Ikš ķiles n ovada paš va ldība
Ikšķiles novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības
iestāde

“Ikšķiles novada Sporta skola”
Skolas iela 2, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV 5052, reģ. Nr. 4371903296, tālr. 65030502, e-pasts: sportaskola@ikskile.lv

APSTIPRINU
Ikšķiles novada Sporta skolas
direktore ________________
A. Krūmiņa-Brūna
2020.gada 12.maijs
Rīkojuma Nr.1.-15/4-2020

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Ikšķilē
12.05.2020.

Nr.1.-8/1-2020

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu,
Ministru kabineta 2009. gada
24. novembra
noteikumiem Nr.1338 ”Kārtība
kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos”, Ministru kabineta
06.09.2016. gada 6. septembra noteikumiem
Nr.594 ”Sportistu un bērnu ar paaugstinātu
fizisko slodzi veselības aprūpes un
medicīniskās uzraudzības kārtība” un
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I .Vispārīgie jautājumi
1. Ikšķiles novada Sporta skolas (turpmāk – Sporta skola) iekšējās kārtības noteikumi
(turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1. izglītības procesa organizāciju;
1.2. izglītojamā pienākumus un tiesības;
1.3. izglītojamā, viņu vecāku/aizgādņu (turpmāk – vecāku), pedagogu (turpmāk
– treneru) un citu personu rīcību un uzvedības noteikumus Sporta skolā un
tās organizētajos pasākumos, alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un
psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto

ieroču (turpmāk – aizliegtie priekšmeti un vielas) iegādāšanās, lietošanas un
glabāšanas un realizēšanas aizliegumu Sporta skolā un tās teritorijā;
1.4. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu
izvietojumu Sporta skolā;
1.5. izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus
savai vai citu personu drošībai;
1.6. direktora un treneru rīcību, ja konstatē fizisku vai emocionālu vardarbību pret
izglītojamo;
1.7. kārtību sacensībās;
1.8. vecāku un citu personu uzturēšanās kārtību mācību treniņu nodarbību vietās;
1.9. ģērbtuvju izmantošanas kārtību mācību treniņu nodarbību vietās;
1.10. veselības pārbaužu veikšanas kārtību;
1.11. audzēkņu uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtību;
1.12. atbildība par noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumi attiecināmi uz izglītojamajiem, vecākiem, Sporta skolas apmeklētājiem,
Sporta skolas direktoru, treneriem.
3. Iepazīšanās ar noteikumiem:
3.1. ar šiem noteikumiem izglītojamais iepazīstas iestājoties Sporta skolā.
Atkārtoti iepazīstina katra mācību gada sākumā. Iepazīšanos ar noteikumiem
un gatavību tos ievērot izglītojamais apliecina ar ierakstu “iepazinos” un
parakstu noteiktas formas instruktāžas veidlapās;
3.2. vecākiem ir pienākums iepazīties ar noteikumiem, kuri publicēti interneta
mājas lapā.
3.3 darbinieki iepazīstas ar noteikumiem Sporta skolas lietvedībā, iepazīšanos ar
noteikumiem apliecina ar parakstu instruktāžas lapā, kura glabājas Sporta
skolas lietvedībā.
4. Izglītojamie var tikt fotografēti un filmēti iestādes mācību darba procesa
atspoguļošanai.
5. Izglītojamā dati tiks reģistrēti apstrādei Valsts izglītības informācijas sistēmā.
6. Fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu aizsardzību iestādē
reglamentē Ikšķiles novada pašvaldības privātuma politika.
II. Izglītības procesa organizācija
7. Mācību un treniņu darbs Sporta skolā notiek saskaņā ar nodarbību grafiku.
Nodarbības ilgums 40 minūtes.
8. Par izmaiņām nodarbību grafikā, nodarbību pārcelšanu vai citām izmaiņām trenerim
ir savlaicīgi jābrīdina Sporta skolas direktors.
9. Izmaiņas mācību un treniņu nodarbību grafikā veic direktors.
10. Izglītojamie par izglītības programmas apguvi saņem valsts atzītu izglītības
dokumentu par profesionālās ievirzes izglītības apgūšanu.
III. Izglītojamā pienākumi
11. Ievērot Sporta skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus, sporta veidu
drošības noteikumus.
12. Uzņemties personisku atbildību par uzvedību mācību un treniņu, sacensību, nometņu
un citu Sporta skolas organizēto pasākumu laikā.
13. Mērķtiecīgi apgūt sporta veida programmas, veicināt sportisko izaugsmi, attīstīt
rakstura īpašības – mērķtiecību, gribasspēku, neatlaidību mērķu sasniegšanā;

