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IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

Nr. 2/2022 

Izstrādāti pamatojoties uz Izglītības likuma 54. un 55. pantu                                    

un Skolas nolikuma 12.punktu. 

 

I  Vispārīgie jautājumi 

 
1.1. Augšdaugavas novada sporta skolas (turpmāk – Skola) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk 

– Noteikumi) nosaka izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu uz nākamo mācību – treniņu grupu vai citu 

izglītības programmu, atskaitīšanu no Skolas, izglītības procesa organizāciju, izglītojamo drošību 

un veselības aizsardzību, izglītojamo tiesības, pienākumus un atbildību par Noteikumu 

neievērošanu. 

1.2. Noteikumu tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Sporta 

likums, 2021. gada 21. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 885 “Kārtība, kādā valsts finansē 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”, 2016. gada 6.septembra noteikumi Nr. 594 

“Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības 

kārtība”, Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1338. „Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos un citi saistītie 

LR normatīvie akti un no tiem izrietošajiem iekšējiem normatīvajiem akti un drošības instrukcijas. 

1.3. Iestājoties Skolā, ar Noteikumiem izglītojamos un viņu vecākus vai aizbildņus (turpmāk-

vecāki) iepazīstina treneris. Izglītojamie un viņu vecāki ar parakstu iesnieguma par uzņemšanu 

Skolā, attiecīgajā ailē, apliecina iepazīšanos ar Noteikumiem. 

1.4. Mācību treniņu grupu treneri ne retāk kā katra gada septembrī  iepazīstina izglītojamos ar 

iekšējiem kārtības noteikumiem, par ko izglītojamie parakstās šim nolūkam paredzētajās veidlapās. 

1.5. Darbinieki ar noteikumiem tiek iepazīstināti vienlaikus ar darba tiesisko attiecību uzsākšanu 

izglītības iestādē. 

1.6. Noteikumi ir publicēti arī Augšdaugavas novada mājas lapā. 

1.7. Izglītojamajiem, viņu vecākiem (aizbildņiem), treneriem un pārējam Skolas personālam, 
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atrodoties īrētā sporta bāzē gan nodarbību, gan sacensību laikā, jāievēro attiecīgās sporta bāzes un 

sporta skolas noteiktie iekšējās kārtības noteikumi. Ar attiecīgās sporta bāzes iekšējās kārtības 

noteikumiem audzēkņus iepazīstina sporta bāzes vadītājs vai tā norīkotā persona. 

1.8. Noteikumi attiecīgajā to daļā ir attiecināmi arī uz izglītības iestādes apmeklētājiem, kā arī uz 

izglītības iestādes administrāciju, pedagogiem un izglītojamo vecākiem vai aizbildņiem. 

1.9. Noteikumu ievērošana visiem izglītojamajiem ir obligāta. 

 

II  Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana uz augstāku mācību – treniņu 

grupu vai citu izglītības programmu, atskaitīšana no Skolas 
 

2.1. Skolā uzņem bērnus un jauniešus no 5 līdz 25 gadu vecumam. Apmācība ir brīvprātīga. 

2.2.    Mācību gads Skolā sākas katra kalendārā gada 1.septembrī un beidzas nākamā gada 

31.augustā. Jaunu treniņu grupu komplektēšana notiek no 1. – 30.septembrim vai pēc attiecīga 

finansējuma saņemšanas.  

2.3.    Nepieciešamības gadījumā ar direktora rīkojumu drīkst uzņemt jaunus izglītojamos arī pēc 

1.septembra visa mācību gada laikā. 

2.4.    Mācību uzsākšanai mācību treniņu grupās mācību gada sākumā mācību treniņu grupās 

izglītojamos ieskaita atbilstoši vecumam un sportiskajiem sasniegumiem, kurus nosaka 

rezultativitātes kritēriji. Mācību gada laikā treniņu grupās izglītojamos ieskaita atbilstoši vecumam 

un pēc uzņemšanas izglītojamo vispārējās fiziskās sagatavotības kontrolnormatīvu izpildes 

rezultātiem.  

