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VENTSPILS SPORTA SKOLAS “SPARS” 

IEKŠĒJIE  NOTEIKUMI 

Ventspilī 

 

30.08.2019.            Nr.4 

                                             

 

JAUNATNES SPORTA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS DALĪBNIEKU ATLASES  

KĀRTĪBA 

 

APSTIPRINU:  

Ventspils Sporta skolas “Spars” direktore   

  S.Pleinica  

Ventspils, 30.08.2019. 

 

1. Mērķis 

1. Finansiāli atbalstīt Ventspils Sporta skolas “Spars” (turpmāk – Sporta skola) sporta 

veidu nodaļu talantīgākos un spējīgākos jaunos sportistus, stimulējot sasniegt augstus 

sportiskos rezultātus pasaules, Eiropas un Latvijas Republikas sacensībās. 

2. Finansiāli atbalstīt pedagogus dalībai augsta ranga starptautiskos semināros un mācību-

treniņu nometnēs.    

 

2.Atbalsta programmas dalībnieki 

3. Jaunatnes sporta attīstības programmas (turpmāk - JSAP) dalībniekus uz nākamo 

kalendāro gadu izvirza Sporta skolas treneri un administrācija, aizpildot kārtības 

Pielikumu Nr. 1. 

4. Šīs kārtības Pielikums Nr.1 jāiesniedz līdz katra kalendāra gada 1.jūlijam.  

5. Treneru padome izskata Dalībnieku pieteikumus un izvirza iekļaušanai programmā.  

6. Dalībniekus apstiprina Sporta skolas pedagoģiskā padome un Sporta skolas direktors, 

izvērtējot Pielikumā Nr.1 iesniegto informāciju.   

7. JSAP dalībnieki programmā tiek iekļauti no 14 gadu vecuma. 

8. Dalībnieku neiekļauj JSAP sastāvā vai izslēdz no JSAP sastāva, balstoties uz trenera 

iesniegumu šādos gadījumos:  

8.1.ja dalībnieks traumas vai saslimšanas dēļ nevar pilnvērtīgi piedalīties mācību-

treniņu procesā un sagatavoties plānotajām sacensībām; 

8.2. ja dalībnieks tiek atskaitīts no Sporta skolas; 

8.3.ja neievēro Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumus; 
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8.4.ja dalībnieks ir nesekmīgs vispārizglītojošās, profesionālās un augstākās izglītības 

iestādēs. 

9. Dalībniekus izslēgt no JSAP sastāva var ar Sporta skolas direktora rīkojumu, ja   

dalībnieks neievēro šīs kārtības 8.3. un 8.4. punktus.  

10. Ar atsevišķu sporta skolas pedagoģiskās padomes lēmumu var tikt izveidots papildus 

kandidātu sastāvs, kurā var iekļaut sportistus, kuri neatbilst 3.punktā minētajām 

prasībām, bet var kvalificēties Eiropas un/vai Pasaules čempionātiem, un/vai Pasaules 

Jaunatnes Olimpiskajām spēlēm. 

11. Dalībnieku maiņa ir iespējama, ja kāds no dalībniekiem tiek izslēgts no JSAP. 

12. Dalībnieks nav tiesīgs saņemt JSAP finansējumu, ja ir iekļauts Augstas klases  sportistu 

sagatavošanas centra (AKSSC) sastāvā.  

13. Dalībnieks var saņemt atbalstu tikai vienā JSAP kategorijā. 

 

 

3.Dalībnieku vērtēšanas kritēriji 

14. Lai iekļautu Sporta skolas JSAP, dalībniekam jāizpilda kāds no sekojošiem kritērijiem 

katrā sporta veidā:  

a) Latvijas Republikas izlases dalībnieks vai kandidāts;  

b) Atbalsta gadā startēs Eiropas, Pasaules čempionātos, un Pasaules Jaunatnes 

Olimpiādē;  

c) Latvijas Republikas čempionātā vai Latvijas Jaunatnes olimpiādē izcīnīta 1.-3.vieta 

(ja konkurence Latvijas Jaunatnes Olimpiādē ir vairāk kā 6 dalībnieki attiecīgā 

sporta veidā/disciplīnā);  

d) Dalībnieka rezultātu izaugsmes dinamika ir augšupejoša.  

e) Basketbolā – Latvijas Republikas izlases dalībnieks - kandidāts;  

f) Dalībnieks ir sekmīgs vispārizglītojošā, profesionālā vai augstākās izglītības 

iestādē;  

 

 

4.Finansiālais atbalsts 

15.  JSAP dalībnieks pretendē uz finansiālu atbalstu atkarībā no sporta veida:  

 

Finansējuma sadale „A” kategorija  „B” kategorija  

2020.gadā:  

sportistiem  18500 euro  

treneriem  6500 euro ) 

Izpildot vērtēšanas 

kritērijus – 14a, 

14b, 14c, 14f 

sportists un 

treneris saņem līdz 

2000 euro 

Izpildot vērtēšanas 

kritērijus – 14c, 14d, 

14e, 14f sportists un 

treneris saņem līdz 

1000 euro 

Inventārs 

 

  

Atjaunojošie 

medikamenti (uztura 

bagātinātāji), vitamīni 

 

  

Pasaules, Eiropas 

čempionāts – 

starptautiskie turnīri, 

starptautiskas sacensības 
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(dienas nauda, ceļa 

izdevumi, naktsmītnes) 

Pasaules, Eiropas 

čempionātos – 

akreditācijas izdevumi 

  

Apdrošināšana  

 

  

Sporta treneris ( 3-2279 

dienas nauda, ceļa 

izdevumi, naktsmītnes)  

  

 

5.Finansiālā atbalsta piešķiršanas nosacījumi 

16. Finansiālais atbalsts JSAP tiek apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes lēmumu, 

atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām.  

 

6.Jaunatnes sporta finansiālais nodrošinājums 

17. JSAP attīstībai nepieciešamo finansējums nodrošina Ventspils pašvaldība, 

atbilstoši  kalendārā gada budžeta asignējumiem. 
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Pielikums Nr.1  

 

Ventspils Sporta skolas “Spars” Jaunatnes sporta attīstības programmas dalībnieka 

 

PIETEIKUMA ANKETA 

 

Vārds, Uzvārds:   

Dzimšanas datums, gads:  

Sporta veids:   

Treneris:   

Statuss(izlases dalībnieks 

vai kandidāts): 

 

Dalībnieka sasniegumi:   

Plānotie rezultāti:   

Sekmes (sekmīgs, 

nesekmīgs, pievienota 

sekmju izraksta kopija):  

 

 

 

 

Iesniegšanas datums:              __________________________________ 

 

Iesniedzēja Vārds, Uzvārds:    __________________________________ 

 

Iesniedzēja paraksts:               __________________________________ 

 

 


