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PREIĻU NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU  

SPORTA SKOLAS  

 

NOLIKUMS 
 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola (turpmāk tekstā – Sporta skola) ir Preiļu 

novada pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde, kuras uzdevums ir 

īstenot profesionālās ievirzes sporta izglītības un metodiskā darba programmas.  

2. Sporta skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības 

likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Sporta skolas nolikums. 

3. Sporta izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības 

pakāpei atbilstoša iegūtā izglītība. 

4. Sporta skola ir Preiļu novada domes izveidota izglītības iestāde ar juridiskas personas 

statusu, tās dibinātājs Preiļu novada dome. Sporta skola ir tiesīga lietot zīmogu ar valsts 

mazā ģerboņa attēlu atbilstoši likumam “Par Latvijas valsts ģerboni”. Sporta skolai ir 

noteikta parauga veidlapa. 

5. Sporta skolas nosaukums un juridiskā adrese – Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta 

skola, Aglonas ielā 24, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301. 

 

II Sporta skolas darbības mērķis, pamatvirziens un 

 pamatuzdevumi 

6. Sporta skolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības programmas, 

kas nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, 

garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas motivēta aktīvam, kustīgam 

dzīvesveidam un apzinās sporta kā vērtības nozīmi. 

7. Sporta skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.  

8. Sporta skolas pamatuzdevumi: 

8.1. nodrošināt sporta veidu attīstību un programmu realizēšanu (mācību treniņu procesa 

nodrošināšana, metodiskais darbs, sporta speciālistu tālākizglītības iespējas); 

8.2. nodrošināt talantīgo jauniešu sporta augstākās meistarības pilnveidošanas iespējas; 

8.3. nodrošināt organizatoriski metodiskā darba vadību sporta skolas īstenojamajām 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām; 

8.4. sporta skolas izglītojamie ir bērni un jaunieši līdz 25 gadu vecumam; 

8.5. organizēt un vadīt sacensības un masu pasākumus novada skolu audzēkņiem; 

8.6. mūžizglītība; 
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III Īstenojamās izglītības programmas 

9. Sporta skola īsteno Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas 

profesionālās izglītības programmas piecos sporta veidos (futbolā, basketbolā, 

vieglatlētikā, galda tenisā un volejbolā), kā arī var tikt uzsākta citu sporta veidu 

programmu īstenošana, tās saskaņojot ar Preiļu novada Izglītības pārvaldi un Dibinātāju. 

 

IV Sporta skolas tiesiskais statuss 

10. Sporta skolu dibina, reorganizē vai likvidē Preiļu novada dome (turpmāk dibinātājs) 

saskaņojot ar Preiļu novada Izglītības pārvaldi un Izglītības un zinātnes ministriju 

(turpmāk – IZM). 

11.  Sporta skolas darbību koordinē Preiļu novada Izglītības pārvalde, bet sporta darba 

jautājumus risina, saskaņojot ar IZM Sporta pārvaldi. 

12. Sporta skola sadarbojas ar LOK, sporta veidu federācijām. 

13.  Sporta skola organizē darbu, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmi, Izglītības 

likumu, Profesionālās izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, ANO Konvenciju 

par bērnu tiesībām, Latvijas jaunatnes sporta koncepciju, MK noteikumiem, Preiļu 

novada Izglītības pārvaldes rīkojumiem un Dibinātāja lēmumiem, sporta skolas nolikumu 

un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

14. Sporta skolas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina Dibinātājs. 

15.  Atbilstoši īstenotajai profesionālās ievirzes sporta izglītības programmai sporta skolai ir 

darba telpas, sporta bāze, mācību līdzekļi, iekārtas, metodiskā literatūra, sporta inventārs, 

transports.  

16. Ja sporta skolai nepieciešams īrēt papildus citas sporta bāzes un transportu, tās budžetā 

jāparedz līdzekļi bāzu un transporta īrei. 