2.5.    Izglītojamo Skolā uzņem ar direktora rīkojumu pēc vecāku iesnieguma (noteikta parauga 

veidlapa) un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas. Lai iestātos Sporta skolā, nepieciešama 

ģimenes ārsta izziņa, kas atļauj nodarboties ar sportu.  

2.6.    Dokumentus uzņemšanai Skolā iesniedz sporta veida treneris vai  izglītojamā vecāks 

(aizbildnis). 

2.7.  Iesniegumu atskaitīšanai no Skolas vai mācību treniņu grupas, kurš iepriekš saskaņots ar  

izglītojamā vecāku (aizbildni,) administrācijā iesniedz attiecīgā sporta veida treneris. 

2.8.    Grupas kvalifikāciju, kādā audzēknis tiks ieskaitīts, nosaka treneris, saskaņojot ar Skolas 

vadību. 

2.9.    Katram izglītojamajam tiek iekārtota personu lieta.  

2.10.    Izglītojamo pārceļ nākošā mācību gadā uz augstākas kvalifikācijas grupu, ja ir izpildīti 

mācību procesa organizācijas noteikumi, rezultativitātes kritēriji un pārcelšanas kontrolnormatīvi.  

2.11. Izglītojamo atskaita ar direktora rīkojumu saskaņā ar pedagoģiskās sēdes lēmumu 

gadījumos: ja to vēlas vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu uz iesnieguma 

pamata, ja izglītojamais neapmeklē nodarbības bez attaisnojoša iemesla, ja izglītojamais rupji 

pārkāpj iekšējās kārtības un uzvedības noteikumus, ja izglītojamais nespēj izpildīt mācību 

programmu vai izglītojamā veselības stāvokļa dēļ pēc ārsta slēdziena. 

2.12. Par grupu komplektēšanu atbild Skolas treneri. 

2.13. Pamatojoties uz vecāku (aizbildņu) un izglītojamā iesnieguma pamata atļauts mainīt sporta 

veida apmācības  programmu, ja izglītojamajam nav pietiekami labi sasniegumi   iepriekš izvēlētā   

sporta  veidā vai  arī izglītojamais   vēlas nodarboties ar citu sporta veidu. Izglītojamajam, mainot 

sporta veidu, jāizpilda izvēlētā sporta veida uzņemšanas kontrolnormatīvu prasības. 

 

III  Izglītības procesa organizācija 

 
3.1. Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas tiek realizētas mācību treniņu  
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nodarbībās, individuālajās nodarbībās, mācību treniņu nometnēs, sacensībās, 

kontrolnormatīvu izpildē, teorētiskajā sagatavotībā.  

3.2. Nodarbības notiek saskaņā ar Skolas direktora apstiprinātiem mācību treniņu 

nodarbību grafikiem, kuros ir noteikti nodarbību laiks un vieta.  

3.3. Mācību treniņu nodarbības stundas garums ir 40 minūtes. Atkarībā no grupas 

kvalifikācijas, vienas mācību treniņu nodarbības ilgums ir 1- 4 mācību treniņu nodarbību stundas. 

Slodžu un atpūtas režīms nodarbībā ir trenera kompetencē, nodarbības var notikt bez starpbrīžiem. 

3.4. Nodarbību grafikā paredzētajā laikā izglītojamiem sporta tērpā jāatrodas noteiktajā 

nodarbību vietā. Saskaņojot ar Skolas direktoru treneris ir tiesīgs mainīt nodarbības laiku vai vietu. 

Pēc nodarbības sākuma izglītojamo iziešana vai ienākšana nodarbību vietā ir saskaņojama ar treneri. 

