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Siguldā 

 

2022.gada 14.aprīlī         1-8/85 

 

 

Par gala pārbaudījumu organizēšanu 

 

 

1. Pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma 6.panta 6.daļu, Siguldas Sporta skola 

izglītojamajam, kurš apguvis profesionālās ievirzes izglītības programmu, izsniedz 

apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi. Lai daudzpusīgi un objektīvi 

novērtētu audzēkņu iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, attieksmi mācību procesā, 

apgūstot Siguldas Sporta skolas piedavāto profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmu 20V 813 001 “Vieglatlētika”, pamatojoties uz programmas mācību plānu, 

Sporta skola organizē programmas apguves gala pārbaudījumus šādos mācību 

priekšmetos: 

• Sacensību noteikumi/tiesnešu prakse, 

• Sporta vēsture, vieglatlētika Latvijā un pasaulē, 

• Sporta higiēna un drošības noteikumi, 

• Rezultāti sacensībās. 

 

1.1. APSTIPRINĀT programmas apguves gala pārbaudījumu grafiku: 

 

 

Mācību priekšmeti 

 

Pārbaudījumu veids 

Pārbaudījumu datums 

I.Teorētiskā daļa 

1. 

Sporta vēsture, vieglatlētika 

Latvijā, pasaulē 
Rakstisks tests 

09.05.2022. 

2. 

Sporta higiēna un drošības 

noteikumi 
Rakstisks tests 

09.05.2022. 

II. Praktiskā daļa 

1. Rezultāti sacensībās sacensības 01.09.2021.-31.05.2022. 

2. Speciālie fiziskie testi testi 23.05.2022. 

3. Sacensību noteikumi/tiesneša 

prakse 
sacensības 

01.09.2021.-31.05.2022. 

 

 

2. Pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma 6.panta 6.daļu, Siguldas Sporta skola 

izglītojamajam, kurš apguvis profesionālās ievirzes izglītības programmu, izsniedz 

apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi. Lai daudzpusīgi un objektīvi 

novērtētu audzēkņu iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, attieksmi mācību procesā, 
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apgūstot Siguldas Sporta skolas piedavāto profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmu 20V 813 001 “Basketbols”, pamatojoties uz programmas mācību plānu, 

Sporta skola organizē programmas apguves gala pārbaudījumus šādos mācību 

priekšmetos: 

• Sacensību noteikumi/tiesnešu prakse, 

• Sporta vēsture, basketbols Latvijā un pasaulē, 

• Sporta higiēna un drošības noteikumi, 

• Vispārējā fiziskā sagatavotība, 

• Speciālā fiziskā sagatavotība. 

• Rezultāti sacensībās. 

 

2.1. APSTIPRINĀT programmas apguves gala pārbaudījumu grafiku: 

 

Mācību priekšmeti Pārbaudījumu veids Pārbaudījumu datums 

I.Teorētiskā daļa 

1. 

Sporta vēsture, basketbols 

Latvijā, pasaulē 
Rakstisks tests 

12.05.2022. 

2. 

Sporta higiēna un drošības 

noteikumi 
Rakstisks tests 

12.05.2022. 

II. Praktiskā daļa 

1. Vispārējā fiziskā sagatavotība testi 11.05.2022. 

2. Speciālā fiziskā sagatavotība testi 09.05.2022., 

10.05.2022. 

3. Rezultāti sacensībās sacensības 01.09.2021.-31.05.2022. 

4. Sacensību noteikumi/tiesneša 

prakse 
sacensības 

01.09.2021.-31.05.2022. 

 

 

3. Pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma 6.panta 6.daļu, Siguldas Sporta skola 

izglītojamajam, kurš apguvis profesionālās ievirzes izglītības programmu, izsniedz 

apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi. Lai daudzpusīgi un objektīvi 

novērtētu audzēkņu iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, attieksmi mācību procesā, 

apgūstot Siguldas Sporta skolas piedavāto profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmu 20V 813 001 “Distanču slēpošana”, pamatojoties uz programmas mācību 

plānu, Sporta skola organizē programmas apguves gala pārbaudījumus šādos mācību 

priekšmetos: 

• Sacensību noteikumi/tiesnešu prakse, 

• Sporta vēsture, distanču slēpošana Latvijā un pasaulē, 

• Sporta higiēna un drošības noteikumi, 

• Speciālā fiziskā sagatavotība. 

• Rezultāti sacensībās. 

 

3.1. APSTIPRINĀT programmas apguves gala pārbaudījumu grafiku: 

 

Mācību priekšmeti Pārbaudījumu veids Pārbaudījumu datums 

I.Teorētiskā daļa 

1. 

