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Nr.SPSRI-20-1- nts

RĪGAS RITEŅBRAUKŠANAS SKOLAS
IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS, PĀRCELŠANAS UN
ATSKAITĪŠANAS NOTEIKUMI

Izstrādāti saskaņā ar
Izglītības likuma 17.pantu,
Profesionālās izglītības likuma 27.panta devīto daļu,
MK noteikumiem Nr.508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmas”
I. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izglītojamo uzņemšana, atskaitīšana un pārcelšana notiek saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, Rīgas Riteņbraukšanas skolas (turpmāk tekstā - RRS) īstenotajām
profesionālās ievirzes izglītības programmu prasībām un šiem noteikumiem, atbilstoši
Izglītības likuma, Profesionālās izglītības likuma un RRS nolikuma prasībām.
1.2. RRS īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas, un grupas tiek komplektētas,
ievērojot šo programmu prasības.
1.3. Pēc programmu apgūšanas RRS izglītojamam izsniedz apliecību par profesionālās
ievirzes izglītības apgūšanu.
1.4. RRS uzņem bērnus un jauniešus no jebkura LV novada. RRS izglītojamo apmācība
notiek no 6 līdz 25 gadu vecumam.
1.5. Mācību gads RRS sākas katra kalendārā gada 1.septembrī un beidzas nākamā gada
31.augustā. Jaunu treniņu grupu komplektēšana notiek no 1.līdz 30. septembrim vai pēc
attiecīgā finansējuma saņemšanas. Nepieciešamības gadījumā var uzņemt jaunus
izglītojamus arī pēc 1.septembra, visa mācību gada laikā, ar RRS direktora izdotu
rīkojumu.
1.6. Iestājoties RRS, izglītojamie un/vai viņa likumiskie pārstāvji iepazīstas ar šādiem
izglītības iestādes dokumentiem:
1.6.1. RRS nolikums;
1.6.2. RRS Iekšējās kārtības noteikumi;
1.6.3. RRS licencētajām sporta veidu programmām.
1.7. Bērnus un jauniešus, kuri sasnieguši augstus sporta rezultātus un izpilda savai
apmācības gada grupai atbilstošus kontrolnormatīvus, atļauts uzņemt treniņu grupās ārpus
kārtas, neveicot iepriekšējo apmācību etapu.
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II. Izglītojamo uzņemšanas kārtība
2.1. Izglītojamo uzņemšana notiek katru gadu septembrī vai mācību gada laikā ar atsevišķu
RRS direktora izdotu rīkojumu.
2.2 Izglītojamais vai likumiskais pārstāvis, ievērojot intereses un spējas, izvēlas sporta
izglītības programmu. Izglītojamie izvēlētajā sporta programmā tiek uzņemti, pamatojoties
uz iesniegumu un RRS direktora rīkojumu.
2.3. Iestāšanās dienā RRS izglītojamais tiek iepazīstināts ar RRS iekšējās kārtības
noteikumiem, tiesībām, pienākumiem un drošības noteikumiem mācību-treniņu un
sacensību laikā, ko izglītojamais apliecina ar savu parakstu.
2.4. Mācību uzsākšana mācību-treniņu grupās notiek, pamatojoties uz izglītojama
likumiskā pārstāvja iesnieguma un Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes treniņu
grupu rezultativitātes kritērijiem sportā un nosacījumiem attiecībā uz izglītojamo skaitu un
vecumu (MK noteikumi Nr.508).
2.5. RRS direktors nodrošina Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk- VIIS):
2.5.1. Informācijas ievadi par izglītojama uzņemšanu, pārcelšanu un atskaitīšanu 10
darba dienu laikā;
2.5.2. Informācijas ievadi un apstiprināšanu valsts budžeta dotācijas saņemšanai līdz
katra gada 20. oktobrim.
III. Dokumentu iesniegšana
3.1. Izglītojamais pats izsaka vēlmi apgūt sporta izglītības programmu un/vai viņa
likumiskie pārstāvji vai izglītojamais, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, aizpildot iestāšanās
iesniegumu (Pielikums nr.1) rakstiski apliecina:
3.1.1. ka bērns vēlas kļūt par RRS izglītojamo un trenēties kādā no izvēlētajiem
sporta veidiem;
3.1.2. ka bērns regulāri apmeklēs treniņu nodarbības;
3.1.3. ka atļauj bērnam piedalīties sacensībās RRS komandas sastāvā;
3.1.4. ka atļauj bērnam piedalīties treniņu nodarbībās, nometnēs un sacensībās
visu gadu, tai skaitā arī brīvdienās;
3.1.5. ka katru mēnesi tiks maksāta līdzfinansējuma maksa saskaņā ar RRS
izrakstīto rēķinu.
3.2. Nepieciešamie dokumenti, iestājoties RRS:
3.2.1. bērna likumiskā pārstāvja vai izglītojama, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu
iesniegums;
3.2.2. Pases vai dzimšanas apliecības kopija (ar norādi – iesniedzu glabāšanai Rīgas
Riteņbraukšanas skolas izglītojamā personas lietā, vecāka paraksts, paraksta
atšifrējums);
3.2.3. Ārsta izziņa par atļauju nodarboties izvēlētajā sporta veidā ar paaugstinātu
fizisko slodzi;
3.2.4. 3cm x 4 cm bērna fotogrāfija.
3.3. RRS izglītojama likumiskā pārstāvja atbildība iestājas no iesniegumu parakstīšanas
brīža, kad likumiskais pārstāvis ar savu parakstu apstiprina bērna dalību RRS.
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IV. Izglītojamo pārcelšana
4.1. Līdz katra kalendārā gada 31. augustam RRS direktora vietnieks izglītības jomā,
strukturvienības vadītājs un metodiķis veic izglītojamo rezultātu izvērtēšanu saskaņā ar
2017.gada 29.augusta MK noteikumiem Nr.508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmas” un sagatavo informāciju izskatīšanai RRS
pedagoģiskās padomes sēdē.
4.2. Balstoties uz iesniegto informāciju, RRS direktors, pamatojoties uz 2017.gada
29.augusta MK noteikumiem Nr.508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmas” izdod rīkojumu par izglītojama pārcelšanu uz nākamo
mācību treniņu grupu.
4.3. Izglītojamo, kurš ir izpildījis augstākas mācību treniņu grupas rezultativitātes kritērijus,
pārceļ uz atbilstošas kvalifikācijas grupu, pamatojoties uz RRS direktora izdotu rīkojumu.
V. Pāriešana uz citu sporta programmu vai mācību treniņu grupu maiņa
5.1. Izglītojamajam, mainot sporta programmu, ir jāievēro sekojoši noteikumi:
5.1.1. rakstiski informēt (Pielikums nr.2) RRS direktoru par sporta programmas
maiņas iemesliem;
5.1.2. informēt attiecīgās sporta programmas treneri;
5.1.3. nodot iepriekš apgūtā sporta programmā lietošanā izmantoto sporta inventāru;
5.1.4. izglītojama pāreja uz attiecīgo sporta programmu tiek noformēta ar RRS
direktora rīkojumu.
5.2. Izglītojamajam, mainot mācību treniņu grupu, ir jāievēro sekojoši noteikumi:
5.2.1. rakstiski informēt RRS direktoru par mācību treniņu grupas maiņu un
iemesliem (Pielikums nr.3);
5.2.2. informēt attiecīgās mācību grupas treneri;
5.2.3. nokārtot materiālās saistības ( sporta forma, inventārs u.tml.) ar iepriekšējās
mācību treniņu grupas treneri;
5.2.4. izglītojama pāreja uz attiecīgo sporta programmu tiek noformēta ar RRS
direktora rīkojumu.