3.5. Treniņa atcelšana vai pārcelšana trenerim jāsaskaņo ar Skolas direktoru un laicīgi 

par to jāinformē izglītojamie vai viņu vecāki. Ja 15 minūtes pēc paredzētā nodarbības sākuma 

treneris nav ieradies, izglītojamiem jāapģērbjas un jādodas uz mājām. Vecākiem par nenotikušo 

nodarbību jāziņo Skolas direktoram. 

3.6. Izglītojamie uz sacensībām tiek norīkoti ar direktora rīkojumu. Pirms došanās uz 

sacensībām izglītojamos  instruē atbildīgie treneri. Izglītojamie par noteikumu ievērošanu parakstās 

noteikta parauga veidlapās. 

3.7. Mācību treniņu nodarbībās, individuālajās nodarbībās, mācību treniņu nometnēs, 

sacensībās izglītojamie ievēro disciplīnu un uzvedības noteikumus. 

 

IV  Izglītojamo drošības un veselības aizsardzības nodrošināšana 
 

4.1.    Katru gadu septembrī, vai arī mēneša laikā, gadījumos, kad mainās nodarbību vieta, 

treneris iepazīstina izglītojamos ar sporta bāzes evakuācijas plānu un parāda vietu, kur izvietota 

informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu. Evakuācijas plāni un operatīvo dienestu izsaukšanas 

kārtība ir izvietoti redzamās vietās, ieejot visās sporta bāzēs un Skolas telpās. Katru gadu septembrī 

treneris iepazīstina izglītojamos ar sporta bāzes evakuācijas plānu un parāda vietu, kur izvietota 

informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu. 

4.2. Izglītojamie un viņu vecāki tiek iepazīstināti ar drošības instrukcijām “Par 

ugunsdrošību”, „Par elektrodrošību”, „Par pirmās palīdzības sniegšanu”, iestājoties sporta skolā un 

turpmāk ne retāk kā vienu reizi gadā un ar instrukcijām par drošību sacensībās un nodarbībās un par 

drošību masu pasākumos ne retāk kā divas reizes gadā, ko apliecina izglītojamā vai vecāka 

(aizbildņa) paraksts noteikta parauga veidlapās. 

4.3. Drošības instrukcijās iekļauta informācija par rīcību ekstremālās situācijās, 

nestandarta situācijās, par ceļu satiksmes drošību, par drošību uz ūdens un ledus, par darba un 

treniņu higiēnu un noteikumiem treniņu nodarbībās un sacensībās. 

4.4.    Pirms katrām sacensībām, izbraukuma uz sacensībām vai treniņnometnēm 

izglītojamie tiek instruēti par drošības noteikumiem izbraukuma laikā, par ko izglītojamie parakstās 

noteikta parauga veidlapās. 

4.5.    Skolas telpās, tās teritorijā, kā arī nodarbību un sacensību laikā un vietās 

KATEGORISKI AIZLIEGTS lietot, glabāt un realizēt alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās 

un psihotropās vielas un to izstrādājumus. AIZLIEGTS ienest, lietot, glabāt un realizēt gāzes 

baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus. Skolā nav atļauts spēlēt azartspēles. 

4.6. Ja sacensību vai treniņu laikā netiek nodrošināta atsevišķa ģērbtuve grupai, vērtīgās 

lietas (pulksteņi, mobilie telefoni, nauda, rotaslietas) nododami glabāšanā trenerim. 

4.7.  Nodarbību laikā sporta zālēs un ģērbtuvēs nedrīkst atrasties nepiederošas personas, 

par to ierašanos nekavējoties jāziņo trenerim vai administratoram, vai sporta zāles dežurantam. 

Sporta skolas telpās nepiederošas personas drīkst uzturēties tikai ar Skolas darbinieku atļauju un 

viņu klātbūtnē un identificējot savu personu. 
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4.8.   Mācību treniņu nodarbībās atļauts piedalīties Skolas administrācijas pārstāvjiem 

(novērotāja statusā). Pārējās personas tiek uzskatītas par nepiederošām. Nepiederošām personām ir 

aizliegts uzturēties treniņu vietās bez administrācijas atļaujas. Pēc trenera uzaicinājuma viņiem 

treniņu vieta jāatstāj. 

