APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada Domes
24.07.2014.
lēmumu (prot. Nr.9, 5.§.)

NOTEIKUMI
Tukumā
2014.gada 24.jūlijā

Nr.13
(prot. Nr.9, 5.§.

Par audzēkņu uzņemšanu Tukuma
Sporta skolā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu un Profesionālās izglītības
likuma 27.panta devīto daļu

1. Audzēkņu uzņemšana Tukuma Sporta skolā (turpmāk - skola) notiek saskaņā ar
Tukuma novada Domes apstiprināto skolas nolikumu, attiecīgajā profesionālās ievirzes izglītības
programmā noteiktajām uzņemšanas prasībām un šiem noteikumiem.
2. Vecākiem vai citam bērna likumiskajam pārstāvim (turpmāk – vecāki) pirms bērna
uzņemšanas skolā vai pilngadīgai personai pirms iestāšanās skolā ir tiesības iepazīties ar šādu
informāciju par skolu:
2.1. reģistrācijas kārtību;
2.2. nolikumu;
2.3. iekšējās kārtības noteikumiem;
2.4. licencētās izglītības programmu;
2.5. iestājpārbaudījumu (ja tādi ir noteikti) programmu un norises kārtību.
3. Lai audzēkni pieteiktu skolā, viens no vecākiem vai pilngadīgais audzēknis iesniedz
skolas direktoram adresētu iesniegumu (pielikumā). Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski,
parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:
3.1. audzēkņa vārdu, uzvārdu un personas kodu, deklarēto un faktisko dzīvesvietu;
3.2. izvēlēto izglītības programmu;
3.3. ērtāko saziņas veidu, iekļaujot elektroniskā pasta adresi;
3.4. vecāku vārdu, uzvārdu, saziņas veidu.
4. Iesniegumam pievieno:
4.1. ģimenes ārsta izsniegtu medicīnisko izziņu par audzēkņa veselības stāvokli;
4.2. audzēkņa dzimšanas apliecības kopiju.
5. Profesionālās ievirzes un interešu izglītības grupu komplektēšana notiek katru gadu
septembrī.
6. Papildus uzņemšana profesionālās ievirzes un interešu izglītības grupās notiek visu
mācību gadu, ja ir brīva vieta attiecīgajā profesionālās ievirzes vai interešu izglītības programmā.
7. Rīkojumu par audzēkņu uzņemšanu izdod skolas direktors, pamatojoties uz trenera
ieteikumu.
8. Audzēknis, iestājoties skolā tiek iepazīstināts ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem

un drošības noteikumiem.
9. Uzņemot audzēkni skolā, tiek noslēgts līgums ar vecākiem vai pilngadīgu audzēkni par
izvēlētās programmas apgūšanu.
10. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.septembrī.
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____________________________________
(iesniedzēja vārds, uzvārds)

_________________________________________
(iesniedzēja personas kods)

Audzēkņa foto

_________________________________________
(iesniedzēja dzīvesvietas adrese)

Tukuma Sporta skolai
IESNIEGUMS
Lūdzu uzņemt manu dēlu/meitu (nepilngadīgiem audzēkņiem) /mani (pilngadīgiem audzēkņiem)
Tukuma Sporta skolas
_________________________________________________________grupā.
(sporta veids)

Ziņas par audzēkni:
1. Vārds, uzvārds
_________________________________________________________________
2. Personas kods
___________________________________________________________________
3. Dzīves vieta (deklarētā un faktiskā), tālrunis, e-pasta adrese ____________________________
______________________________________________________________________________________________

4. Vispārizglītojošā skola, kuru apmeklē
________________________________________________
(nosaukums, klase)

Audzēknis apņemas:
1. regulāri apmeklēt nodarbības,
2. sekmīgi apgūt izglītību vispārējā izglītības iestādē,
3. ievērot sportisko režīmu, būt disciplinētam, uzcītīgam treniņos,
4. piedalīties Tukuma Sporta skolas sacensībās un treniņu nometnēs,
5. dalīties zināšanās sportā ar jaunākajiem biedriem,
6. pildīt Tukuma Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumus.
Audzēkņa paraksts
__________________________________
Vecāki vai cits bērna likumiskais pārstāvis:
1. apņemas veikt mācību maksu ____ euro, vienu reizi mēnesī atbilstīgi Tukuma novada Domes
26.05.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 13 „Līdzfinansējuma samaksas kārtība Tukuma
novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”,
2. neiebilst, ka bērns apmeklē treniņu nodarbības un sacensības, kas notiek brīvdienās un svētku
dienās,
3. piekrītu, ka mana bērna personas dati tiks izmantoti Tukuma Sporta skolas mācību/treniņu
procesā atbilstīgi fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām,

4. apliecinu, ka par bērna veselības stāvokli un fizisko sagatavotību sniedzu patiesas ziņas.
Pievienotie dokumenti:
1. ģimenes ārsta izsniegta medicīniskā izziņa par veselības stāvokli,
2. dzimšanas apliecības kopija,
3. _____________________________________________________.
20__ gada__. __________________
________________________________
(vecāka paraksts)
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