VI. Izglītojamo atskaitīšana
6.1. Izglītojama atskaitīšana no izglītojamo skaita pieļaujama sekojošos gadījumos:
6.1.1. pamatojoties uz izglītojamā likumiskā pārstāvja vai izglītojama, kurš
sasniedzis 18 gadu vecumu iesniegumu (Pielikums nr.4);
6.1.2. pamatojoties uz sporta trenera iesniegumu (Pielikums nr.5):
6.1.2.1 ja izglītojamais trīs mēnešu laikā nepamatoti kavējis vairāk kā 75% no
sporta treniņu apmeklējuma;
6.1.2.2. ja izglītojamais izdarījis rupjus iekšējās kārtības un drošības noteikumu
pārkāpumus (zagšana, fiziska vardarbība, alkohola vai apreibinošo vielu lietošana u.tml.);
6.1.2.3. ja par izglītojamo netiek maksāta līdzfinansējuma maksa vairāk kā 3
mēnešus.
6.1.3. izglītojamā slimības dēļ, pamatojoties uz ārsta slēdzienu;
6.1.4. absolvējot RRS;
6.1.5. citu iemeslu dēļ, pamatojoties uz oficiāliem dokumentiem.
6.2. Lēmumu par izglītojamā atskaitīšanu noformē ar RRS direktora rīkojumu.
VII. Noslēguma jautājums
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7.1. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas Riteņbraukšanas skolas 2014.gada 2.aprīļa
iekšējos noteikumus Nr. 3-13/SPSRI-14-2-nts “Par audzēkņu uzņemšanu,
apstiprināšanu grupās, atskaitīšanu un pārcelšanu nākamajā apmācības grupā”.
7.2. Atzīt par spēku zaudējušu Rīgas Riteņbraukšanas skolas 2014.gada 4.jūnija RRS
direktora rīkojumu Nr.1-12/SPSRI-14-54-rs “Par audzēkņu pārejas noteikumiem”.

Direktors

N.Kalašņikovs

Poļakovs 22000555
rrs@riga.lv
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