Sporta vēsture, distanču 

slēpošana Latvijā, pasaulē 
Rakstisks tests 

13.05.2022. 

2. 

Sporta higiēna un drošības 

noteikumi 
Rakstisks tests 

13.05.2022. 
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II. Praktiskā daļa 

1. Speciālā fiziskā sagatavotība testi 20.05.2022. 

2. Vispārējā fiziskā sagatavotība testi 11.05.2022. 

2. Rezultāti sacensībās sacensības 01.09.2021.-31.05.2022. 

3. Sacensību noteikumi/tiesneša 

prakse 
sacensības 

01.09.2021.-31.05.2022. 

 

 

4. Pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma 6.panta 6.daļu, Siguldas Sporta skola 

izglītojamajam, kurš apguvis profesionālās ievirzes izglītības programmu, izsniedz 

apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi. Lai daudzpusīgi un objektīvi 

novērtētu audzēkņu iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, attieksmi mācību procesā, 

apgūstot Siguldas Sporta skolas piedavāto profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmu 20V 813 001 “Kalnu slēpošana”, pamatojoties uz programmas mācību 

plānu, Sporta skola organizē programmas apguves gala pārbaudījumus šādos mācību 

priekšmetos: 

• Sacensību noteikumi/tiesnešu prakse, 

• Sporta vēsture, kalnu slēpošana Latvijā un pasaulē, 

• Sporta higiēna un drošības noteikumi, 

• Speciālā fiziskā sagatavotība. 

• Rezultāti sacensībās. 

 

4.1. APSTIPRINĀT programmas apguves gala pārbaudījumu grafiku: 

 

Mācību priekšmeti Pārbaudījumu veids Pārbaudījumu datums 

I.Teorētiskā daļa 

1. 

Sporta vēsture, kalnu slēpošana 

Latvijā, pasaulē 
Rakstisks tests 

13.05.2022. 

2. 

Sporta higiēna un drošības 

noteikumi 
Rakstisks tests 

13.05.2022. 

II. Praktiskā daļa 

1. Speciālā fiziskā sagatavotība testi 20.05.2022. 

2. Vispārējā fiziskā sagatavotība testi 11.05.2022. 

2. Rezultāti sacensībās sacensības 01.09.2021.-31.05.2022. 

3. Sacensību noteikumi/tiesneša 

prakse 
sacensības 

01.09.2021.-31.05.2022. 

 

 

5. Pamatojoties uz Profesionālās izglītības likuma 6.panta 6.daļu, Siguldas Sporta skola 

izglītojamajam, kurš apguvis profesionālās ievirzes izglītības programmu, izsniedz 

apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi. Lai daudzpusīgi un objektīvi 

novērtētu audzēkņu iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, attieksmi mācību procesā, 

apgūstot Siguldas Sporta skolas piedavāto profesionālās ievirzes sporta izglītības 

programmu 30V 813 001 “Kalnu slēpošana”, pamatojoties uz programmas mācību 

plānu, Sporta skola organizē programmas apguves gala pārbaudījumus šādos mācību 

priekšmetos: 

• Sacensību noteikumi/tiesnešu prakse, 

• Sporta vēsture, kalnu slēpošana Latvijā un pasaulē, 

• Sporta higiēna un drošības noteikumi, 

• Speciālā fiziskā sagatavotība. 

• Rezultāti sacensībās. 
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5.1. APSTIPRINĀT programmas apguves gala pārbaudījumu grafiku: 

 

Mācību priekšmeti Pārbaudījumu veids Pārbaudījumu datums 

I.Teorētiskā daļa 

1. 

Sporta vēsture, kalnu slēpošana 

Latvijā, pasaulē 
Rakstisks tests 

13.05.2022. 

2. 

Sporta higiēna un drošības 

noteikumi 
Rakstisks tests 

13.05.2022. 

II. Praktiskā daļa 

1. Speciālā fiziskā sagatavotība testi 20.05.2022. 

2. Vispārējā fiziskā sagatavotība testi 11.05.2022. 

2. Rezultāti sacensībās sacensības 01.09.2021.-31.05.2022. 

3. Sacensību noteikumi/tiesneša 

prakse 
sacensības 

01.09.2021.-31.05.2022. 

 

6. ORGANIZĒT Siguldas Sporta skolas Vispārējās fiziskās sagatavotības testus un Speciālās 

fiziskās sagatavotības testus pēc pievienotā grafika – Pielikums Nr.1. 

 

 

 

 

 

Siguldas Sporta skolas direktore:     K.Putniņa 

 

 
 

 