 

V Sporta skolas darbības organizācija 

17. Sporta skola, ņemot vērā dibinātāja prasības, sabiedrības reālo pieprasījumu un 

apkalpojamās teritorijas īpatnības, patstāvīgi izstrādā iestādes darbības struktūru, darba 

plānu, sporta attīstības programmu 4 gadu periodam, štatu sarakstu (piešķirtā algu fonda 

ietvaros), kas stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Preiļu novada Izglītības pārvaldi un 

Dibinātāju. 

18. Sporta skolas pamatdarbības virzieni ir profesionālās ievirzes sporta izglītība un 

metodiskais darbs. 

19. Sporta skolas darba formas ir: 

19.1. praktiskās un teorētiskās nodarbības: 

20.1.1.nodarbības ar grupu vai ar tās daļu; 

20.1.2.individuālas nodarbības. 

19.2. sacensību un masu pasākumu organizēšana un vadība visām Preiļu rajona skolām, 

pamatojoties uz IP saskaņotu pasākumu plānu attiecīgajā mācību gadā, piedalīšanās 

tajos; 

19.3. veselības nostiprināšanas un mācību treniņu nometnes; 

19.4. talantīgo jauniešu atlases darbs; 

19.5. Sporta skola sadarbojas ar sabiedriskajām organizācijām, sporta izglītības iestādēm, 

citām institūcijām Latvijā un ārzemēs; 

19.6. Sporta skolā darbojas pedagoģiskā padome, kura ir direktora padomdevējs, tajā 

darbojas visi pedagoģiskie darbinieki; 

19.7. Sporta skola, ja ir pieprasījums, ir tiesīga organizēt individuālo darbu ar bērniem un 

jauniešiem – invalīdiem; 

19.8. Sporta skola, ievērojot Izglītības likuma noteiktās prasības, organizē darbu pēc sporta 

veidu paraugprogrammām un autorprogrammām; 

19.9. Sporta skolā var tikt izveidota Sporta skolas audzēkņu pašpārvalde, nolikumu izstrādā 

pati iestāde; 
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19.10. Sporta skolai ir tiesības nodarboties ar uzņēmējdarbību saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem; 

19.11. mācību gads Sporta skolā sākas 1.septembrī. Nodarbības Sporta skolā notiek visu 

kalendāro gadu; 

19.12. Sporta skolā audzēkņus uzņem ar vecāku iesniegumu (sporta skolas izstrādāta 

veidlapa), dzimšanas apliecības kopiju un ģimenes ārsta atļauju (izziņa par veselības 

stāvokli). Uzņemšanu apstiprina ar Sporta skolas direktora rīkojumu.  

19.13. atbilstoši Sporta skolas īstenotajai profesionālās ievirzes izglītības programmai, 

izglītojamos uzņem sporta veidu apmācības grupās atbilstoši IZM apstiprinātajiem 

pamatnosacījumiem (pielikums Nr. 1 un 2); 

19.14. profesionālās ievirzes izglītības programmas mācību treniņu grupās (MT-1, MT-2) 

izglītojamie tiek uzņemti iesniedzot uzņemšanas prasībām atbilstošus dokumentus; 

19.15. mācību turpināšanai augstākajās (sākot ar MT-3, MT-4 utt.) mācību treniņu grupās 

izglītojamos var iekļaut pēc kontrolnormatīvu izpildes rezultātiem; 

19.16. katram audzēknim ir tiesības iesaistīties vairākās izglītības programmās; 

19.17. audzēkņiem, kuri apguvuši sporta izglītības programmu (ne mazāk kā 160 stundas) var 

izsniegt Apliecību par profesionālās ievirzes izglītību (turpmāk - apliecība) ar sporta 

sasniegumu aprakstu;  

19.18. Sporta skolas izglītojamo sarakstā tiek iekļauti  arī tie izglītojamie, kuri ir uzņemti 

Murjāņu sporta ģimnāzijā, Nacionālajā sporta skolā vai specializētajos sporta veidu 

centros. Viņi sacensībās ir tiesīgi pārstāvēt Sporta skolu; 

19.19. sporta skola ir atbildīga par darba aizsardzības prasību ievērošanu un nodrošināšanu 

atbilstoši normatīvajiem aktiem; 

19.20. Pedagogi ir atbildīgi par nodarbību organizēšanu atbilstoši sporta veida drošības 

tehniskajām instrukcijām, par veselības pārbaužu apmeklēšanu. Sporta skolas 

darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki ir materiāli atbildīgi par sporta skolas telpu, 

sporta laukumu, iekārtu un inventāra saglabāšanu. 

