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1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Futbola Skola Siguldas izglītojamo uzņemšanas kārtība (turpmāk – Kārtība) 

nosaka izglītojamo (turpmāk – audzēkņu) uzņemšanu Siguldas Futbola skolas 

(turpmāk – Skola) īstenotajās izglītības programmās, iestājpārbaudījumu norisi un 

dokumentu iesniegšanas kārtību. 

1.2. Izglītojamos skolas profesionālās ievirzes programma uzņem atbilstoši 

profesionālās ievirzes izglītības iestādes sporta reglamentējošiem normatīviem 

aktiem, ievērojot sporta veida mācību treniņu grupu komplektēšanas 

pamatnosacījumus visos sagatavotības posmos, ievērojot optimālos audzēkņu 

vecuma nosacījumus un uzņemšanas plānu.  

1.3. Profesionālās ievirzes izglītības programmās audzēkņus uzņem pēc atklāta un uz 

vienlīdzīgiem principiem balstīta iestājpārbaudījuma veikšanas. 

Iestājpārbaudījumu mērķis ir noskaidrot audzēkņa iepriekš iegūto zināšanu un 

prasmju atbilstību izvēlētajai izglītības programmai un klasei. 

1.4. Uzņemšana Skolā profesionālās ievirzes programmās notiek katru gadu jūnija 

sākumā. Informāciju par konsultācijām un uzņemšanu Skolas mājas lapā un 

sociālajos kontos vienu mēnesi pirms iestājpārbaudījuma norises dienas.  Uz 

brīvajām vietām Skola var izsludināt papildus uzņemšanu un iestājpārbaudījumus 

augusta beigās vai septembra pirmajā nedēļā. 

1.5. Izglītības programmu īstenošana notiek ar vecāku līdzfinansējumu. Samaksas 

kārtību nosaka Skolas dibinātājs FK Sigulda biedrība.  

 

2. Iesniedzamie dokumenti 

2.1. Aizpildītu un parakstītu Līgumu par profesionālās ievirzes izglītības apguvi Futbola 

Skolā Sigulda (Pielikuma Nr.1); 
2.2. Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumus . ( Pielikums Nr.2); 

2.3. Parakstītu personīgo datu lietošanas Piekrišanu (Pielikums Nr.3);  

2.4. Sportista pases, ID kartes vai dzimšanas apliecības kopija, kas jānosūta uz e-pasta 

adresi siguldafk@gmail.com;  

2.5. Sportista fotogrāfija, kas jānosūta uz e-pasta adresi siguldafk@gmail.com , norādot 

Sportista vārdu un uzvārdu;  

2.6. Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokļa atbilstību sporta veidam un ar atļauju 

nodarboties ar paaugstinātu fizisku slodzi. 

https://viis.lv/Pages/Institutions/Default.aspx?institutionId=5763&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fSearch.aspx
mailto:siguldafk@gmail.com


2.7. ja ir – Siguldas novada Sociālā dienesta izsniegtās izziņas par maznodrošinātās vai 

trūcīgās ģimenes statusa piešķiršanu kopija, daudz bērnu ģimenes Apliecinošu 

dokumentu vai iesniegumu, par atlaides piešķiršanu balstoties uz Līgumu “Līguma 

par profesionālās ievirzes izglītības apguvi “3.6. punktu (mācību maksas atvieglojumu 

saņemšanai) 

 

3. Izglītojamā uzņemšanas kārtība 

3.1. Izglītības iestāde drīkst noteikt iestājpārbaudījumus (uzņemšanas eksāmenus) 

izglītojamo uzņemšanai Profesionālajā ievirzes izglītības programmā. 

3.2. Uzņemšanas komisija, ko nosaka Izglītības iestādes direktors, pārbauda 

izglītojamo zināšanas līmeni un spējas izpildīt konkrētās klases 

kontrolnormatīvus.  

3.3. Katram izglītojamajam ir tiesības kārtot iestājpārbaudījumus.  

3.4. Uzņemšanas komisija divu darbadienu laikā izsniedz iestājpārbaudījumu 

rezultātu apkopojumu.  

3.5. Informācija par uzņemšanas komisijas lēmumu vecākiem ir pieejama trīs 

darbadienu laikā pēc iestājpārbaudījumu kārtošanas.  

3.6. Pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu un iesniegtajiem 

dokumentiem, izglītības iestādes direktors līdz mācību gada sākumam izdod 

rīkojumu izglītojamo uzņemšanu Futbola Skolā Sigulda. 

 

4. Citi jautājumi 

4.1. Uzņemtos audzēkņus, kuri viena mēneša laikā bez attaisnojoša iemesla 

mācības neuzsāk, atskaita no Skolas ar direktora rīkojumu.  

4.2. Grozījumus Kārtībā var ierosināt Skolas pedagoģiskā padome, tos apstiprina 

Skolas direktors. 

 

 

 

 

Futbola Skola Sigulda direktore    Santa Luīze Somova 


