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 Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta 1. daļu,
 Profesionālās izglītības likuma 27.panta 9. daļu,     

Ministru Kabineta 2017.g.29.augusta noteikumiem 
Nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās 
ievirzes sporta izglītības programmas” un Liepājas 
Pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Kompleksā 
sporta skola” nolikumu  
 

 

NOTEIKUMI 
 

 PAR IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS, PĀRCELŠANAS  
UN ATSKAITĪŠANAS KĀRTĪBU 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana un atskaitīšana Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādē “Liepājas Kompleksā sporta skola” (turpmāk tekstā – Sporta 
skola) notiek, pamatojoties uz sporta skolas izstrādātajiem un apstiprinātajiem 
“Noteikumiem par izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtību”. 
1.2. Noteikumi par izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtību 
Sporta skolā ir izglītojamo kustību reglamentējošs dokuments profesionālās ievirzes 
sporta izglītības iestādē. 
1.3.Noteikumus par izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtību 
Sporta skolā pamato LR Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Ministru 
Kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumi Nr.508 “Kārtība, kādā valsts finansē 
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”, Liepājas pilsētas pašvaldības 
iestādes “Liepājas Kompleksā sporta skola” nolikums. 

2. Uzņemšanas kārtība 

2.1. Sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības programmās 
var pieteikties LR pilsoņi, LR pastāvīgie iedzīvotāji, kā arī personas, kurām ir 
izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas.  
2.2. Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību profesionālās ievirzes sporta 
izglītības programmās 20V 813 00 1 un interešu izglītības programmās – bez 
ierobežojuma, profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās 30V 813 00 1 – ar 
iepriekšējo profesionālās ievirzes izglītību sportā. 
2.3. Profesionālās ievirzes un interešu izglītības apguves forma - klātiene 
2.4. Izglītojamā vecāki vai aizbildņi aizpilda iesniegumu uz noteikta parauga Sporta 
skolas veidlapas. Izglītojamie, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, iesniedz personīgu 
iesniegumu. 
2.5. Iesniegumā jānorāda ziņas par izglītojamo un  jāpievieno obligāti iesniedzamie  
dokumenti: ģimenes ārsta atzinums ar norādi par atļauju  nodarboties ar konkrēto 



sporta veidu paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos vai Valsts Sporta medicīnas 
centra speciālistu atzinums, dzimšanas apliecības vai pases kopija, izglītojamā 
fotogrāfija.  
2.6. Iesniegumam pievienojama trīspusējā vienošanās starp Liepājas pilsētas Domes 
Sporta pārvaldi, Liepājas Komplekso sporta skolu un izglītojamā 
vecākiem/aizbildņiem par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību.  
2.7. Aizpildot iesnieguma veidlapu , izglītojamais un izglītojamā vecāki vai aizbildņi 
iepazīstas ar Sporta skolas Iekšējās kārtības un drošības noteikumiem, kā arī ar 
citām izglītojamajiem un viņu vecākiem vai aizbildņiem saistošām instrukcijām.  

3. Iestājpārbaudījumi 

3.1. Sākuma sagatavošanas grupās un interešu izglītības grupās uzņem ikvienu 
bērnu, sākot no 5 gadu vecuma, kurš izteicis vēlmi nodarboties Sporta skolā un 
saņēmis ģimenes ārsta atļauju nodarboties ar konkrēto sporta veidu paaugstinātas 
fiziskās slodzes apstākļos. 
3.2. Komplektējot grupas un nosakot nodarbību slodzi, tiek ievērots izglītojamo 
veselības stāvoklis, fiziskās sagatavotības līmenis, kā arī vecuma un dzimuma 
atšķirības. 
3.3. Izglītojamā uzņemšana grupās ar augstāku sagatavotības pakāpi profesionālās 
ievirzes izglītības programmās (MT-1 – ASM) notiek saskaņā ar Ministru Kabineta 
2017.g.29.augusta noteikumos Nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās 
ievirzes sporta izglītības programmas” atbilstošajam  apmācības gadam  noteiktajām 
prasībām. 

4. Izglītojamo pārcelšanas kārtība 

4.1. Izglītojamo pārcelšana uz nākamo mācību gadu notiek saskaņā ar MK 
2017.g.29.augusta noteikumiem Nr.508 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās 
ievirzes sporta izglītības programmas”.  
4.2. Lēmums par izglītojamā pārcelšanu tiek pieņemts sporta veida nodaļas ietvaros, 
un to izskata sporta skolas administrācija, piedaloties izglītojamā trenerim. 
4.3. Lēmums par izglītojamā pārcelšanu stājas spēkā ar Sporta skolas direktora 
rīkojumu. 
4.4. Izglītojamais var tikt pārcelts citā grupā : 
4.4.1. sporta veida nodaļas ietvaros : 
4.4.2. uz tāda paša kvalifikācijas līmeņa grupu, mainot treneri; 
4.4.3. uz augstākas kvalifikācijas līmeņa grupu, nemainot treneri; 
4.4.4. uz augstākas kvalifikācijas līmeņa grupu, mainot treneri; 
4.4.2. sporta skolas ietvaros, pamatojoties uz izglītojamā brīvām tiesībām izvēlēties 
treniņu nodarbības citās sporta veidu nodaļās. 
Komentāri:  

