
Ozolnieku Sporta skolas  

direktoram Raivim Duplinskim 

 

IESNIEGUMS 

Ozolniekos 

  20 
(datums) 

 

Lūdzu uzņemt, manu dēlu/ meitu 
 

       -      
 (vārds, uzvārds, personas kods) 

 

sporta profesionālās ievirzes izglītības iestādē – Ozolnieku Sporta skolā (turpmāk – Sporta skola)  

interešu izglītības programmā (izvēlēto atzīmēt ar X): 

Karatē   Vispārējā fiziskā sagatavotība  

Bokss   Volejbols  

Regbijs     

      

 

Izglītojamā deklarētā dzīvesvieta:  

 

Izglītojamā faktiskā dzīvesvieta:  

 

Izglītojamā tālrunis, e-pasts: 

 

Izglītības iestāde un klase, kurā mācās: 

 

Mātes vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts:  

 

Tēva vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts:  

 

Izglītojamā māsas(-u) vai brāļa(-u) vārds, ja viņš(-i) ir Sporta skolas izglītojamais 

(informācija nepieciešama, lai piemērotu līdzfinansējuma maksas atlaidi 50% apmērā):  

 
 

 

Kopā ar iesniegumu iesniegti šādi dokumenti (atzīmēt ar X): 

 Ārsta izziņa par veselības stāvokli, kas apliecina, ka ir atļauts nodarboties ar izvēlēto sporta veidu 

 Līgums 

 

 

 



 Saskaņā ar Ozolnieku novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7/2017 (2017. gada 17.augusta 

sēdes lēmumu Nr.8 (protokols Nr.9)) „Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības 

profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” (ar grozījumiem 2017.gada 17.augusta Ozolnieku novada 

domes saistošajos noteikumos Nr.7/2017 noteikumi  Nr.14/2018)) par profesionālās ievirzes 

izglītības ieguvi ir noteikta un jāmaksā līdzfinansējuma maksa. 

 Izglītojamā un Vecāku pienākumi, tiesības un atbildība noteikti Sporta skolas Nolikumā, līgumā 

un citos iekšējos normatīvajos aktos. Ar savu parakstu Vecāki apņemas tos ievērot un nodrošināt, 

ka Izglītojamais tos ievēro. 

 Sporta skolā mācību treniņu process sākas 1. septembrī. 

 Izglītojamajiem sacensības notiks arī sestdienās un svētdienās. 

 Ar savu parakstu vecāki apliecina, ka neiebilst, ka izglītojamā dzimšanas apliecības vai pases 

kopija atrodas Sporta skolā un tiek izmantota Sporta skolas vajadzībām – sacensību pieteikumu 

sagatavošanai. 

 Izglītojamais var pārtraukt mācību treniņu procesu, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, kuru 

iesniedz personīgi Sporta skolā vai elektroniski iesūta ieskanētu, parakstītu dokumentu; 

pilngadīgiem izglītojamajiem – pašrocīgi parakstītu iesniegumu. 

 Vecāki ar savu parakstu apliecina, ka izglītojamā veselības stāvoklis atbilst izvēlētājam sporta 

veidam.  

 Ņemot vērā, ka informācija par Ozolnieku Sporta skolas  aktivitātēm tiks atspoguļota interneta 

vietnē www.ozolniekusportaskola.lv, kā arī informāciju par Sporta skolu paredzēts ievietot dažādos 

masu saziņas līdzekļos, tostarp izglītojamo attēlus no sacensībām un pasākumiem, lai tādejādi 

nodrošinātu sabiedrības informētību par Sporta skolas un izglītojamo sasniegumiem. Vecāki ar 

parakstu apliecina savu piekrišanu/nepiekrišanu pārstāvamā nepilngadīgā izglītojamā vārda, 

uzvārda un attēla izmantošanai noteiktajam mērķim. (Jebkura informācijas un attēlu apstrāde notiek saskaņā ar 

Fizisko personu datu aizsardzības likumu, ievērojot visas izglītojamā tiesības un apstrādes principus.) 

 piekrītu  nepiekrītu 

 Informēju, ka manam bērnam nav/ir speciāla diēta (atbilstošo pasvītrot – ja ir speciāla diēta, iesniedzu ārsta 

izziņu un norādījumus uzturam, jo ēdināšana paredzēta sacensību laikā un nometnēs).  

 

 

Vecāka paraksts    

  (paraksta atšifrējums) (datums) 

 

http://www.ozolniekusportaskola.lv/

