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APSTIPRINĀTS
ar Jelgavas novada sporta centra
direktora V.Beitāna 23.08.2019.
Rīkojumu NR SC/1-19/19/100

Jelgavas novada sporta centra
IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS, PĀRCELŠANAS UN
ATSKAITĪŠANAS NOTEIKUMI
I Vispārīgie noteikumi
1.1. Izglītojamo uzņemšana, atskaitīšana un pārcelšana notiek saskaņā ar Jelgavas
novada sporta centra (turpmāk tekstā - centrs) īstenotajām profesionālās ievirzes un
interešu izglītības programmu prasībām un šiem noteikumiem, atbilstoši Izglītības
likuma, Profesionālās izglītības likuma un sporta centra nolikuma prasībām.
1.2. Centrs īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas, un grupas
tiek komplektētas, ievērojot šo programmu prasības.
1.3. Pēc programmu apgūšanas izglītojamam izsniedz apliecību par profesionālās
ievirzes izglītības apgūšanu.
1.4. Sporta centrā uzņem bērnus un jauniešus no jebkura novada/pilsētas. Sporta centrā
izglītojamo apmācība notiek no 6 līdz 25 gadu vecumam.
1.5. Mācību gads Sporta centrā sākas katra kalendārā gada 1.septembrī un beidzas
nākamā gada 31.augustā. Jaunu treniņu grupu komplektēšana notiek no viena mēneša
laikā vai pēc attiecīgā finansējuma saņemšanas. Nepieciešamības gadījumā drīkst
uzņemt jaunus audzēkņus arī pēc 1.septembra visa mācību gada laikā.
1.6. Iestājoties sporta skolā, izglītojamiem un viņa likumiskajiem pārstāvjiem ir tiesības
iepazīties ar šādiem izglītības iestādes dokumentiem:
1.6.1. Reģistrācijas apliecību;
1.6.2. Akreditācijas dokumentāciju;
1.6.3. Sporta centra nolikumu;
1.6.4. Sporta centra Iekšējās kārtības noteikumiem;
1.6.5. Sporta centra licencētajām sporta veidu programmām;
1.6.6. Sporta centra izglītības programmu akreditācijas lapām.
1.7. Bērnus un jauniešus, kuri izpilda savai apmācības gada grupai atbilstošus
kontrolnormatīvus, atļauts uzņemt treniņu grupās ārpus kārtas, neveicot iepriekšējo
apmācību etapu.

II Izglītojamo uzņemšanas kārtība
2.1. Izglītojamo uzņemšana notiek katru gadu septembrī vai mācību gada laikā ar
atsevišķu direktora rīkojumu.
2.2. Izglītojamais, ievērojot intereses un spējas, izvēlas sporta izglītības programmu.
Izglītojamie izvēlētajā sporta programmā tiek uzņemti, pamatojoties uz direktora
rīkojumu.
2.3. Iestāšanās dienā izglītojamais tiek iepazīstināts ar centra iekšējās kārtības
noteikumiem, tiesībām, pienākumiem un drošības noteikumiem mācību-treniņu un
sacensību laikā, ko izglītojamais apliecina ar savu parakstu.
2.4. Mācību uzsākšana mācību-treniņu grupās notiek, pamatojoties uz izglītojama
likumiskā pārstāvja iesnieguma un Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes
treniņu grupu rezultativitātes kritērijiem sportā un nosacījumiem attiecībā uz izglītojamo
skaitu un vecumu (MK noteikumi Nr.508).

III Dokumentu iesniegšana
3.1. Izglītojamais pats izsaka vēlmi apgūt sporta izglītības programmu un viņa
likumiskie pārstāvji, aizpildot iestāšanās iesniegumu veidlapu Nr.1, rakstiski apliecina:
3.1.1. ka bērns vēlas kļūt par sporta centra izglītojamo un trenēties kādā no
izvēlētajiem sporta veidiem;
3.1.2. ka bērns regulāri apmeklēs treniņu nodarbības;
3.1.3. ka atļauj bērnam piedalīties sacensībās centra komandas sastāvā;
3.1.4. ka atļauj bērnam piedalīties treniņu nodarbībās, nometnēs un sacensībās
visu gadu, tai skaitā arī brīvdienās;
3.2. Nepieciešamie dokumenti, iestājoties Sporta skolā:
3.2.1. bērna likumiskā pārstāvja iesniegums /pēc noteiktas formas/;
3.2.2. ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli (ārsta izziņas, atbilstoši MK
noteikumiem Nr. 195 „Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi
veselības aprūpes un medicīnas uzraudzības kārtība”);
3.3. Jelgavas novada sporta centra administrācijai jāuzrāda bērna dzimšanas apliecību
vai tās kopiju.
3.4. Jelgavas novada sporta centra izglītojamā likumiskā pārstāvja atbildība iestājas no
iesniegumu parakstīšanas brīža, kad likumiskais pārstāvis ar savu parakstu apstiprina
bērna dalību Jelgavas novada sporta centrā.

IV Izglītojamo pārcelšana
4.1. Jautājumu par izglītojamo pārcelšanu nākamajā treniņu grupā (turpmāk MT, SMP
un ASM) izskata Jelgavas novada porta centra pedagoģiskā padome mācību gada beigās.
Lēmumu par audzēkņu pārcelšanu noformē ar centra direktora rīkojumu.
4.2. Audzēkņu pārcelšanu nākamajā treniņu grupā MT, SMP un ASM notiek saskaņā ar
MK noteikumu Nr.508 1. pielikuma kritērijiem.