4.9.      Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai drošībai un dzīvībai, 

izjūt vai piedzīvo pazemojumu, cieņas un goda aizskārumu, tad viņam nekavējoties ir jāinformē 

tuvāk esošo pedagogu vai citu pieaugušo cilvēku, kurš var novērst radušos situāciju, veikt konflikta 

atrisināšanas pasākumus vai sniegt pirmo palīdzību. 

4.10.     Ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo, pedagogi, 

darbinieki un vadītājs rīkojas atbilstoši drošības instrukcijai. Treneru pienākums ir nekavējoties 

ziņot tiesībsargājošajām institūcijām,   pašvaldībai, veselības aizsardzības iestādēm un bērnu tiesību 

aizsardzības institūcijām par gadījumiem, kad konstatēta emocionāla vai fiziska vardarbība pret 

izglītojamo Skolā vai ārpus tās. 

4.11.    Administratīvi vai krimināli sodāmus pārkāpumus Skola neizmeklē, bet ziņo  

tiesībsargājošajām iestādēm. 

   4.12.    Vienu reizi gadā par valsts vai Skolas līdzekļiem izglītojamajiem tiek nodrošināta 

iespēja veselības pārbaudei pie sporta ārsta. Sportista veselības pārbaude vienu reizi gadā ir 

obligāta. 

 

V  Izglītojamo tiesības 
 

5.1.   Izvēlēties sporta izglītības programmu. 

5.2.   Apgūt valsts un pašvaldības apmaksātu kvalitatīvu profesionālās ievirzes sporta 

izglītību. 

5.3.    Uz nodrošinātu veselības un dzīvības aizsardzību nodarbībās un Sporta skolas 

organizētajos pasākumos. Uz netraucētu treniņu nodarbību norisi drošos un veselībai nekaitīgos 

apstākļos. 

5.4.   Saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību sacensību un mācību treniņu nodarbību 

laikā. 

5.5.    Mācību treniņu nodarbību, nometņu un sacensību procesā izmantot Skolas un 

sadarbības līgumu ietvaros nomātās telpas, laukumus un inventāru. 

5.6.    Saņemt no trenera informāciju par plānotajām sacensībām, atteikties no piedalīšanās 

tajās traumu un saslimšanas gadījumos. 

5.7.   Pārstāvēt Skolu dažāda veida pasākumos, sacensībās atbilstoši savām spējam, 

vecumam un interesēm. 

5.8.     Izrādīt iniciatīvu zināšanu, prasmju un iemaņu apguvē. 

5.9.      Mācību un audzināšanas procesā izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, 

neaizskarot citu personu cieņu un godu.  

5.10.    Apvienoties interešu grupās, veidot jauniešu pašpārvaldi un piedalīties tajā. 

5.11.    Pieprasīt no trenera tolerantu attieksmi pret sevi un grupas biedriem. Saņemt trenera 

un Sporta skolas administrācijas aizstāvību audzēkņa cieņas un goda aizskaršanas gadījumā. 

5.12.   Sniegt priekšlikumus par mācību treniņu, nodarbību apstākļu, sabiedriskās dzīves 

uzlabošanu Skolas  administrācijā. Izteikt priekšlikumus Skolas darbības pilnveidošanai. 

5.13.    Pēc profesionālās ievirzes programmas apguves saņemt apliecību „Par profesionālās 

ievirzes izglītību.” 

5.14.   Saņemt sava darba vērtējumu rakstveidā pēc nepieciešamības (izziņa, raksturojums, 

rekomendācija). 
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VI  Izglītojamo pienākumi 
 

6.1. Iegūt profesionālās ievirzes sporta izglītību, regulāri apmeklējot mācību treniņu 

nodarbības, piedaloties sacensībās. 

