NODIBINĀJUMA “HOKEJA KLUBS “PRIZMA””
reģistrācijas Nr.40008037340
Profesionālās ievirzes sporta skolai “PĀRDAUGAVA”
izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3370802537
Jūrmalas gatvē 78D, Rīgā, LV-1029

IESNIEGUMS
Rīgā

2018.
(datums)

Lūdzu uzņemt, manu dēlu/ meitu
(vārds, uzvārds, personas kods)

sporta profesionālās ievirzes izglītības iestādē – sporta skolā “Pārdaugava” (turpmāk – Sporta skola)
mācību treniņu grupā, šādā/-s profesionālās ievirzes sporta izglītības programmā (izvēlēto atzīmēt ar X):

Hokejs

Daiļslidošana

1. Izglītojamā deklarētā dzīvesvieta:
_________________________________________________________________________________
2. Izglītojamā faktiskā dzīvesvieta:
_________________________________________________________________________________
3. Izglītojamā tālrunis, e-pasts:
_________________________________________________________________________________
4. Izglītības iestāde un klase/kurss, kurā izglītojamais mācās:
_________________________________________________________________________________
5. Izglītojamā likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods:
_________________________________________________________________________________
6. Izglītojamā likumiskā pārstāvja deklarētā adrese, e-pasts, tālr.:
_________________________________________________________________________________
7. Citi izglītojamā pārstāvji, tuvinieki un kontaktpersonas (vārds, uzvārds, tālr.), ja Izglītojamā
likumiskais pārstāvis nav sasniedzams:
_________________________________________________________________________________
Kopā ar šo iesniegumu Sporta skolai iesniegti šādi dokumenti (atzīmēt ar X):
Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli, kas apliecina, ka ir atļauts nodarboties ar izvēlēto
sporta veidu1
Personu apliecinoša dokumenta kopija (pase vai dzimšanas apliecība)2
Fotogrāfija (izmērā 3x4cm)2
Parakstīts Līgums
Sasaņā ar Ministru kabineta 06.09.2016. noteikumiem Nr.594 “Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīnas uzraudzības kārtība” 3.punkts paredz, ka ģimenes ārsts veic
profilaktiskās apskates sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi. Savukārt minēto noteikumu 8.1.punkts paredz, ka sporta izglītības iestādē, sporta klubā vai sporta federācijā trenējas bērni ar
paaugstinātu fizisko slodzi, kuriem veiktas šo noteikumu 2.1., 2.2. un 2.3.punktā minētās veselības pārbaudes.
2
Saskaņā ar Ministru kabineta 06.03.2007. noteikumu Nr.165 “Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai
obligāti nepieciešamo dokumentāciju” 2.11.1.punkts cita starpā paredz, ka izglītojamā personas lietā glabā izglītojamā iesniegumu, dzimšanas apliecības vai pases kopiju un fotogrāfiju.
1

 Pirms iesnieguma rakstīšanas jākonsultējas ar izvēlētā sporta veida treneri par izglītojamā atbilstību
izvēlētajai mācību treniņu grupai.
 Par profesionālās ievirzes izglītības apguvi ieguvi sporta skolā “Pārdaugava” ir jāmaksā līdzfinansējuma
maksa Līgumā noteiktajā apmērā.
 Izglītojamā un likumisko pārstāvju pienākumi, tiesības un atbildība noteikti līgumā, sporta skolas
“Pārdaugava” iekšējos kārtības noteikumos, vecāku uzvedības noteikumos un citos iekšējos normatīvajos
aktos. Ar savu parakstu izglītojamais un/vai viņa likumiskie pārstāvji apņemas tos ievērot un nodrošināt,
ka arī Izglītojamais tos ievēro.
 Sporta skolas treniņu grafiks ir pieejams pie Sporta skolas lietvedes Jūrmalas gatvē 78D, Rīgā, LV-1029.
 Sezonas laikā izglītojamajiem sacensības notiks arī sestdienās, svētdienās un citās svētku dienās.
 Ar savu parakstu likumiskie pārstāvji apliecina, ka ir informēti, ka saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
izglītojamā personas lietā atrodas izglītojamā dzimšanas apliecības vai pases kopija, foto attēls un ziņas
par Izglītojamā veselības stāvokli.
 Izglītojamais var pārtraukt mācību treniņu procesu un mainīt sporta klubu var līgumā noteiktajā
kārtībā, ievērojot biedrības “Latvijas Hokeja federācija” nolikumu “Par spēlētāju pāreju Latvijas
bērnu un jaunatnes čempionātam hokejā”, līgumu un pamatojoties uz vecāku iesniegumu, kuru
iesniedz Sporta skolā Izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pats Izglītojamais, ja viņš sasniedzis
pilngadību.
 Likumiskais pārstāvis apņemas pirms nodarbību sākuma informēt grupas treneri par Izglītojamā traumām
un iespējamiem riskiem.
 Likumiskais pārstāvis apņemas Informēt grupas treneri par speciālām diētām, iesniedzot ārsta izziņu un
norādījumus uzturam, ja ēdināšana paredzēta sacensību laikā un nometnēs.
 Parakstot šo iesniegumu, Likumiskais pārstāvis apliecina, ka visi šajā iesniegumā minētie personas dati
un cita informācija ir patiesa un aktuāla. Likumiskais pārstāvis apņemas nekavējoties precizēt Sporta
skolā iesniegtos personas datus un citu informāciju, ja tā mainīsies.
 Šis iesniegums sastādīts uz 2 (divām) lpp 1 (vienā) eksemplārā, kurš glabājas Sporta skolā Izglītojamā
personas lietā.
 Piezīmes:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Likumiskā
pārstāvja/Izglītojamā
paraksts
(paraksta atšifrējums)

(datums)

(paraksta atšifrējums)

(datums)

Direktora paraksts

