana uz citu sporta 

programmu un atskaitīšana Sēlijas Sporta skolā ( turpmāk tekstā – sporta skola) 

notiek atbilstoši izstrādātajiem un apstiprinātajiem noteikumiem ”Par Sēlijas  

Sporta skolas audzēkņu uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtību”. 

2. Noteikumi ir saistoši sporta skolas pedagogiem, audzēkņiem un viņu vecākiem   

       vai aizbildņiem (turpmāk tekstā-vecāki). 

3. Mācību gads sporta skolā sākas katra kalendārā gada 1. septembrī un beidzas  

       nākamā gada 31. augustā.  

4. Dokumentu iesniegšana audzēkņu uzņemšanai jaunajam mācību gadam notiek 

       līdz 31.augustam. 

5. Izņēmuma gadījumos audzēkņi tiek uzņemti arī mācību gada laikā. 

6. Jautājumi par uzņemšanu, pārcelšanu un atskaitīšanu tiek izskatīti sporta skolas  

       Pedagoģiskās padomes sēdē, kurā tiek pieņemts lēmums. 



 

7. Audzēkņus uzņem, pārceļ un atskaita ar sporta skolas direktora rīkojumu. 

8. Sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības programmās var pieteikties LR  

       pilsoņi, LR pastāvīgie iedzīvotāji, kā arī personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās 

       uzturēšanās atļaujas. 

II Dokumentu noformēšana un iesniegšana 
 

9. Stājoties skolā, iesniedzami šādi dokumenti: 

9.1.   skolas direktoram adresēts vecāku iesniegums, kurā tiek norādītas ziņas 

                   par audzēkni ( vārds, uzvārds, personas dati, dzīves vietas adrese mācību 

                   laikā) un audzēkņa vecākiem, kā arī informācija par izvēlēto izglītības 

                   programmu; 

9.2.   līgums; 

9.3.   dzimšanas apliecības vai pases kopija; 

9.4.   ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli ar norādi par atļauju 

nodarboties ar  sportu paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos; 

9.5.   fotokartiņa 3x4 (cm); 

9.6.   izziņa par apgūto sporta veida izglītību, ja izglītojamais pārnāk no citas  

                   profesionālās ievirzes izglītības iestādes sportā. 

10.   Skolas direktors, pieņemot iesniegumu, vecāki un  izglītojamais  iepazīstas ar                                                                     

       skolas Iekšējās kārtības un drošības noteikumiem, kā arī ar citām izglītojamajiem 

       un viņu vecākiem/aizbildņiem saistošiem noteikumiem, nolikumiem, 

       instrukcijām. 

11.   Noteikumu 9.  punktā minētie dokumenti jāiesniedz skolas direktoram.  

 

III  Audzēkņu uzņemšana, pārcelšana nākamajā grupā,  

pāriešana uz citu sporta programmu 
  

12.    Skolā audzēkņus uzņem atbilstoši MK noteikumiem Nr. 508 „Kārtība, kādā 

valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”:   

      SSG un MT-1 apmācības gada grupās  izglītojamie tiek uzņemti bez  

      kontrolnormatīvu izpildes; 

                      

12.1. Izglītojamā uzņemšana grupās ar augstāku sagatavotības pakāpi     

                    profesionālās ievirzes izglītības programmās (MT-2 – ASM) notiek  

                    saskaņā ar Ministru Kabineta 2017.g.29.augusta noteikumos Nr. 508  

                    atbilstošajam apmācības gadam noteiktajām prasībām.  

12.2. Audzēkņu pārcelšana nākamajā grupā un pāriešana uz cita sporta veida  

                   programmu notiek saskaņā ar MK noteikumu Nr. 508 „Kārtība, kādā  

                   valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”visos 

                   sagatavotības posmos. 

IV Atskaitīšanas kārtība 

13.     Sporta skolas audzēknis var tikt atskaitīts uz vecāku/aizbildņa vai trenera, vai  

        pilngadību  sasnieguša audzēkņa iesnieguma pamata: 

13.1. pārejot mācīties uz citu izglītības iestādi, 

13.2. mainot dzīves vietu; 

13.3. ģimenes apstākļu dēļ; 

13.4. pamatojoties uz ārsta slēdzienu par  veselības stāvokļa neatbilstību;  



 

13.5. par rupju vai vairākkārtēju iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu; 

13.6. ja kavēta vecāku līdzfinansējuma samaksa vairāk kā 3 mēnešus; 

13.7. par neattaisnotu nodarbību kavējumu, ko apliecina trenera iesniegums; 

13.8. ja audzēknis nespēj izpildīt MK noteikumu Nr. 508 „Kārtība, kādā  

                      valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas sporta   

                      veida programmas noteiktās prasības; 

13.9. citu iemeslu dēļ, pamatojoties uz oficiāliem dokumentiem. 

 

Ar šo atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 2.jūlijā Viesītes novada pašvaldības 

apstiprināto  “Audzēkņu uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtību”. 

 

IZSKATĪTS 

Pedagoģiskās padomes sēdē 

22.02.2021. protokols Nr.1 

 

Direktors                 _______________________                  J. Osis 