6.2. Attīstīt savu sporta meistarību, pielikt maksimālas pūles, lai sasniegtu labākos 

rezultātus sacensībās. 

6.3. Pārstāvēt Skolu dažāda mēroga sacensībās. Rūpēties par Skolas prestižu, atbalstīt un 

pilnveidot skolas tradīcijas. 

6.4. Ar cieņu izturēties pret valsts un sporta skolas simboliem, kā arī dažādām rasēm, 

tautām, etniskajām grupām, reliģijām. 

6.5. Būt pieklājīgam saskarsmē ar grupas biedriem, nodarbību vietas apkalpojošo 

personālu, tiesnešiem un pretiniekiem sacensībās. 

6.6. Precīzi ierasties uz nodarbībām un sacensībām. Uz nodarbību ierasties 15 minūtes 

pirms tā sākuma. Ja izglītojamais kādu iemeslu dēļ nevar ierasties uz treniņu nodarbību vai 

sacensībām, par to jāinformē treneris. 

6.7. Precīzi un atbildīgi ievērot Noteikumus, drošības instrukcijas, nodarbību un 

sacensību vietu, sporta bāžu iekšējās kārtības noteikumus. 

6.8. Pārģērbjoties uz nodarbību, apģērbu atstāt kārtīgi saliktu vai uzkārtu. Uz nodarbībām 

jāierodas tīrā sporta tērpā, treniņiem paredzētiem apaviem Sporta tērpam un apaviem jābūt 

atbilstošiem treniņu specifikai, tīriem un kārtīgiem. Nodarbību un pasākumu laikā nedrīkst nesāt 

bižutēriju un citus rotājumus, kas var apdraudēt savu un citu audzēkņu veselību. Pēc nodarbībām 

jāpārģērbjas. 

6.9. Nodarbību vietā neņemt līdzi un nelietot pārtikas produktus (saulespuķu sēklas, 

konfektes, košļājamo gumiju u.tml.). Nodarbībās atļauts ienest un lietot dzeramo ūdeni slēgtā 

plastmasas traukā. 

6.10. Neaiztikt citu grupas biedru personīgās lietas un sporta inventāru, nelietot svešu 

dvieli, matu suku, dzeramo ūdeni. 

6.11. Ievērot personīgās higiēnas prasības. Pēc nodarbības nomazgāties dušā. Ja tas nav 

iespējams, tad nomazgāt rokas. 

6.12. Ievērot treniņu biedru tiesības uz netraucētu mācību - treniņu darbu. Ievērot treneru 

tiesības uz apzināti netraucētu treniņu nodarbību organizēšanu un vadīšanu.  

6.13. Neapdraudēt savu un citu izglītojamo veselību un dzīvību. Ar cieņu izturēties pret 

pedagogiem, darbiniekiem un treniņu grupas biedriem.  

6.14. Uzņemties personīgu atbildību par savu uzvedību mācību - treniņu nodarbību un 

sacensību laikā (sporta bāzēs – zālēs, stadionos, ģērbtuvēs, dušas telpās, pārējās telpās), ceļā uz 

sacensībām un sacensību laikā. Aizliegts traucēt un aizskart citus audzēkņus, morāli un fiziski 

pazemot, psiholoģiski terorizēt 

6.15. Treniņa nodarbību un sacensību norises vietās un teritorijās izglītojamiem aizliegta 

alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, 

šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošana, glabāšana un realizēšana. Par jebkuru 

konfliktsituāciju informēt grupas treneri.  

6.16. Rūpēties par iestādes estētiskās vides, inventāra saglabāšanu, nest materiālo atbildību 

par inventāra un iekārtu bojājumiem. Saudzīgi izturēties pret izsniegto sporta inventāru, formu, 

nebojāt inventāru un aprīkojumu sporta bāzēs un nakšņošanas vietās. Izglītojamais un viņa vecāki 

pilnā mērā atbildīgi par zaudējumu, kas izglītojamā vainas pēc nodarīti Skolas, citu juridisku vai 

fizisku personu īpašumam. 

