
 

 

 

 

 
SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

SIGULDAS SPORTA SKOLA 
 

Reģ.Nr. 4371902244 

Gāles iela 29, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, mob.tālr. 22022898, e-pasts: sportaskola@sigulda.lv 

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 

 

Kārtība, kādā skolas izglītojamie piedalās Siguldas Sporta centra “Veselības 

uzraudzības programmā jaunajiem sportistiem” un “Sportistu līdz 10 gadu vecumam 

padziļinātā medicīniskā pārbaude” 

 

18.01.2021.                                                                                                      Nr.1-6/01/2021

          

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72. panta pirmās daļas 2.punktu,  

Siguldas Sporta skolas nolikuma 19.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Kārtība nosaka, kādā Siguldas Sporta skolas (turpmāk-Sporta skola) profesionālās 

ievirzes programmu izglītojamiem tiek nodrošināta “Veselības uzraudzības programma 

jaunajiem sportistiem” (turpmāk- programma Nr. 1) un “Sportistu līdz 10 gadu 

vecumam padziļinātā medicīniskā pārbaude” (turpmāk – programma Nr.2), lai 

uzraudzītu to veselības stāvokli, veicinātu un sekmētu sportiskos sasniegumus. 

2. Sporta skolai ir tiesības  pārbaudīt datus, kas nepieciešami noteikumu izpildes 

nodrošināšanai, izmantojot Sporta skolas un pašvaldības rīcībā esošo un valsts reģistros 

pieejamo informāciju. 

 

 

II. Programmu saturs 

 

3. 1.programma “Veselības uzraudzības programma jaunajiem sportistiem” ietver šādus 

pasākumus 1 x gadā: 

3.1. bērna vispārējās attīstības un veselības analīze; 

3.2. slodzes tests; 

3.3. sporta ārsta konsultācija. 

4. 2.programma “Sportistu līdz 10 gadu vecumam padziļinātā medicīniskā pārbaude” ietver 

šādus pasākumus 1 x gadā: 

4.1. bērna vispārējās attīstības un veselības analīze; 

4.2. bērna balsta un kustību orgānu sistēmas analīze atbilstoši sporta veidam. 

 

III. Programmu saņemšanas nosacījumi 

 

5. Programmas Nr.1 saņemšanas kārtība.  

mailto:sportaskola@sigulda.lv


 

 

5.1. Lēmumu par dalību programmā Nr. 1 – “Veselības uzraudzības programma 

jaunajiem sportistiem”  pieņem skolas izveidota komisija, pamatojoties uz sporta 

federācijas atzinuma par izglītojamā iekļaušanu valsts izlases dalībnieku un 

kandidātu sastāvā, sākot no 14 gadu vecuma, un/vai sporta trenera iesnieguma.  

5.2. Uz medicīnisko pārbaudi līdzi jāņem: 

• bērna likumiskam pārstāvim dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna 

intereses; 

• aizpildīta un parakstīta anamnēzes anketas veidlapa (pielikums Nr.1); 

• pirmreizējā medicīniskajā pārbaudē sportista vecāka parakstīta veidlapa 

“Piekrišana padziļinātajai medicīniskai pārbaudei sporta medicīnā un 

informācijas sniegšanai Sporta skolai” (pielikums Nr.2); 

• visu iepriekš veikto izmeklējumu rezultātus, arī pēdējā mēneša veiktās 

analīzes, ja kopš analīžu nodošanas sportists nav saslimis; 

• sporta tērpu un dzeramo ūdeni. 

5.3. Lēmumu par sportista dalību programmā Nr. 1 komisija pieņem reizi ceturksnī. 

6.  Divas reizes gadā – februārī un septembrī Sporta skola iesniedz audzēkņu sarakstu dalībai 

2.programmā “Sportistu līdz 10 gadu vecumam padziļinātā medicīniskā pārbaude”. 

 

 

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI  

 

7. Noteikumi stājas spēkā no 2021.gada 1.februāra. 

8. Līdz ar šo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku Iekšējie noteikumi Nr. 1-6/01 no 

24.01.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Direktore:         K.Putniņa 

 

 

 


