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LIELVĀRDES NOVADA SPORTA CENTRA KĀRTĪBA
izglītojamo pārcelšanai nākamajā grupā,
uz cita sporta veida izglītības programmu un
atskaitīšanai
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas
2.punktu, 26.11.2014.ar Lielvārdes
novada domes lēmumu Nr. 408a
apstiprinātā Lielvārdes novada Sporta
centra nolikuma 49.8.punktu un
08.10.2014.
Iekšējās
kārtības
noteikumiem

1.

Vispārīgie jautājumi

1. Lielvārdes novada sporta centra noteikumi par izglītojamo pārcelšanu nākamajā grupā, uz cita
sporta veida izglītības programmu un atskaitīšanu (turpmāk – Noteikumi) nosaka Lielvārdes
novada sporta centra (turpmāk – Sporta centrs) izglītojamo pārcelšanas nākamajā grupā, uz
cita sporta veida profesionālās ievirzes izglītības programmu un atskaitīšanas kārtību.
2. Noteikumu ievērošana visiem izglītojamajiem ir obligāta.
2. Izglītojamo pārcelšana nākamajā grupā
3. Jautājumu par izglītojamā pārcelšanu nākamajā grupā izskata pedagoģiskās padomes sēdē līdz
nākamā mācību gada sākumam.
4. Izglītojamo nākamajā grupā pārceļ, ja ir izpildīti spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktie
rezultativitātes kritēriji (turpmāk – kritēriji).
5. Ja izglītojamais nav izpildījis kritērijus, viņš turpina trenēties iepriekšējā grupā, nesaņemot
valsts finansējumu, ne ilgāk kā vienu mācību gadu.
6. Izglītojamo nākamajā grupā pārceļ vai atstāj iepriekšējā grupā ar Direktora rīkojumu, ko
izdod līdz 30.septembrim.
7. Ar rīkojumu par izglītojamā atstāšanu iepriekšējā grupā iepazīstina izglītojamo, ja
izglītojamais ir nepilngadīgs – viņa likumiskos pārstāvjus (turpmāk – vecāki).

II. Izglītojamo pārcelšana uz cita sporta veida izglītības programmu
8. Izglītojamo var pārcelt uz cita sporta veida izglītības programmu:
8.1. ja pilngadīgs izglītojamais vai nepilngadīga izglītojamā vecāki iesnieguši sporta centra
direktoram iesniegumu par izglītojamā vēlmi nodarboties ar citu sporta veidu un
izglītojamais ir izpildījis izvēlētā sporta veida kritērijus;
8.2. ja izglītojamajam nav kritērijiem atbilstoši sasniegumi izvēlētajā sporta veidā.
9. Ja izglītojamajam ir īpašas spējas citā sporta veidā, viņa pārcelšanu uz cita sporta veida
izglītības programmu uz iesnieguma pamata var ierosināt treneris. Iesniegums jāsaskaņo ar
izglītojamā vecākiem.
III. Izglītojamo atskaitīšana
10. Pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā iesniegumu, nepilngadīga izglītojamā vecāku
iesniegumu vai trenera iesniegumu, izglītojamo var atskaitīt no izglītojamo skaita šādos
gadījumos:
10.1. ja izglītojamais 30 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsācis treniņu procesu un
nav saņemts vecāku rakstisks iesniegums par mācību neuzsākšanas iemesliem;
10.2. ja izglītojamais vairāk kā 30 dienas bez attaisnojoša iemesla patvaļīgi pārtraucis
treniņu procesu un nav saņemts vecāku rakstisks iesniegums par mācību pārtraukšanas
iemesliem;
10.3. Slimības/veselības stāvokļa dēļ, pamatojoties uz ārsta atzinumu;
10.4. pamatojoties uz izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā vecāku iesniegumu, kuru
adresē Direktoram:
10.4.1. mainot dzīves vietu vai izglītības iestādi;
10.4.2. ģimenes apstākļu dēļ;
10.4.3. citu iemeslu dēļ.
11. Izglītojamā atskaitīšanu no izglītojamo skaita izskata sporta centra pedagoģiskās padomes
sēdē, uz sēdi uzaicinot izglītojamo vai vecākus, ja izglītojamais ir nepilngadīgs :
11.1. ja izglītojamais nav ievērojis Sporta centra Iekšējās kārtības noteikumus;
11.2. ja izglītojamais atkārtoti nav izpildījis kritērijus;
11.3. citos gadījumos
12. Lēmumu par audzēkņa atskaitīšanu no skolas noformē ar sporta centra direktora rīkojumu.
13. Ar rīkojumu par izglītojamā atskaitīšanu no izglītojamo skaita Sporta centrs iepazīstina
pilngadīgu izglītojamo vai nepilngadīga izglītojamā vecākus.
14. Ja ar rīkojumu par izglītojamā atskaitīšanu nav iespējams iepazīstināt pilngadīgu izglītojamo
vai nepilngadīga izglītojamā vecākus, tad rīkojums tiek izsūtīts pa pastu uz iesniegumā
norādīto adresi un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 8 (astotajā) dienā tiek
uzskatīts par paziņotu no tā reģistrācijas dienas.
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