RĪGAS RITEŅBRAUKŠANAS SKOLA
Grīvas iela 28, Rīga, LV-1055
Tālrunis 67473810, e-pasts: rrsk@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
Par izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu un atskaitīšanu Rīgas Riteņbraukšanas skolā

01.09.2022.

Nr. SPSRI-22-2-nts
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.pantu,
Profesionālās izglītības likuma 27.panta devīto
daļu un MK noteikumiem Nr.885 “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, tajā skaitā Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā valsts finansē
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas (turpmāk – Sporta programmas), Rīgas
Riteņbraukšanas skolas (turpmāk tekstā - RRS) īstenotajām Sporta programmu prasībām un
šiem noteikumiem, atbilstoši Izglītības likuma, Profesionālās izglītības likuma un RRS
nolikuma prasībām.
1.2. RRS īsteno Sporta programmas, un grupas tiek komplektētas, ievērojot šo programmu
prasības.
1.3. Pēc Sporta programmu apgūšanas RRS izglītojamam izsniedz apliecību par
profesionālās ievirzes izglītības apgūšanu.

II. Izglītojamo uzņemšanas kārtība un mācību treniņu grupu komplektēšana
2.1. Izglītojamo uzņemšana RRS notiek visu mācību gadu, kamēr ir nokomplektēta mācību
treniņu grupa (turpmāk – Grupa), pamatojoties uz izglītojamā vecāku vai personas, kas
realizē izglītojamā aizgādību, vai izglītojamā, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, iesniegumu
par uzņemšanu (Pielikums nr.1).
2.2. Uzņemšanai RRS Sporta programmā papildu iesniegumam, tiek iesniegta ārsta izsniegta
izziņa par izglītojamā veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajam sporta veidam.
2.3. Iestāšanās dienā izglītojamais tiek iepazīstināts ar RRS iekšējās kārtības noteikumiem,
tiesībām, pienākumiem un drošības noteikumiem mācību-treniņu un sacensību laikā.
2.4. Jaunu Grupu komplektēšana notiek līdz katra gada 30. septembrim. Mācību gads RRS
sākas katra kalendārā gada 1. septembrī un beidzas nākamā gada 31. augustā.
2.5. Grupas var papildināt ar attiecīgas kvalifikācijas izglītojamiem, ja tie ir apguvuši sporta
programmas citā akreditētā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē vai pēc
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kontrolnormatīvu izpildes, vai pēc attiecīgā sporta veida federācijas apstiprinātu sacensību
rezultātu, kas atbilst Sporta programmas prasībām, iesniegšanas.
2.6. RRS direktors nodrošina Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk- VIIS):
2.6.1. Informācijas ievadi par izglītojama uzņemšanu, pārcelšanu, piederību Grupai un
atskaitīšanu;
2.6.2. Informācijas ievadi un apstiprināšanu valsts budžeta dotācijas saņemšanai Sporta
programmu īstenošanai.
III. Izglītojamo pārcelšana un grupu sastāva apstiprināšana
3.1. Līdz katra kalendārā gada 31.augustam RRS organizē Sporta programmu Grupu
izvērtēšanu saskaņā ar MK noteikumiem.
3.2. Sporta programmas izglītojamo, kurš ir izpildījis MK noteikumos noteikto augstākas
grupas rezultativitātes kritērijus, pārceļ uz atbilstošas kvalifikācijas grupu.
3.3. RRS direktors izdod rīkojumu par izglītojama pārcelšanu uz nākamo mācību treniņu
Grupu un Grupu sastāva apstiprināšanu, pamatojoties uz MK noteikumiem un Sporta
programmas Grupu izvērtēšanas rezultātiem.
IV. Mācību-treniņu grupas vai sporta programmas maiņa
4.1. Izglītojamajam, mainot Grupu, ir jāievēro sekojoši noteikumi:
4.1.1. rakstiski informēt RRS direktoru par Grupas maiņu (Pielikums nr.2);
4.1.2. informēt attiecīgās Grupas treneri;
4.1.3. nokārtot materiālās saistības (sporta forma, inventārs u.tml.) ar iepriekšējās
Grupas treneri.
4.2. Izglītojamā pārcelšana mācību gada laikā uz citu Grupu var notikt arī pēc trenera
iesnieguma (Pielikums nr.3).
4.3. Izglītojamajam, mainot Sporta programmu, ir jāievēro sekojoši noteikumi:
4.3.1. rakstiski informēt RRS direktoru par Sporta programmas maiņas iemesliem
(Pielikums nr.4);
4.3.2. informēt attiecīgo Sporta programmu trenerus;
4.3.3. nodot iepriekš apgūtā Sporta programmā lietošanā izmantoto sporta inventāru;
4.3.4. ja izpildītas citas izvēlētās Sporta programmas uzņemšanas normatīvu prasības.
4.4. Izglītojama pāreja uz citu Grupu vai uz citu Sporta programmu tiek noformēta ar RRS
direktora rīkojumu.
V. Izglītojamo atskaitīšana
5.1. Izglītojama atskaitīšana no RRS pieļaujama sekojošos gadījumos:
5.1.1. pamatojoties uz izglītojamā vecāku vai personas, kas realizē izglītojamā
aizgādību, vai izglītojamā, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu iesniegumu (Pielikums nr.5);
5.1.2. pamatojoties uz sporta trenera iesniegumu (Pielikums nr.6):
5.1.2.1. par nepamatoti kavētām mācību treniņu nodarbībām;
5.1.2.2. ja izglītojamais izdarījis rupjus iekšējās kārtības un drošības noteikumu
pārkāpumus (zagšana, fiziska vardarbība, alkohola vai apreibinošo vielu lietošana u.tml.);
5.1.2.3. ja vairāk kā trīs mēnešus nav veikta līdzfinansējuma maksa par Sporta
programmas apguvi;
5.1.2.4. par MK noteikumos noteikto kritēriju un nosacījumu neizpildi;
5.1.2.5. citu iemeslu dēļ, pamatojoties uz oficiāliem dokumentiem.
5.1.3. pamatojoties uz ārsta slēdzienu par izglītojamā veselības stāvokli.
5.1.4. ja izglītojamais absolvē RRS.
5.2. Lēmumu par izglītojamā atskaitīšanu noformē ar RRS direktora rīkojumu.
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VI.

Noslēguma jautājums

6.1. Iekšējie noteikumi stājas spēkā ar 2022.gada 01.septembri.
6.2. Atzīt par spēku zaudējušiem 2022.gada 11.janvāra iekšējos noteikumus Nr. SPSRI-22-1nts “Rīgas Riteņbraukšanas skolas izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas
noteikumi”.

Direktors

Vitālijs Poļakovs

Pavlova 67473810
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