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LIELVĀRDES NOVADA SPORTA CENTRA UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 

2.punktu,Profesionālās izglītības likuma 

27.panta 9.punktu, Ministru kabineta 

27.12.2011. noteikumiem Nr.1036 “Kārtība, 

kādā valsts finansē profesionālās ievirzes 

sporta izglītības programmas”, 26.11.2014. ar 

Lielvārdes novada domes lēmumu Nr. 408a 

apstiprinātā Lielvārdes novada Sporta centra 

nolikuma 49.6.punktu 

 
 

1. Vispārīgie jautājumi 

1. Lielvārdes novada sporta centra izglītojamo uzņemšanas kārtība (turpmāk – Kārtība) nosaka 

Lielvārdes novada sporta centra (turpmāk – Sporta centrs) izglītojamo uzņemšanas un 

ieskaitīšanas kārtību profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmās. 

2. Noteikumu ievērošana ir saistoša visiem Sporta centra izglītojamajiem, izglītojamo vecākiem 

un pedagogiem. 

3. Sporta centrā īstenojamajā mācību – treniņu procesā izglītojamie var iesaistīties mācību 

procesā  līdz 25 gadu vecumam. 

4. Sporta centrā apgūstamajās profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās saskaņā 

ar Lielvārdes novada domes lēmumu noteikta mācību maksa. 

5. Mācību gads Sporta centrā sākas 1.septembrī, florbola grupām no 1.augusta, bet grupu 

komplektēšana notiek līdz 30.septembrim. Mācību – treniņu process tiek īstenots visu 

kalendāro gadu. 

2. Izglītojamo uzņemšanas kārtība 

3. Sporta centrā profesionālās ievirzes vai konkrētajā mācību gadā īstenojamajās interešu 

izglītības programmās izglītojamos uzņem neatkarīgi no viņu dzīves vietas. 

4. Izglītojamos var uzņemt šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās: 

4.1. Florbols (kods 20V813001 vai 30V813001); 

4.2. Vieglatlētika (kods 20V813001); 
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4.3. Teniss (kods 20V813001). 

5. Bērna vai jaunieša uzņemšana Sporta centrā notiek, pamatojoties uz šādiem dokumentiem: 

5.1. pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā vecāku vai personu, kas viņus aizstāj 

(turpmāk – vecāki), iesniegumu, kas saskaņots ar attiecīgās profesionālās ievirzes vai 

interešu izglītības programmas treneri; 

5.2. medicīnas izziņu (veidlapa Nr.027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesionālās 

ievirzes vai interešu izglītības sporta programmu; 

5.3. uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai dzimšanas apliecību), 

5.4. līgums par izglītojamā uzņemšanu Sporta centra profesionālās ievirzes vai interešu 

izglītības programmās un līdzfinansējuma maksas kārtību. 

6. Dokumentu pieņemšana ir bez maksas, un to iesniegšanas laiks līdz katra gada 

30.septembrim. 

7. Bērnus un jauniešus, kuri izpildījuši savai vecuma grupai atbilstošos spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktos kritērijus, ar Sporta centra direktoru rīkojumu var uzņemt 

attiecīgajās mācību – treniņu grupās, neveicot pakāpenisku mācību procesu. 

8. Pirms bērna vai jaunieša uzņemšanas Sporta centra profesionālās ievirzes vai konkrētajā 

mācību gadā īstenojamās interešu izglītības programmās, pilngadīgu izglītojamo un 

nepilngadīgu izglītojamo un viņa vecākus Sporta centra vadība iepazīstina ar šo Kārtību, 

Sporta centra iekšējās kārtības noteikumiem un Sporta centra kārtību par izglītojamo 

pārcelšanu nākamajā grupā, uz cita sporta veida izglītības programmu un atskaitīšanu. Ar 

citiem Sporta centra iekšējiem noteikumiem iepazīstina ar direktora rīkojumu nozīmētās 

attiecīgās personas. 

9. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un izpildītajiem kritērijiem, Sporta centra 

direktors izdod rīkojumu par izglītojamo uzņemšanu attiecīgajā profesionālās ievirzes vai 

interešu izglītības programmā. 

3. Izglītojamo ieskaitīšanas mācību – treniņu grupā kārtība 

10. Ja profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmā ir uzņemts minimālais spēkā 

esošajos normatīvajos aktos noteiktais izglītojamo skaits, atbilstoši izglītojamo vai 

izglītojamo vecāku iesniegtajiem dokumentiem, kas saskaņoti ar attiecīgās profesionālās 

ievirzes vai interešu izglītības programmas treneri, izglītojamo var ieskaitīt mācību treniņu 

grupā kā izglītības programmas kandidātu, nosakot līdzmaksājumu kā izglītojamajam, bet 

var tikt veidota maksas grupa. 

11. Ja nepietiekama izglītojamo skaita dēļ nav iespējams izveidot attiecīgā vecuma grupu, 

saskaņā ar izglītojamo vai izglītojamo vecāku iesniegtajiem dokumentiem, kas saskaņoti ar 

attiecīgās profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmas treneri, izglītojamo var 

ieskaitīt mācību treniņu grupā kā izglītības programmas kandidātu, nosakot līdzmaksājumu 

kā izglītojamajam. 

12. Ja izglītojamais nevar izpildīt spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos normatīvus, viņš 

turpina trenēties iepriekšējā grupā, nesaņemot valsts finansējumu, ne ilgāk kā vienu 

mācību gadu, pēc tam Sporta centra direktors saskaņā ar izglītojamā vecāku iesniegumu ir 

tiesīgs ieskaitīt izglītojamo mācību – treniņu grupā, nosakot pilnu mācību maksu. 

4. Noslēguma jautājums 

13. Jautājumus, kas nav apskatīti Kārtībā, risina sarunu ceļā uzņemšanas procesa laikā. 
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