14. Saudzēt personīgā lietošanā nodoto inventāru.
15. Veidoties par sabiedrības locekli – attīstīt sapratni, cieņu, iecietību un spēju darboties
mācību un treniņu grupās.
16. Ievērot treniņa biedru tiesības uz netraucētu izglītības apguvi un treneru tiesības uz
netraucētu mācību un treniņu nodarbību organizēšanu un vadīšanu;
17. Ievērot personīgās higiēnas prasības;
18. Ar cieņu izturēties pret valsts un Sporta skolas simboliem, kā arī dažādām rasēm,
tautām, etniskajām grupām.
19. Uz treniņiem ierasties vismaz 10 min. pirms to sākuma.
20. Pārģērbjoties uz nodarbību, apģērbu atstāt kārtīgi saliktu.
21. Vērtīgas mantas un naudu treniņa laikā nodod glabāt trenerim.
22. Ievērot ceļu satiksmes drošības noteikumus ceļā uz/no treniņa un sacensībās.
23. Aizliegts lietot un aiztikt elektroierīces.
24. Bez trenera un tiesnešu klātbūtnes aizliegts lietot inventāru.
25. Par nelaimes gadījumu, ugunsgrēku un citiem starpgadījumiem nekavējoties ziņot
treneriem vai skolas dežurantam.
26. Pamanot nepiederošu personu atrašanos mācību un treniņu nodarbībās, informēt par
to treneri, vai atbildīgo personu.
27. Rudens – ziemas periodā pie apģērba vai sporta tērpa jālieto atstarotājs;
28. Informēt treneri par sliktu pašsajūtu nodarbībā.
IV. Izglītojamā tiesības
29. Iegūt profesionālās ievirzes vai interešu sporta izglītību attiecīgajā sporta veidā.
30. Izglītības procesā brīvi izteikt savu viedokli, paust uzskatus, neaizskarot citu brīvību.
31. Pārstāvēt Sporta skolu dažāda veida pasākumos, sacensībās atbilstoši savām spējām.
32. Saņemt motivētu savu spēju, zināšanu un iemaņu novērtējumu.
33. Izrādīt iniciatīvu izglītības procesa laikā.
34. Saņemt treneru un Sporta skolas darbinieku palīdzību sporta veidu programmu
apguvē.
35. Darboties sabiedriskās sporta organizācijās.
36. Saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību mācību treniņu un sacensību laikā.
37. Domstarpību gadījumos lūgt palīdzību Sporta skolas administrācijai;
38. Saņemt pateicības, atlīdzības rakstus, balvas.
V. Izglītojamā uzvedības noteikumi Sporta skolā, tās teritorijā un Sporta skolas
organizētajos pasākumos, aizliegto priekšmetu un vielu iegādāšanās, lietošanas
un glabāšanas aizliegums
39. Izglītojamie ir atbildīgi par savu uzvedību Sporta skolā, izpilda Sporta skolas treneru
un tehnisko darbinieku prasības.
40. Izglītojamie iepazīstas un ievēro drošības noteikumus, apstiprinot to ar parakstu.
41. Sporta skolas telpās un teritorijā aizliegts lietot nepieklājīgus vārdus un izteicienus,
aizskaroši, nepieklājīgi vai rupji izturēties pret saviem treniņu biedriem, pedagogiem
un citiem iestādes darbiniekiem vai citām personām.
42. Aizliegts pielietot vardarbību, pazemot treniņu biedrus un Sporta skolas darbiniekus,
huligāniski uzvesties.
43. Sporta skolā nav atļauts spēlēt azartspēles.

