
IZRAKSTS no 29.08.2017. MK noteikumu Nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta 

izglītības programmas” 1.pielikuma  

“Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu rezultativitātes kritēriji sportā un 

nosacījumi attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu” 

 
 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas FLORBOLS (kods 20V813001 un 30V813001) nosacījumi 

Nr. 

p. k. 

Grupas  

kvalifikācija 

Nosacījumi 

Rezultativitātes kritēriji izglītojamo skaits izglītojamo 

vecums minimālais maksimālais 

1. SSG 14 20 6–9 Nav 

2. MT-1 14 20 8–10 Dalība LFS organizētajās sacensībās (atviegloti noteikumi) un pasākumos un kontrolnormatīvu izpilde 

3. MT-2 13 20 9–10 Dalība LFS organizētajās sacensībās (atviegloti noteikumi) un pasākumos un kontrolnormatīvu izpilde 

4. MT-3 12 20 10–12 Dalība LFS organizētajās sacensībās (atviegloti noteikumi) un pasākumos vai Latvijas bērnu čempionātā florbolā un 

kontrolnormatīvu izpilde 

5. MT-4 12 20 11–13 Dalība Latvijas bērnu čempionātā florbolā un kontrolnormatīvu izpilde 

6. MT-5 12 20 12–14 Dalība Latvijas bērnu čempionātā florbolā un kontrolnormatīvu izpilde 

7. MT-6 12 20 13–15 Dalība Latvijas bērnu čempionātā florbolā un kontrolnormatīvu izpilde 

8. MT-7 12 20 14–16 Dalība Latvijas bērnu čempionātā florbolā un kontrolnormatīvu izpilde 

9. SMP-1 11 18 15–18 Dalība Latvijas jauniešu čempionātā vai kontrolnormatīvu izpilde. Komanda ieguvusi 1.–16. vietu Latvijas bērnu un 

jauniešu čempionātā florbolā 

10. SMP-2 11 18 16–19 Dalība Latvijas jauniešu čempionātā florbolā vai kontrolnormatīvu izpilde. Komanda ieguvusi 1.–6. vietu Latvijas 

bērnu un jauniešu čempionātā florbolā 

11. SMP-3 10 16 17–20 Dalība Latvijas jauniešu čempionātā florbolā un/vai dalība Latvijas čempionātā florbolā vai kontrolnormatīvu izpilde 

un grupā ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts 

12. ASM 8 12 18–25 Dalība Latvijas čempionātā florbolā vai kontrolnormatīvu izpilde un grupā ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai 

kandidāts 

 

 

 



Profesionālās ievirzes izglītības programmas TENISS (kods 20V813001) nosacījumi 

Nr. 

p. k. 

Grupas 

kvalifikācija 

Nosacījumi 

Rezultativitātes kritēriji izglītojamo skaits izglītojamo 

vecums minimālais maksimālais 

1. SSG 8 10 5–9 Nav 

2. MT-1 8 10 7–10 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā 

3. MT-2 8 10 8–11 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā 

4. MT-3 8 10 9–12 Dalība divās oficiālajās sacensībās un kontrolnormatīvu izpilde 

5. MT-4 7 10 10–13 Dalība trijās oficiālajās un vienās valsts sacensībās, grupas izglītojamie iekļuvuši Latvijas tenisa reitingā un 

kontrolnormatīvu izpilde 

6. MT-5 6 10 11–14 Dalība trijās valsts sacensībās, 75 % grupas izglītojamo iekļuvuši Latvijas tenisa reitingā un kontrolnormatīvu izpilde 

7. MT-6 5 10 12–15 Dalība četrās valsts sacensībās, 100 % grupas izglītojamo iekļuvuši Latvijas tenisa reitingā un kontrolnormatīvu 

izpilde 

8. MT-7 4 9 13–16 Dalība piecās valsts sacensībās, 100 % izglītojamo iekļuvuši Latvijas tenisa reitingā un kontrolnormatīvu izpilde 

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas VIEGLATLĒTIKA (kods 20V813001) nosacījumi 

Nr. 

p. k. 

Grupas 

kvalifikācija 

Nosacījumi 

Rezultativitātes kritēriji izglītojamo skaits izglītojamo 

vecums minimālais maksimālais 

1. SSG 12 20 5–10 Nav 

2. MT-1 12 20 8–11 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā 

3. MT-2 11 20 9–12 Dalība vienās oficiālajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde 

4. MT-3 10 20 10–13 Dalība divās oficiālajās sacensībās vai kontrolnormatīvu izpilde 

5. MT-4 9 20 11–14 Dalība trijās oficiālajās sacensībās vai vienās valsts sacensībās, vai starptautiskajās sacensībās vai 50 % grupas 

izglītojamo izpildījuši III jaunatnes sporta klasi 

6. MT-5 8 20 12–15 Dalība četrās oficiālajās sacensībās vai divās valsts sacensībās, vai starptautiskajās sacensībās vai izglītojamie 

izpildījuši II jaunatnes sporta klasi (meitenes) un III jaunatnes sporta klasi (zēni) 

7. MT-6 7 18 13–16 Dalība piecās oficiālajās sacensībās vai divās valsts sacensībās, vai starptautiskajās sacensībās vai izglītojamie 

izpildījuši I jaunatnes sporta klasi (meitenes) un II jaunatnes sporta klasi (zēni) 

8. MT-7 6 16 14–17 Dalība sešās oficiālajās sacensībās vai divās valsts sacensībās, vai starptautiskajās sacensībās vai 50 % grupas 

izglītojamo izpildījuši I jaunatnes sporta klasi (meitenes) un II jaunatnes sporta klasi (zēni) 

 