6.17. Savlaicīgi ziņot trenerim par nodarbību kavējumiem un atskaitīties par nokavētajām 

nodarbībām. Ziņot par izstāšanos vai pāreju uz citu sporta skolu.  
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6.18. Ja audzēknim rodas veselības vai pašsajūtas problēmas, par to jāinformē treneris. 

Izglītojamajam vai vecākiem ir pienākums informēt Skolas treneri, ja ārsts izglītojamajam ieteicis 

veikt izmaiņas fiziskajās nodarbībās.  

6.19. Beidzot apmācību vai izstājoties no Skolas, nodot sporta formu un izsniegto sporta 

inventāru. 

6.20. Par nelaimes gadījumu, ugunsgrēku un citiem starpgadījumiem nekavējoties ziņot 

trenerim. Pamanot nepiederošu personu atrašanos treniņu nodarbības laikā, informēt par to treneri. 

 

VII  Kārtība, kādā notiek informācijas apmaiņa starp Skolu un vecākiem 

 
7.1.     Izglītojamie un viņu vecāki tiek informēti par iespējamiem sakaru veidiem ar Skolu , 

zina trenera telefona un iestādes telefona numurus, kā arī trenera un iestādes e-pasta adresi. 

7 .2.    Skolā atrodas izglītojamo iesniegumi, kuros ir norādīti izglītojamo, vecāku (aizbildņu) 

kontakttālruņu numuri, e-pasti. Par telefona numuru vai e-pasta nomaiņu izglītojamajam jāziņo 

Skolas administrācijai un trenerim.  

7.3.   Mācību nodarbību kavēšanas gadījumā izglītojamā  vecākiem (aizbildņiem) par to 

jāziņo trenerim vai Skolas vadībai.  

7.4.     Ja trenerim nav informācijas par audzēkņa nodarbību kavēšanas iemesliem vai ir citas 

ar audzēkni saistītas problēmas, trenerim ir nekavējoties jāsazinās ar izglītojamā vecākiem vai 

jāziņo Skolas vadībai. 

7.5. Treneriem drīkst izveidot saziņai ar izglītojamajiem un vecākiem Watsaap vai cita 

veida grupas. 

7.6.     Skolas vadība saziņai ar izglītojamajiem un vecākiem izmanto e-pastus un tālruņus 

un ar Skolas padomes starpniecību. 

7.7.     Regulāri un saskaņā ar Skolas mācību gada plānu, grupu audzināšanas darba plānu 

treneri rīko vecāku sanāksmes grupas mērogā vai Skolas vadība Skolas mērogā. 

 

VIII  Atbildība par Noteikumu neievērošanu 
 

8.1.1.   Par Noteikumu neievērošanu izglītojamiem var piemērot sekojošus 

disciplinārsodus: trenera izteikts mutisks aizrādījums, rakstisks ziņojums vecākiem, brīdinājums ar 

direktora rīkojumu, rājiens ar direktora rīkojumu, stingrais rājiens ar direktora rīkojumu. 

8.1.2. Noteikumu pārkāpēji var tikt izslēgti no skolas ar direktora rīkojumu, iepriekš 

brīdinot izglītojamā vecākus. 

 

IX  Noslēguma jautājumi 
 

9.1. Skolas iekšējās kārtības noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas brīdi. 

9.2. Izmaiņas Noteikumos var ieteikt izglītojamie, dibinātājs un izglītojamo vecāki. 

9.3. Grozījumus Noteikumos apstiprina Skolas direktors.  

9.4. Noteikumi sastādīti uz 6 (sešām) lapām. 

 

AKCEPTĒTS  Pedagoģiskās padomes sēdē 2022. gada 23. martā, Protokols Nr. 2.  

SASKAŅOTS 

Augšdaugavas novada pašvaldība Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 

izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska ________________ 2022.gada______________ 

 

Dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 


