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RĒZEKNES NOVADA SPORTA SKOLAS 

 

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS, PĀRCELŠANAS NĀKAMAJĀ GRUPĀ 

UN ATSKAITĪŠANAS NOTEIKUMI 
 

Izdoti saskaņā ar Profesionālās izglītības likumu, 

Izglītības likumu, 21.12.2021. MK noteikumiem Nr.885, 

un atbilstoši Sporta skolas  īstenotajām  

licencētās sporta izglītības programmām  

 

 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. “Rēzeknes novada Sporta skolas  izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanas nākamajā grupā un 

atskaitīšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek 

uzņemti, pārcelti nāķamajā grupā un atskaitīti profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

programmās Rēzeknes novada Sporta skolā (turpmāk – Sporta skola). 

2. Sporta skola mācību treniņu procesu īsteno atbilstoši licencētām sporta izglītības 

programmām. 

3. Izglītojamos Sporta skolas profesionālās ievirzes programmās uzņem, ievērojot sporta 

veida mācību treniņu komplektēšanas pamatnosacījumu, atbilstoši MK noteikumiem 

“Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”. 

4. Izglītojamos Sporta skolas interešu izglītības programmās uzņem atbilstoši apstiprinātajai 

interešu izglītības programmai. 

5. Jaunu treniņu grupu komplektēšana Sporta skolā notiek katra mācību gada no 15.augusta 

līdz 30.septembrim. Izglītojamo uzņemšana notiek visu mācību gadu. 

6. Mācību gads Sporta skolā sākas katra kalendārā gada 1.septembrī un beidzas nākamā gada 

31.augustā. 

7. Izglītojamie, kas apguvuši 20V813001 ( no SSG līdz MT-7),  30V81300 (no SMP-1līdz 

SMP-3) iegūst apliecību par profesionālās ievirzes izglītības apguvi. 

8. Šie Noteikumi ir saistoši Sporta skolas pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem vai 

aizbildņiem (turpmāk – Vecāki). 
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UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

 

9. Sporta  skolā  izglītojamo uzņemšana notiek pamatojoties uz noteiktas formas iesnieguma 

pamata un Sporta  skolas direktora rīkojuma. 

10. Izglītojamajam, stājoties Rēzeknes novada Sporta skolā profesionālās ievirzes 

programmās, nepieciešams: 

10.1. Izglītojamā vecāku iesniegums par izglītojamā uzņemšanu Sporta skolā 

(1.pielikums), uzrādot dzimšanas apliecību vai pases kopiju. 

10.2. Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokļa atbilstību, kurā norādīts, ka tā 

paredzēta iesniegšanai Rēzeknes novada Sporta skolai. 

10.3. Izglītojamā foto. 

10.4. Izziņa no izglītības iestādes par apgūto sporta veida izglītību - sportistiem, 

kuri iepriekš nodarbojās citā sporta izglītības iestādē vai sporta klubā. 

10.5. Sākuma sagatavošanas grupā (SSG), izglītojamie tiek uzņemti pēc Sporta 

skolas izstrādāto izglītojamo uzņemšanas kontrolnormatīvu izpildes (1.pielikums). 

10.6. MT-1 līdz MT-4 apmācības gada grupā, izglītojamie tiek uzņemti 

atbilstoši sporta veida Sporta skolas izstrādāto izglītojamo uzņemšanas 

kontrolnormatīvu izpildes. 

10.7. MT-5 līdz MT-7 un SMP-1 līdz SMP-3 apmācības gada grupā, 

izglītojamie tiek uzņemti atbilstoši sporta veida Sporta skolas izstrādāto 

izglītojamo uzņemšanas kontrolnormatīvu izpildes un uzrādītajiem rezultātiem 

sacensībās, ievadot Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – VIIS) 

informāciju par iepriekš apgūto sporta izglītību.  

11. Uzņemšanas kritēriju izpilde notiek pie izvēlētā sporta veida trenera.  

12. Izglītojamajam, stājoties Rēzeknes novada Sporta skolā interešu izglītības programmās, 

nepieciešams: 

12.1. Izglītojamā vecāku iesniegums par izglītojamā uzņemšanu Sporta skolā 

(2.pielikums), uzrādot dzimšanas apliecību vai pases kopiju. 

12.2. Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokļa atbilstību, ja sporta veids ir ar 

paaugstinātu fizisku slodzi. 

13. Izglītojamais, kurš attaisnojošu iemeslu dēļ pārtrauc mācību treniņu procesu un tika 

atskaitīts no Sporta skolas, var tikt atjaunots Sporta skolā attiecīgajā mācību treniņgrupā, 

kas atbilst nosacījumiem un rezultativitātes kritērijiem. 

14. Pēc izglītojamā uzņemšanas rīkojuma izdošanas Sporta skolas administrācija ievada 

informāciju VIIS. 

15. Pēc uzņemšanas Sporta skolā izglītojamam tiek iekārtota personas lieta. 

 

 

PĀRCELŠANAS KĀRTĪBA 

 

16. Izglītojamo pārcelšanu nākamajā mācību treniņu grupā izskata Sporta skolas pedagoģiskā 

padome. Lēmumu par audzēkņu pārcelšanu apstiprina ar skolas direktora rīkojumu. 

