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IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 54.panta 2p.,
Ministru kabineta 24.11.2009 noteikumiem Nr.1338
”Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”

I Vispārīgie jautājumi.
1.1. Šie noteikumi nodrošina un veicina sporta skolas izglītojamo izglītības procesa drošību un kārtību.
1.2. Noteikumu ievērošana izglītojamiem ir obligāta.
1.3. Ar šiem noteikumiem izglītojamais iepazīstas iestājoties sporta skolā un parakstoties iesniegumā.
Atkārtoti iepazīstina pirmā un otrā mācību pusgada sākumā. Iepazīšanos ar noteikumiem un
gatavību tos ievērot izglītojamais apliecina ar ierakstu “iepazinos” un parakstu žurnālā.
1.4. Par izglītojamo iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības noteikumiem ir atbildīgs sporta treneris.
1.5. Iespējama izglītojamo fotogrāfēšana, fotogrāfiju izvietošana skolas stendā, video filmēšana skolas
un ārpusskolas pasākumos, kuros izglītojamais pārstāv skolu. Izglītojamā dati tiks reģistrēti
apstrādei Valsts izglītības informācijas sistēmā.
II Izglītojamā pienākumi.
2. Izglītojamā pienākumi ir:
2.1. ievērot sporta skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus, sporta veidu nodaļu drošības
noteikumus;
2.2. uzņemties personisku atbildību par uzvedību mācību, treniņu, sacensību, nometņu un citu sporta
skolas organizēto pasākumu laikā;
2.3. mērķtiecīgi apgūt sporta veidu programmas, veicināt sportisko izaugsmi, attīstīt rakstura īpašības
- mērķtiecību, gribasspēku, neatlaidību mērķu sasniegšanā;
2.4. saudzēt personiskā lietošanā nodoto inventāru;
2.5. veidoties par sabiedrības locekli - attīstīt sapratni, cieņu, iecietību un spēju darboties mācību treniņu grupās;
2.6. ievērot treniņa biedru tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi un sporta treneru tiesības uz
netraucētu mācību treniņu nodarbību organizēšanu un vadīšanu;
2.7. ievērot personīgās higiēnas noteikumus;
2.8. ar cieņu izturēties pret valsts un skolas simboliem, kā arī dažādām rasēm, tautām, etniskajām
grupām.
III Izglītojamā tiesības.
3. Izglītojamā tiesības ir:
3.1. iegūt profesionālās ievirzes izglītību izvēlētajā sporta veidā;
3.2. izglītības procesā brīvi izteikt savu viedokli, paust uzskatus, neaizskarot citu brīvību;
3.3. pārstāvēt sporta skolu dažāda veida pasākumos, sacensībās atbilstoši savām spējām un
interesēm;
3.4. saņemt motivētu savu spēju, zināšanu un iemaņu novērtējumu;

3.5. izrādīt iniciatīvu izglītības procesa laikā;
3.6. saņemt treneru un skolas darbinieku palīdzību sporta veidu programmas apguvē;
3.7. būt ievēlētam skolas pašpārvaldē; darboties sabiedriskās sporta organizācijās,
3.8. saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību sacensību un mācību treniņu laikā;
3.11. domstarpības gadījumā lūgt palīdzību skolas administrācijai;
3.12. izglītojamie ir tiesīgi saņemt pateicības, atzinības rakstus, balvas, prēmijas.
IV Izglītojamā uzvedības uzvedības noteikumi skolā, tās teritorijā un skolas
organizētajos pasākumos. Aizliegto priekšmetu un vielu iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un
glabāšanas aizliegums.
4.1 Izglītojamie ir atbildīgi par savu uzvedību skolā, izpilda skolas pedagogu un tehnisko darbinieku
prasības.
4.2 Izglītojamie ievēro drošības noteikumus, ar kuriem iepazīstināti.
4.3. Skolas telpās un teritorijā aizliegts lietot nepieklājīgus vārdus un izteicienus, aizskaroši,
nepieklājīgi vai rupji izturēties pret skolas biedriem, pedagogiem un citiem skolas darbiniekiem vai
citām personām. Aizliegts pielietot vardarbību, pazemot treniņu grupas biedrus un skolas darbiniekus,
huligāniski uzvesties.
4.4. Skolā nav atļauts spēlēt azartspēles.
4.5. Izglītojamie nepiesārņo, nesmērē un nebojā skolas telpas un sporta zāli, tās inventāru un
apkārtni; sacensību un treniņu vietu atstāj tīru. Saudzē sabiedrisko un privāto īpašumu, skolas
darbinieku vai izglītojamā īpašumu.
4.6. Aizliegts postīt zaļo zonu, ziemas periodā mest sniegu uz cilvēkiem, skolas ēku un celiņiem.
4.7. Izglītojamie uz mājām dodas uzreiz pēc treniņa. No vietējām sacensībām ar trenera atļauju.
4.8. Uz pasākumiem skolā nepiederošas personas var ierasties, ja tas saskaņots ar skolas vadību.
4.9. Skolas organizētajos pasākumos un sacensībās izglītojamie ievēro iekšējās kārtības un drošības
noteikumus, ievēro pieklājības normas, izpilda pasākuma vadītāja vai sacensību galvenā tiesneša
norādījumus.
4.10. Aizliegts nodarbību laikā lietot mobilos telefonus u.c. ierīces, kas traucē mācību-treniņa darbu.
4.11. Aizliegts nodarbību, sacensību, pasākuma laikā smēķēt, lietot alkoholu, narkotikas un citas
aizliegtās vielas.
4.12. Aizliegts skolā un tās teritorijā ienest, glabāt, realizēt, lietot, kā arī pamudināt lietot alkoholu,
cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus
un aukstos ieročus, pirotehniku. Gadījumos, kad ir saņemta informācija vai rodas pamatotas aizdomas
par šo vielu un priekšmetu neatļautu lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos
lietot, sporta treneris ziņo skolas administrācijai, izglītojamā vecākiem, savukārt skolas administrācija
informē Valsts policiju. Saindēšanās gadījumos, traumu un citu veselības traucējumu gadījumos, kas
apdraud izglītojamā dzīvību izsauc neatliekamo palīdzību.
V Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu
izvietojumu izglītības iestādē.
5.1. Evakuācijas plāni un rīcības plāni ugunsgrēka pamanīšanas gadījumā izvietoti atbilstoši
ugunsdrošības normu prasībām skolā un sporta zālē labi pārredzamā vietā.
5.2. Operatīvā dienestu izsaukšanas tālruņi ir evakuācijas plānā.
VI Izglītojamā rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata
draudus savai citu personu drošībai.
6.1 Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai drošībai, nekavējoties informē par
to tuvāk esošo pedagogu, pēc tam par šo faktu informē, skolas vadību. Par to ziņo izglītojamā
vecākiem.
6.2. Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus citu personu drošībai, izglītojamais,
izvērtējot situāciju, sniedz palīdzību un ziņo jebkuram pieaugušam skolas darbiniekam par notikušo.