 

VI Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

20. Sporta skolu vada direktors saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un skolas 

nolikumu. 

21. Par direktoru var strādāt persona ar attiecīgu 2.līmeņa augstāko pedagoģisko izglītību. 

22. Direktoru darbā pieņem un atbrīvo Preiļu novada dome, saskaņojot ar Preiļu novada 

Izglītības pārvaldi un LR IZM. 

23. Direktors vada Sporta skolas attīstības plānošanu un ir atbildīgs par profesionālās ievirzes 

izglītības programmu īstenošanu. 

24. Direktors pieņem darbā un atbrīvo no darba sporta skolas darbiniekus. 

25. Direktora pienākumi: 

26.1. apstiprina iestādes iekšējās kārtības noteikumus; 

26.2. apstiprina nodarbību sarakstus; 

26.3. apstiprina grupu vārdiskos sastāvus; 

26.4. apstiprina darba kārtības noteikumus; 

26.5. nodrošina likumu un citu normatīvo aktu izpildi sporta skolā;  

26.6.vada sporta skolas attīstības plānošanu un ir atbildīgs par sporta  izglītības un 

metodiskā darba programmu īstenošanu, atbild par  izglītojamo veselību un drošību 

sporta skolā un tās organizētajos  pasākumos ārpus iestādes telpām; 

26.7.atbild par piešķirto līdzekļu racionālu un likumīgu izlietošanu; 

26.8. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Sporta skolu citās institūcijās; 

26.9.ir tiesīgs slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, izdot pilnvaras, parakstīt   

rīkojumus, kas saistoši Sporta skolas darbiniekiem un izglītojamajiem; 

26.10. regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju; 



 4 

26.11.ir tiesīgs prasīt un saņemt konsultācijas un informāciju par sportu, sporta 

izglītības problēmām un socioloģiskajiem pētījumiem no IZM, tās pakļautībā un 

pārraudzībā esošajām iestādēm un pašvaldībām; 

26.12.organizē un plāno Sporta skolas saimniecisko un finansiālo darbību; 

26.13.sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, 

iestādēm, uzņēmumiem, audzēkņiem, vecākiem (personām, kas realizē aizgādības 

tiesības), Sporta skolas padomi un veic citus pienākumus Sporta skolas darbības 

nodrošināšanai, izglītības kvalitātes paaugstināšanai, izglītojamo karjeras izpētei un 

virzīšanai; 

26.14.nodrošina Sporta skolas padomes izveidi, un svarīgos jautājumos konsultējas ar 

Sporta skolas padomi, pedagoģisko padomi, audzēkņu pašpārvaldi (ja tāda ir skolā), 

uzklausa to viedokļus; 

26.15.vada Sporta skolas pedagoģisko padomi un darbu kopumā; 

26.16.sniedz noteiktā kārtībā pārskatus par skolas un savu darbību. 

27.Direktora tiesības: 

27.1.pieņemt darbā savus vietniekus, pedagogus un citus darbiniekus noteikt viņu 

pienākumus un tiesības; 

27.2.deleģēt pedagogiem un sporta skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju 

veikšanu; 

27.3.noteikt Sporta skolas štata vienību skaitu saskaņojot ar Preiļu novada Izglītības 

pārvaldi un Dibinātāju; 

27.4.savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par sporta skolas intelektuālo, finanšu un 

materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu; 

27.5.slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām sporta skolas nolikumā 

paredzētajos darbības virzienos; 

27.6.ierosināt izskatīt sporta un sporta izglītības problēmas augstākstāvošajās 

izglītības pārvaldes iestādēs un pašvaldībā. 