V Pāriešana uz citu sporta programmu
5.1. Izglītojamam, mainot sporta programmu, ir jāievēro sekojoši noteikumi:
5.1.1. rakstiski informēt (iesnieguma formā) centra direktoru par sporta
programmas maiņas iemesliem;
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5.1.2. informēt attiecīgo sporta programmu trenerus;
5.1.3. nodot iepriekš apgūtā sporta programmā lietošanā izmantoto sporta
inventāru;
5.1.4. ja izpildītas cita izvēlētā sporta veida uzņemšanas normatīvu prasības.
5.1.5.izglītojama pāreja uz attiecīgo sporta programmu tiek noformēta ar
direktora rīkojumu.
5.2 Izglītojamā pārcelšana mācību gada laikā uz citu grupu var notikt arī pēc
trenera iesnieguma (pielikums nr.3)
5.2.1 izglītojama pāreja uz citu grupu tiek noformēta ar direktora rīkojumu.

VI Izglītojamo atskaitīšana
6.1. Izglītojamo atskaitīšana no izglītojamo skaita pieļaujama sekojošos gadījumos:
6.1.1. pamatojoties uz izglītojama likumiskā pārstāvja iesniegumu;
6.1.2. pārejot uz citu sporta organizāciju, sporta skolu, sporta klubu;
6.1.3. ja audzēknis divu mēnešu laikā nepamatoti kavējis vairāk kā 50% no
sporta treniņu apmeklējuma;
6.1.4. ja audzēknis atkārtoti pārkāpis centra iekšējās kārtības noteikumus;
6.1.5. audzēkņa slimības dēļ, pamatojoties uz ārsta slēdzienu neiesaka apmeklēt
sporta nodarbības;
6.1.7. citu iemeslu dēļ;
6.2. Jautājumu par izglītojama atskaitīšanu pēc izglītojama likumiskā pārstāvja vai
trenera iesnieguma (pielikums Nr.2) izskata Sporta centra pedagoģiskās padome.
Lēmumu par izglītojama atskaitīšanu noformē ar sporta centra direktora rīkojumu.
Izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas
noteikumi apstiprināti ar ar Jelgavas novada sporta centra direktora V.Beitāna
23.08.2019.Rīkojumu NR SC/1-19/19/100
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Pielikums Nr.1
LATVIJAS REPUBLIKA

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Izglītības iestādes reģistrācijas numurs 0970902108, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija

SPORTA CENTRS
Jelgavas novada sporta centra direktoram
IESNIEGUMS
Lūdzu uzņemt manu bērnu Jelgavas novada sporta centra
________________________ nodaļā ________ grupā
ar 20_____. gada _____. ________________.
Audzēkņa dati
BĒRNA VĀRDS, UZVĀRDS:
Bērna personas kods:
Bērna deklarētās dzīvesvietas
adrese:

-

Vecāku/aizbildņu vārds,
uzvārds, mob.tālr., deklarētās
dzīvesvietas adrese:
Bērna mob.tālr.
Vecāku/aizbildņu e-pasts, uz
kuru piekrīt saņemt Sporta
centra informāciju www.eklase.lv)
Anketai klāt pievienojamie dokumenti:
 Ģimenes ārsta izziņa (atļauja nodarboties izvēlētajā sporta veidā ar paaugstinātu fizisku
slodzi);
Piekrītu, ka mana bērna personas dati (vārds, uzvārds, foto uzņēmumi, audio un
video ieraksti) tiek apstrādāti un izmantoti Jelgavas novada Sporta centra
vajadzībām. Piekrītu nodarbību un sacensību apmeklējumam sestdienās, svētdienās
un skolas brīvdienās atbilstoši nodarbību un sacensību grafikiem.
Šajā iesniegumā minēto personas datu apstrādi Jelgavas novada sporta centrs veic sporta izglītības
programmu īstenošanas nolūkam. Datu pārzinis ir Jelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. Reģ.
Nr. 90009118031, juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

Paraksts:_____________________________atšifrējums:______________________
/vārds, uzvārds/
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Pielikums Nr.2.
Jelgavas novada sporta centra direktoram
Vladislavam Beitānam
........................................................nodaļas
trenera.......................................................
Iesniegums
Atskaitīt no ...................................................nodaļas .............................grupas sekojošus
audzēkņus:
1. .................................................................................................
Pamatojums .....................................................................................................
……………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………..
Pamatojums ......................................................................................................
3. .................................................................................................
Pamatojums .....................................................................................................
……………………………………………………………………………….
4. ……………………………………………………………………..
Pamatojums ......................................................................................................
5. .................................................................................................
Pamatojums .....................................................................................................
……………………………………………………………………………….
6. ……………………………………………………………………..
Pamatojums ......................................................................................................

20___.gada .......................

Trenera paraksts:
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___________

Pielikums Nr.3
Jelgavas novada sporta centra direktoram
Vladislavam Beitānam
........................................................nodaļas
trenera.......................................................
Iesniegums

Pārcelt no ...........................................................nodaļas .....................................grupas
Uz ..........................grupu sekojošus audzēkņus: ...........................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Pamatojums .................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................

20___.gada .......................

Trenera paraksts:
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___________

