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APSTIPRINĀTS ar 

Augšdaugavas novada sporta skolas direktora 

2022.gada 21. decembra rīkojumu Nr.1.4/17 

_______________ Dzintars Pabērzs 

  

 

 

Grozījumi  Augšdaugavas novada sporta skolas 2022.gada 23.marta iekšējos 

normatīvajos aktos Nr.2/2022  

“IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI” 

Nr.17/2022 

 

Izdoti pamatojoties uz Izglītības likuma 54. un 55. pantu                                    

un Skolas nolikuma 12.punktu 

 

Izdarīt Augšdaugavas novada sporta skolas 2022.gada 23.marta iekšējo normatīvo aktu 

Nr.2/2022 “IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI” II daļā šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt noteikumu 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

    “ 2.1.   Skolā uzņem bērnus un jauniešus: 

2.1.1.  no 5 līdz 20 gadu vecumam interešu izglītības programmās; 

2.1.2. saskaņā ar 21.12.2021. MK noteikumu Nr.885 “Kārtība, kādā valsts finansē 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas ”1.pielikumu “Profesionālās ievirzes 

sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu rezultativitātes kritēriji sportā un 

nosacījumi attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu “ profesionālās ievirzes sporta 

izglītības programmās”; 

 

2. Izteikt noteikumu 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

    “2.3.  Skolā apmācība ir brīvprātīga un ar direktora rīkojumu izglītojamos uzņem 4 reizes       

mācību gadā: septembra, decembra, marta un jūnija pirmajā darba dienā”; 
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3.  Papildināt 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:                                                                                               

“2.4.   Mācību uzsākšanai mācību treniņu grupās mācību gada sākumā mācību treniņu     

                grupās izglītojamos ieskaita atbilstoši vecumam un sportiskajiem sasniegumiem,  

                kurus nosaka rezultativitātes kritēriji: 

2.4.1.SSG grupā izglītojamos ieskaita pēc uzņemšanas izglītojamo vispārējās fiziskās  

sagatavotības kontrolnormatīvu izpildes. 

2.4.2.mācību gada laikā treniņu grupās izglītojamos ieskaita atbilstoši vecumam un pēc       

uzņemšanas izglītojamo vispārējās fiziskās sagatavotības kontrolnormatīvu 

(atbilstošā sporta veida sporta federācijas noteiktie kontrolnormatīvi) izpildes. 

Kontrolnormatīvu pieņemšana notiek trenerim 3 dienas iepriekš saskaņojot datumu, 

laiku un vietu ar bērnu vai jaunieti un administrāciju, administrācijas pārstāvja 

klātbūtnē, rezultātus norādot protokolā (veidlapa KONTROLNORMATĪVU IZPILDES 

PROTOKOLS  (Izglītojamo uzņemšanai skolā))”;  

                                                                                                                                                  

4.  Papildināt 2.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 “2.5.   Izglītojamo uzņem Skolā: 

2.5.1.profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās pēc vecāku vai pilngadīga 

audzēkņa iesnieguma (noteikta parauga veidlapa IESNIEGUMS), ģimenes ārsta 

izsniegtas medicīniskās izziņas par veselības stāvokli ar norādi „atļauts nodarboties 

ar  sportu paaugstinātas fiziskas slodzes apstākļos”,  dzimšanas apliecības vai pases, 

vai personas apliecības kopijas un 2 fotogrāfiju (3x4)iesniegšanas; 

2.5.2.interešu izglītības programmās pēc vecāku vai pilngadīga audzēkņa iesnieguma 

(noteikta parauga veidlapa IESNIEGUMS) un ģimenes ārsta izsniegtas 

medicīniskās izziņas par veselības stāvokli ar norādi „atļauts nodarboties ar  sportu 

paaugstinātas fiziskas slodzes apstākļos” iesniegšanas”; 

 

5.  Papildināt 2.10. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.10.  Izglītojamo pārceļ nākošā mācību gadā uz augstākas kvalifikācijas grupu, ja ir izpildīti 

mācību procesa organizācijas noteikumi, rezultativitātes kritēriji un pārcelšanas 

kontrolnormatīvi (atbilstošā sporta veida sporta federācijas noteiktie 

kontrolnormatīvi), kuru rezultāti uzrādīti  veidlapā KONTROLNORMATĪVU 

IZPILDES PROTOKOLS (Izglītojamo pārcelšanai uz nākamo mācību gadu)”; 

6.  Izteikt noteikumu 2.14. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 “2.14.   Izglītojamie rezervē, kuri nav valsts finansēti un kuru mācību procesa nodrošināšanai  

un treneru darba atalgojumam netiek piešķirts finansējums, var būt: 

2.14.1. ja izglītojamais skolā apgūst divas profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmas; 

2.14.2. ja izglītojamo skaits grupā ir maksimāli pieļaujamais, bet  jaunas grupas atvēršanai 

trūkst nepieciešamais minimālais izglītojamo skaits (saskaņā ar 21.12.2021. MK 

noteikumu Nr.885 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta 

izglītības programmas ”1.pielikumu “Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu 

mācību treniņu grupu rezultativitātes kritēriji sportā un nosacījumi attiecībā uz 

izglītojamo skaitu un vecumu “); 

2.14.3. ja izglītojamais mācās vēl citā sporta skolas profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmā; 
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2.14.4. ja izglītojamais mācību gada laikā attaisnojošu iemeslu dēļ (slimība, dzīves vietas 

maiņa, slikti ģimenes apstākļi u.c.) nav varējis izpildīt rezultativitātes kritērijus un 

pārcelšanas kontrolnormatīvus”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCEPTĒTS  Pedagoģiskās padomes sēdē 2022. gada 21.decembrī, Protokols Nr. 4.  

 

SASKAŅOTS 

Augšdaugavas novada pašvaldība Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas  

 

izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska ________________ 2022.gada______________ 
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