28.Sporta skolas vietnieki un metodiķis nodrošina kvalitatīvu izglītības procesa organizāciju 

un saimnieciskā darba organizāciju sporta skolā. 

29.Sporta skolas pedagoga pienākumi: 

29.1.būt atbildīgam par audzēkņu veselību un dzīvību praktiskajās, teorētiskajās 

nodarbībās, kā arī pedagoga vadītajos un organizētajos pasākumos sporta skolā; 

29.2.veidot pozitīvu sadarbības vidi; 

29.3.atbalstīt audzēkņu vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas; 

29.4.stimulēt, vadīt un sniegt īpašu atbalstu audzēkņiem, kuriem nepieciešama 

individuāla pieeja; 

29.5.izstrādāt profesionālās ievirzes sporta veida programmas, būt atbildīgam par sava 

darba metodēm, paņēmieniem un rezultātiem; 

29.6.radoši un atbildīgi piedalīties izglītības programmu īstenošanā; 

29.7.patstāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību; 

29.8.ievērot iekšējās darba kārtības noteikumus, darbā līgumā un amata aprakstā 

noteiktos pienākumus; 

29.9.piedalīties sporta skolas pedagoģiskās padomes darbā. 

 

 30.Pedagoga tiesības: 

  30.1.piedalīties sporta skolas pašpārvaldes darbā; 

30.2.saņemt ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

30.3.izteikt priekšlikumus sporta skolas attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai 

u.c.; 

30.4.saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu; 

30.5.saņemt Darba likumā, Darba aizsardzības likumā, Darba koplīgumā un citus 

Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās priekšrocības. 
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31.Izglītības programmu noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, pedagogi 

var tikt apvienoti metodiskās komisijās. Metodiskā komisija darbojas saskaņā ar nolikumu, 

tās darbu organizē un vada sporta skolas direktors vai viņa pilnvarota persona. 

32.Sporta skolas saimniecisko un citu darbinieku pienākumi: 
32.1.ievērot iekšējās kārtības noteikumus, darba līgumā un amata aprakstā noteiktos 

pienākumus; 

 32.2.saudzīgi izturēties pret sporta skolas mantu; 

 32.3.būt atbildīgam par sava darba kvalitatīvu izpildi; 

33.Sporta skolas saimniecisko un citu darbinieku tiesības: 
33.1.saņemt darba samaksu, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo 

mēneša darba algu (amatalgu); 

33.2.saņemt apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 

 33.3.strādāt drošos un veselībai nekaitīgos darba apstākļos; 

33.4.izteikt priekšlikumus Sporta skolas attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai 

u.c. 

 

VII Izglītojamā tiesības un pienākumi 

34.Izglītojamā pienākumi ir: 

34.1.trenēties atbilstoši savām spējām, 

34.2.ievērot iekšējās kārtības noteikumus, 

34.3.ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, valsts un skolas  simboliku un  

atribūtiku, 

34.4.saudzēt skolas vidi, bojāšanas gadījumā tiek aicināti konfliktā iesaistīto 

izglītojamo vecāki un vainīgā puse atlīdzina zaudējumus cietušai pusei. 

34.5.ievērot pārējo izglītojamo, treneru un tehnisko darbinieku tiesības uz netraucētu 

izglītības ieguvi un savstarpēju cienīgu izturēšanos, 

34.6.ievērot personīgās higiēnas prasības, 

34.7.uz nodarbībām ierasties, līdzi ņemot sporta apģērbu un maiņas apavus, apģērbam 

jābūt lietišķam, tīram, 

34.8.ievērot ugunsdrošības, ceļu satiksmes noteikumus un drošības tehnikas 

noteikumus sporta nodarbībās un sacensībās, ekskursijās un skolas organizētajos 

pasākumos, 

34.9.precīzi izpildīt prasības ārkārtas situācijās, 

34.10.nodarbībās izpildīt trenera norādījumus un uzdevumus, netraucējot pārējiem 

izglītojamajiem, aizliegts ēst, košļāt košļājamo gumiju, lietot mobilos telefonus utt. 