1. 4.4.1.2. un 4.4.1.3. punktos minētajos gadījumos izglītojamā pārcelšana 
pamatojama ar sacensībās uzrādītajiem sasniegumiem saskaņā ar MK 
2017.g.29.augusta noteikumu Nr.508 „Kārtība, kādā valsts finansē 
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” 1.pielikuma 8.punktu. 

2. izglītojamā pārcelšana uz zemāka kvalifikācijas līmeņa grupu nav pieļaujama.  
4.4.3. Sporta veida trenera grupas slēgšanas gadījumā izglītojamie, kuri vēlas 
turpināt profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas apguvi tiek pārcelti cita 
šī sporta veida trenera piemērotas kvalifikācijas grupā. 
4.4.4. Ja izglītojamais nespēj izpildīt profesionālās ievirzes izglītības programmas 
prasības, viņš var tikt pārcelts interešu izglītības (VFS) grupā attiecīgajā sporta veida 
nodaļā, ja šajā sporta veidā tiek īstenota arī sporta interešu izglītības programma.  
 



4.4.5. Saskaņā ar MK 2017.gada 29.augusta noteikumu Nr.508 „Kārtība, kādā valsts 
finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” 1.pielikuma 9.punktu 
grupa, kurā vairāk par 25% izglītojamo nav izpildījuši noteiktos rezultativitātes 
kritērijus, var palikt iepriekšējā grupas kvalifikācijā, nepretendējot uz valsts 
finansējumu. 

5.Izglītojamo atskaitīšanas kārtība 

5.1. Lēmums par izglītojamā atskaitīšanu tiek pieņemts sporta veida nodaļas 
ietvaros, un to izskata sporta skolas administrācija, piedaloties izglītojamā trenerim. 
5.2. Izglītojamais var tikt atskaitīts no Sporta skolas šādu iemeslu dēļ: 
5.2.1. skolas absolvēšana, saņemot apliecību par profesionālās ievirzes izglītības 
apguvi; 
5.2.2. veselības stāvokļa neatbilstība nodarbībām palielinātas fiziskās slodzes 
režīmā; 
5.2.3. pamatojoties uz vecāku vai izglītojamā, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, 
iesniegumu; 
5.2.4. mācību programmas prasību neizpilde; 
5.2.5. atkārtoti rupji disciplīnas pārkāpumi; 
5.2.6. kavēta vecāku līdzfinansējuma samaksa vairāk kā 3 mēnešus saskaņā ar 
trīspusējās vienošanās starp Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldi, Liepājas 
Komplekso sporta skolu un izglītojamā vecākiem/aizbildņiem par vecāku 
līdzfinansējuma samaksas kārtību 9.punktu.  
5.3. Lēmums par izglītojamā atskaitīšanu stājas spēkā ar Sporta skolas direktora 
rīkojumu. 

6.Atskaitīšanu un pārcelšanu reglamentējošie dokumenti Sporta skolā 

6.1. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Kompleksā sporta skola” 
“Noteikumi par izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtību; 
6.2. Sporta skolas direktora rīkojumi; 
6.3. izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu un  atskaitīšanu reglamentējošos 
dokumentus apstiprina direktors. 
 

Ar šo atzīt par spēku zaudējušu 2015.g.9.decembrī Liepājas Kompleksās sporta 
skolas Pedagoģiskās padomes sēdē pieņemto NOLIKUMU par izglītojamo 
atskaitīšanas un pārcelšanas kārtību LIEPĀJAS KOMPLEKSAJĀ SPORTA 
SKOLĀ un 2011.g.5.septembrī Liepājas Kompleksās sporta skolas 
Pedagoģiskās padomes sēdē pieņemtos Uzņemšanas noteikumus 
profesionālās ievirzes un sporta interešu izglītības programmās LIEPĀJAS 
KOMPLEKSAJĀ SPORTA SKOLĀ. 

 

Noteikumi izskatīti un aktualizēti  Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes ”Liepājas Kompleksā sporta skola”  
Pedagoģiskās padomes sēdē 2018. gada 18.maijā. 
 

SASKAŅOTS 
 
LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES  
SPORTA PĀRVALDES VADĪTĀJA P.I. _________________Elans Strazdiņš 
 
 
Liepājā 2018.gada 19.maijā 

 


