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Nr.1-6/05/2021
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
“Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Siguldas Sporta skolā”
Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma
27. panta 9. punktu un Siguldas Sporta Sporta skolas Nolikuma
IV sadaļas 13. punktu, 2017. gada 29. augusta
Ministru kabineta noteikumu Nr. 508“Kārtība, kādā
valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmas”

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti profesionālās ievirzes programmās
Siguldas Sporta skolā (turpmāk tekstā – Sporta skola) un struktūrvienības “Skeletona
Akadēmija” interešu izglītības programmā (turpmāk tekstā – Skeletona Akadēmija).
2. Izglītojamos Sporta skolas profesionālās ievirzes programmās uzņem atbilstoši profesionālās
ievirzes izglītības iestādes sportā reglamentējošiem normatīviem aktiem, ievērojot sporta
veida mācību treniņu grupu komplektēšanas pamatnosacījumus visos sagatavotības posmos,
ievērojot optimālos audzēkņu vecuma nosacījumus un uzņemšanas plānu.
3. Izglītojamos Skeletona Akadēmijā uzņem atbilstoši licencētajai interešu izglītības
programmai.
4. Izglītības programmu īstenošana notiek ar vecāku līdzfinansējumu. Samaksas kārtību nosaka
novada pašvaldība.
5. Jaunu treniņu grupu komplektēšana Sporta skolā notiek atbilstoši Izglītības un zinātnes
ministrijas noteiktajiem termiņiem.
6. Jaunu grupu komplektēšana Skeletona Akadēmijā notiek katra mācību gada augustā septembrī.
7. Komplektējot mācību – treniņu grupas, pirmām kārtām vieta tiek nodrošināta Siguldas
novada administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem. Ja grupa nav pilnībā nokomplektēta
ar Siguldas novada administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem, tad programmā tiek
uzņemti arī citās pašvaldībās deklarētie bērni.
8. Komplektējot Sporta skolas un Skeletona Akadēmijas mācību – treniņu grupas, var tikt
organizēti iestājpārbaudījumi.
9. Uzņemšanas komisiju nosaka ar Sporta skolas direktores rīkojumu, tajā tiek iekļauti direktora
vietnieks izglītības jomā un attiecīgā sporta veida treneri.
10. Slēdzot līgumu par izglītojamā uzņemšanu Sporta skolā vai Skeletona Akadēmijā, tiek
nodrošināta izglītojamā vecāku vai likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) iespēja
iepazīties ar šādiem izglītības iestādes dokumentiem:
10.1.
Sporta skolas reģistrācijas apliecību;

10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

izglītības programmu licencēm;
Sporta skolas un izglītības programmu akreditācijas dokumentiem;
Sporta skolas nolikumu;
Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumiem;
licencētajām izglītības programmām;

II. Uzņemšanas kārtība Sporta skolā
11. Iesniegumu iesniegšanas kārtība:
11.1.
elektroniskos iesniegumus e.sigulda.lv par uzņemšanu Sporta skolā bērna vecāki
vai likumiskie pārstāvji var iesniegt no 01.maija līdz 25.augustam;
11.2.
bērna likumiskā pārstāvja iesniegums tiek reģistrēts e.sigulda.lv datu bāzē izveidotajā
pretendentu sarakstā, piešķirot iesniegumā pieteiktajam bērnam reģistrācijas kodu, pēc kura
bērna likumiskais pārstāvis var identificēt šo pieteikto bērnu e.sigulda.lv publiskotajā
pretendentu sarakstā;
11.3.
no 01.maija līdz 25.augustam iesniegumu var iesniegt arī papīra formātā Sporta
skolā, Gāles ielā 29, Siguldā;
11.4.
vecāks izvēlas vienu no iesnieguma iesniegšanas veidiem;
11.5.
no 26.augusta līdz 30.septembrim iesniegumu pieņemšana notiek vispārējā kārtībā
papīra formātā Sporta skolā, Gāles ielā 29, ja izvēlētā sporta veida komplektējamajā
grupā ir brīva vieta.
12. Iesniegumu izskatīšanas kārtība:
12.1. noteikumu 11.1. un 11.3.apakšpunktā noteiktajā termiņā saņemtie iesniegumi tiek
reģistrēti hronoloģiskā secībā pamīšus („rāvējslēdzēja princips”), kā pirmo reģistrējot
klātienē iesniegto iesniegumu.
12.2. Sporta skola, ne vēlāk kā līdz kārtējā kalendārā gada 31.augustam paziņo bērna
likumiskajam pārstāvim par bērna uzņemšanu Sporta skolā vai, ja noteikti
iestājpārbaudījumi – par iestājpārbaudījumu norises laiku, vai par atteikumu uzņemšanai.
12.3. Bērna likumiskajam pārstāvim divu nedēļu laikā pēc paziņojuma par uzņemšanu Sporta
skolā saņemšanas, jāierodas Sporta skolā, Gāles ielā 29, iesniegt 13.punktā noteiktos
dokumentus.
13. Nepieciešamie dokumenti, iestājoties Sporta skolā:
13.1. ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajam sporta veidam
un ar atļauju nodarboties ar paaugstinātu fizisku slodzi.
13.2. ja ir – Siguldas novada Sociālā dienesta izsniegtās izziņas par maznodrošinātās vai
trūcīgās ģimenes statusa piešķiršanu kopija (mācību maksas atvieglojumu
saņemšanai);
13.3. ja ir – aizbildniecības dokumenta kopija (mācību maksas atvieglojumu
saņemšanai).
13.4. vecāki vai izglītojamā likumiskie pārstāvji, slēdzot līgumu, uzrāda bērna
dzimšanas apliecību un savu personas apliecinošo dokumentu.
14. Sporta skola un izglītojamā vecāki vai likumiskie pārstāvji slēdz sadarbības līgumu.
15. Talantīgus, augstus sporta rezultātus sasniegušus bērnus un jauniešus, kuri izpilda savai
apmācību gada grupai atbilstošus kontrolnormatīvus, atļauts uzņemt mācību – treniņu grupās
ārpus kārtas, neveicot iepriekšējo apmācību etapu.
16. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, uzņemšanas komisijas protokolu, direktore
izdod rīkojumu par izglītojamā uzņemšanu Sporta skolā izvēlētajā profesionālās ievirzes
programmā vai Skeletona Akadēmijā.
III. Noslēguma jautājums
17. Atzīt par spēku zaudējušiem Siguldas Sporta skolas 2020.gada 15.aprīļa iekšējos noteikumus
“Siguldas Sporta skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi”.
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