34.11.ievērot drošības noteikumus sporta bāzēs, 

34.12.aizliegts lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību, 

huligāniski uzvesties, 

34.13.aizliegts skolā un tās teritorijā ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, 

narkotiskās vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, dzīvniekus, saulespuķu 

sēkliņas, spēlēt azarta spēles, 

34.14.izstājoties no Sporta skolas nodot izsniegto inventāru, sporta formu. 

 35. Izglītojamā tiesības ir: 

35.1.iegūt bezmaksas profesionālās ievirzes sporta izglītību izvēlētajā sporta veidā, ko 

piedāvā sporta skola: vieglatlētika, volejbols, futbols, basketbols, galda teniss, 

35.2.brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka, valsts 

godu un cieņu, 

35.3.izteikt ierosinājumus un priekšlikumus par iestādes darbu, 

35.4.pārstāvēt Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolu dažāda veida pasākumos, 

sacensībās atbilstoši savām spējām un interesēm, 

35.5.izrādīt iniciatīvu zināšanu, prasmju un iemaņu apguvē, 

35.6.saņemt trenera palīdzību sporta izglītības programmas apguvē, 
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35.7.saņemt darba vērtējumu rakstveidā (izziņa, rekomendācija, apliecība) 

 

VIII Sporta skolas pašpārvalde 

36.Sporta skolā var tikt izveidota Sporta skolas padome, kurai ir konsultatīvs raksturs, tās 

darbību reglamentē sporta skolas padomes nolikums. 

37. Sporta skolas padomes sastāvu nosaka padomes nolikums. Skolas padomes vadītāju ievēl. 

38.Sporta skolas padomes sastāvā var būt: 

 38.1.Sporta skolas direktors; 

 38.2.viens pārstāvis no katra sporta veida nodaļas; 

 38.3.viens vecāks (aizbildnis) no katra sporta veida nodaļas; 

 38.4.viens audzēknis no katra sporta veida nodaļas; 

 38.5.vietējās pašvaldības vai citu organizāciju pārstāvji. 

39. Sporta skolas padomes funkcijas: 

 39.1.perspektīvo Sporta skolas darbības virzienu izstrādāšana; 

39.2.priekšlikumu izstrāde sporta skolas budžeta un citu finansiālo līdzekļu 

izlietojumam; 

39.3.priekšlikumu izstrāde būtisku mācību audzināšanas, kā arī saimnieciskās un 

finansiālās darbības, izglītojamo un darbinieku materiālā nodrošinājuma un sadzīves 

jautājumu risināšana. 

40. Pedagoģiskā padome risina ar sporta skolas mācību un audzināšanas darbu saistītus 

jautājumus un ir direktora padomdevējs. Tās darbību reglamentē pedagoģiskās padomes 

nolikums. Pedagoģisko padomi vada sporta skolas direktors. Tās sastāvā ir visi sporta skolas 

pedagoģiskie darbinieki, to sasauc ne retāk kā divas reizes gadā, un sēdes norisi protokolē. 

41. Sporta skolā var tikt izveidota izglītojamo pašpārvalde, tās darbību reglamentē 

izglītojamo pašpārvaldes nolikums, ko apstiprina sporta skolas direktors. 

 

IX Sporta skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu  

pieņemšanas kārtība 

42. Sporta skola saskaņā ar sporta skolas nolikumu izstrādā: 

42.1.sporta skolas iekšējās kārtības noteikumus; 

42.2.pedagoģiskās padomes nolikumu; 

42.3.pedagogu darba kvalitātes piemaksu komisijas nolikumu; 

42.4.sporta skolas padomes nolikumu; 

42.5.izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas, atskaitīšanas nolikumu un citu sporta 

skolas iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus pēc nepieciešamības; 

43. Visus sporta skolas iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus apstiprina sporta skolas 

direktors. 