17. Mācību treniņu grupu izvērtēšana notiek katru gadu līdz 31.augustam. 

18. Izglītojamo pārcelšanu nākamajā mācību treniņu grupā notiek saskaņā ar MK 2021.gada 

21.decembra noteikumu Nr.885 1.pielikumu “Profesionālās ievirzes sporta izglītības 

iestāžu mācību treniņu grupu rezultativitātes kritēriji sportā un nosacījumi attiecībā uz 

audzēkņu skaitu un vecumu”. 

19. Izglītojamais, kuri atbilst augstākas kvalifikācijas grupas nosacījumiem un rezultativitātes 

kritērijiem, bet ir jaunāks par noteikto vecumu var tikt pārcelts uz augstāku grupu ar 

izglītības iestādes vadītāja rīkojumu. 

20. Izglītojamais, kurš slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ nevar piedalīties sacensībās, 

nākošajā apmācības grupā pārceļ, pamatojoties uz kontrolnormatīvu rezultātiem. 

 



 

 

ATSKAITĪŠANAS KĀRTĪBA 

 

21. Izglītojamo atskaita no Sporta skolas šādos gadījumos: 

21.1. Pamatojoties uz izglītojamā (ja nav sasniedzis 18 gadu vecumu)  Vecāka 

iesniegumu. 

21.2. Pārejot uz citu sporta skolu, sporta klubu vai sporta organizāciju. 

21.3. Izglītojamais neizpilda MK noteikumu Nr.885 rezultativitātes kritērijus un 

programmas prasības. 

21.4. Izglītojamais neattaisnoti kavējis 75% un vairāk no mācību treniņu 

apmeklējuma. 

21.5. Izglītojamais atkārtoti pārkāpis Sporta skolas un treniņbāzes iekšējos 

kārtības noteikumus. 

21.6. Veselības stāvokļa dēļ, pamatojoties uz ārsta slēdzienu. 

21.7. Dzīvesvietas maiņas dēļ. 

21.8. Izglītojamais ir saņēmis apliecību par 20V813001 un 30V813001 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas apguvi. 

21.9. Citu iemeslu dēļ. 

22. Izglītojamo atskaitīšanu no Sporta skolas izskata pedagoģiskās padomes sēdē un lēmumu 

noformē ar Sporta skolas direktora rīkojumu. 

 
Izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas nākamajā grupā 

un atskaitīšanas noteikumi pieņemti Sporta skolas pedagoģiskās padomes sēdē  

2022.gada 2.septembrī, protokols nr.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.pielikums 

 
Rēzeknes novada Sporta skolas 

Uzņemšanas kontrolnormatīvi sākuma sagatavošanas grupām (SSG)  

profesionālās ievirzes izglītības programmā VIEGLATLĒTIKA 

 

 

Testa vingrinājums Vērtējums Piezīmes 

20 m skrējiens Skrējiens ar laika kontroli. 
Skrējiens no punkta A līdz 

punktam B. 

Lēciens no vietas tālumā 
Jāizpilda 3 lēcieni. Vērtēts 

tālākais lēciens. 

Lēciens jāizpilda ar abām kājām 

no soļa stājas. 

Tenisa bumbiņas mešana 
Jāmet bumbiņa 3 reizes tālumā. 

Vērtēts tālākais metiens. 

Metiens jāveic ar vienu roku bez 

ieskrējiena no soļa stājas. 

 
Uzņemšanas kontrolnormatīvi sākuma sagatavošanas grupām (SSG)  

profesionālās ievirzes izglītības programmās FUTBOLS/BASKETBOLS/VOLEJBOLS 

 

Testa vingrinājums Vērtējums Piezīmes 

20 m skrējiens Skrējiens ar laika kontroli. 
Skrējiens no punkta A līdz 

punktam B. 

Lēciens no vietas tālumā 
Jāizpilda 3 lēcieni. Vērtēts 

tālākais lēciens. 

Lēciens jāizpilda ar abām kājām 

no sākuma līnijas. 

Bumbas mešana/ sitiens 

mērķī  
Izpildīts/neizpildīts 

Metiens/sitiens mērķī (aplī, 

vārtos, grozā) 

 

Uzņemšanas kontrolnormatīvi sākuma sagatavošanas grupām (SSG)  

profesionālās ievirzes izglītības programmā DAMBRETĒ 

 

Prasmju pārbaude/uzdevums Vērtējums Piezīmes 

Klausīšanās Spēj/daļēji spēj/nespēj 
Spēj koncentrēties un uzmanīgi 

klausīties. Vismaz 10 minūtes. 

Nosaukt secīgi alfabētu un 

ciparus  
Prot/daļēji prot/neprot 

Zina alfabētu no A-H un ciparus 

līdz 10. 

Atbildēt uz jautājumiem Spēj/daļēji spēj/nespēj 
Atbild uz dažiem vienkāršiem 

jautājumiem. 

  