Skolas darbinieks reaģē, sniedz palīdzību un informē skolas vadību. Par notikušo informē izglītojamā
vecākus.
VII Skolas direktora, pedagogu rīcība, ja konstatē fizisku vai
emocionālu vardarbību pret izglītojamo.
7.1. Ja konstatē fizisku vai emocionālu vardarbību pret izglītojamo ģimenē, sporta treneris ziņo skolas
direktoram, skolas direktors ziņo bāriņtiesai vai sociālam darbiniekam.
7.2. Ja skolas direktors vai sporta treneri konstatē fizisku vai emocionālu vardarbību starp treniņu
grupas biedriem:
- atkarībā no situācijas sporta treneris risina konfliktu uz vietas;
- atkārtotu situāciju gadījumā sporta treneris ziņo konfliktā iesaistīto izglītojamo vecākiem, cenšas rast
risinājumu. Sporta treneris par notikušo ziņo direktoram, direktors problēmas risināšanā iesaista
policijas darbiniekus.
VIII Kārtība sacensībās.
8.1.Pirms sacensībām treneris iepazīstina ar drošības noteikumiem sacensībās, izglītojamie parakstās
par to ievērošanu "Sacensību pieteikumu – komandējumu lapās".
Izglītojamam:
8.2. Kārtību sacensībās un sporta bāzēs nosaka sporta veidu drošības noteikumi.
IX Veselības pārbaužu veikšanas kārtība.
9.1.Ģimenes ārsta izziņu iesniedz:
9.1.1. pirms iestāšanās sporta skolā;
9.1.2. reizi gadā šaušanas, šaha un līdz 10 gadu vecumam pārējo sporta veidu izglītojamie.
9.2. Sporta ārsts reizi gadā veic padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes sportistiem un
bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi no 10 gadu vecuma;
9.3. Nepilngadīga sportista vai bērna ar paaugstinātu fizisko slodzi likumiskais pārstāvis informē
sporta skolas treneri, ja ir saņemti ģimenes ārsta vai sporta ārsta ieteikumi veikt fiziskās slodzes
izmaiņas sporta treniņā.
X Atbildība par noteikumu neievērošanu.
10.1. Izglītojamie, kuri pārkāpj sporta skolas iekšējās kārtības noteikumus var saņemt piezīmi,
aizrādījumu, rājienu, par to informējot vecākus. Par rupjiem iekšējās kārtības noteikumu
pārkāpumiem izglītojamie, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes lēmumu, var tikt izslēgti no sporta
skolas, iepriekš brīdinot likumisko pārstāvi.
10.2. Par skolas īpašuma un citu īpašuma bojāšanu tiek sastādīts akts, izglītojamais un likumiskais
pārstāvis ir pilnā apmērā materiāli atbildīgi par zaudējumu, kas nodarīts izglītojamā vainas dēļ.
10.3. Administratīvi vai krimināli sodāmus pārkāpumus skola neizmeklē, bet ziņo par tiem tiesību
sargājošām iestādēm.
XI Izmaiņas iekšējos kārtības noteikumos.
11.1. Izmaiņas Iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt izglītojamie, pedagoģiskā padome, iestādes
padome, skolas dibinātājs.
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