44. Sporta skolas reglamentējošos dokumentus, kas skar sporta skolas finanšu līdzekļu 

izlietojumu, nolikumu “Par izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu, atskaitīšanu” saskaņo ar 

Preiļu novada Izglītības pārvaldi un Dibinātāju. 

 

X Finansēšanas avoti un kārtība 

45. Sporta skolas finansēšanas avoti: 

45.1.Sporta skolas materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanu un atbilstību nodrošina 

Dibinātājs; 

45.2.pedagogu darba algas profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu 

īstenošanai finansē no valsts budžeta mērķdotācijas un citiem finansu līdzekļiem; 

45.3. Sporta skolas finanšu līdzekļu aprite ir centralizēta, un to uzskaiti nodrošina 

Preiļu novada Izglītības pārvalde, kura veic kontroli par Sporta skolas līdzekļu 

izlietojumu atbilstoši tāmei un darījumu būtībai. 
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45.4.Sporta skolas direktoram ir tiesības, atbilstoši normatīvajiem aktiem un 

ievērojot darbinieka darba kvalitāti un efektivitāti, noteikt piemaksas apjomu par 

darba kvalitāti iedalītā darba algas fonda ietvaros; 

45.5.direktoram piemaksu par darba kvalitāti nosaka Preiļu novada Izglītības 

pārvalde. Papildus Dibinātājs var noteikt piemaksu no Dibinātāja budžeta; 

45.6.Sporta skolas papildu finansu līdzekļi var būt ziedojumi, sponsoru līdzekļi, 

ieņēmumi no citiem maksas pakalpojumiem. Ziedojumu un dāvinājumu ziedošanas 

kārtību nosaka sporta skolas direktors, konsultējoties ar attiecīgā sporta veida nodaļu 

un Preiļu novada Izglītības pārvaldi; 

45.7.uzskaites un atskaites kārtību nosaka spēkā esošie LR normatīvie akti. 

 

XI Saimnieciskā darbība 

46.Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sporta skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām 

un fiziskām personām līgumus par dažādu sporta skolai nepieciešamo darbu veikšanu. 

47.Sporta skola var organizēt sporta un izglītības pasākumus un sniegt citus maksas 

pakalpojumus, ja tas paredzēts sporta skolas nolikumā un netraucē profesionālās ievirzes 

sporta izglītības programmu īstenošanu. 

48.Sporta skola paralēli pamatuzdevumiem var veikt saimniecisku darbību, kas nav pretrunā 

ar pamatuzdevumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

XII Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība 

49.Sporta skolu dibina, reorganizē, likvidē Preiļu novada dome, saskaņojot ar Preiļu novada 

Izglītības pārvaldi un LR IZM . 

 

XIII Sporta skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 

50.Sporta skola, pamatojoties un paraugnolikumu, izstrādā Sporta skolas nolikumu. Sporta 

skolas nolikumu apstiprina dibinātājs. 

51.Grozījumus Sporta skolas nolikumā var izdarīt pēc Sporta skolas, Preiļu novada Izglītības 

pārvaldes vai dibinātāja priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Preiļu novada dome. 

 

XIV Kārtība, kādā var apstrīdēt izglītības iestādes izdotu administratīvo aktu vai 

faktisko rīcību 

52.Sporta skolas pieņemtos lēmumus un/vai faktisko rīcību var apstrīdēt Preiļu novada 

Izglītības pārvaldē un domē, Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā.  

 

XV Citi jautājumi 

53.Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sporta skola kārto lietvedību un arhīvu. 

54.Sporta skola savā darbībā ievēro higiēnas normas un noteikumus. 

55.Sporta skola ugunsdrošību ievēro atbilstoši likumam “Par ugunsdrošību” un MK 

noteikumiem “Ugunsdrošības noteikumi”. 

56.Darba drošību sporta skola ievēro atbilstoši likumam “Par darba aizsardzību”. 

  

 

 

 Preiļu novada Bērnu un jauniešu 

 sporta skolas direktors    R.Petrovs 