44. Izglītojamie nepiesārņo, nesmērē un nebojā Sporta skolas telpas un sporta zāli, tās
inventāru un apkārtni, treniņu un sacensību vietu atstāj tīru. Saudzē sabiedrisko un
privāto īpašumu, Sporta skolas darbinieku vai izglītojamā īpašumu.
45. Aizliegts postīt zaļo zonu, ziemas periodā mest sniegu uz cilvēkiem, iestādes ēku un
celiņiem.
46. Izglītojamie uz mājām dodas uzreiz pēc treniņa.
47. Uz pasākumiem Sporta skolā nepiederošas personas var ierasties, ja tas saskaņots ar
Sporta skolas vadību.
48. Aizliegts mācību treniņu laikā lietot mobilos telefonus u.c. ierīces, kuras traucē
mācību – treniņu darbu.
49. Aizliegts nodarbību, sacensību un pasākumu laikā lietot aizliegtās vielas un
priekšmetus.
50. Aizliegts Sporta skolā un tās teritorijā ienest, realizēt, 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 pamatota aizdomas par šo vielu un priekšmetu
neatļautu lietošanu, glabāšanu, realizēšanu, kā arī pamudināšanu tos lietot, treneris
ziņo Sporta skolas administrācijai, savukārt Sporta skolas administrācija ziņo Valsts
policijai. Saindēšanās gadījumos, traumu un citu veselības traucējumu gadījumos,
kas apdraud izglītojamā dzīvību izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību.
VI. Evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu
izvietojumu izglītības iestādē
51. Evakuācijas plāni un rīcības plāni ugunsgrēka pamanīšanas gadījumā izvietoti
atbilstoši ugunsdrošības normu prasībām nodarbību zālēs.
52. Operatīvā dienesta izsaukšanas tālruņi ir labi pārredzamā vietā.
VII. Izglītojamā rīcība, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus
savai vai citu personu drošībai
53. Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai drošībai, nekavējoties
informē par to tuvāk esošo treneri, pēc tam par šo faktu informē Sporta skolas
vadību. Par notikušo informē izglītojamā vecākus.
54. Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus citu personu drošībai,
izglītojamais , izvērtējot situāciju, sniedz palīdzību un ziņo jebkuram pieaugušajam
Sporta skolas darbiniekam par notikušo. Sporta skolas darbinieks reaģē, sniedz
palīdzību un informē Sporta skolas vadību. Par notikušo informē izglītojamā
vecākus.
VIII. Sporta skolas direktora un treneru rīcība, ja konstatē fizisku vai
emocionālu vardarbību pret izglītojamo
55. Ja konstatē fizisku vai emocionālu vardarbību pret izglītojamo ģimenē, treneris ziņo
Sporta skolas iestādes direktoram, Sporta skolas direktors ziņo bāriņtiesai vai
sociālajam darbiniekam.
53. Ja Sporta skolas direktors vai treneris konstatē fizisku vai emocionālu vardarbību
starp treniņu grupas biedriem:
53.1. atkarībā no situācijas treneris risina situāciju uz vietas;

53.2. atkārtotu situāciju gadījumā treneris ziņo konfliktā iesaistīto izglītojamo
vecākiem, cenšas rast risinājumu. Treneris par notikušo ziņo direktoram,
direktors problēmas risināšanā iesaista policijas darbiniekus.
IX. Kārtība sacensībās
54. Pirms sacensībām treneris iepazīstina ar drošības noteikumiem sacensībās,
izglītojamie parakstās par to ievērošanu noteiktas formas instruktāžas veidlapās.
55. Kārtību sacensībās nosaka sporta veidu drošības noteikumi un sacensību noteikumi.
56. Sacensību vietu drīkst atstāt tikai ar trenera atļauju.
X. Vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība mācību-treniņu vietās
57. Mācību un treniņu nodarbībās atļauts piedalīties iestādes administrācijas pārstāvjiem
(novērotāja statusā). Pārējās personas tiek uzskatītas par nepiederošām un tām ir
aizliegts uzturēties treniņu vietās bez iepriekšēja saskaņojuma ar treneri vai Sporta
skolas administrāciju, identificējot savu personu.
58. Nepiederošu personu atrašanās sporta bāzēs tiek reglamentēta ar Sporta skolas un
attiecīgās sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumiem.
59. Uzturoties mācību treniņu nodarbību vietās, personai ir jāievēro citu izglītojamo,
vecāku, darbinieku un apmeklētāju tiesības.
XI. Ģērbtuvju izmantošanas kārtība mācību treniņu nodarbību vietās
60. Izglītojamo uzturēšanās ģērbtuvēs pieļaujama tikai ar trenera atļauju. Treneris ir
atbildīgs, lai nepiederošas personas: citu skolu izglītojamie, vecāki vai citas personas
neuzturētos ģērbtuvēs mācību treniņu nodarbību vietās.
61. Vecāki, kas pavada izglītojamos līdz mācību treniņu norises vietai vai garderobei,
vai sagaida tos pēc mācību treniņu nodarbības, ievēro trenera norādes, higiēnas
normas un attiecīgās sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumus.
62. Trenera pienākums ir izskaidrot izglītojamajiem viņu pienākumus un tiesības,
uzturoties ģērbtuvēs, un kontrolēt to ievērošanu.
63. Nodarbībai beidzoties, izglītojamajam 5 līdz 15 minūšu laikā jāatbrīvo ģērbtuve.
64. Izglītojamajiem jāievēro visas higiēnas prasības un tīrība, visas mācību treniņu
norises laikā, lai pēc nodarbības telpās netiktu atstātas dzērienu pudeles, papīri,
maisiņi u.tml.
65. Izglītojamā pienākums ir ziņot trenerim par dažāda veida nekārtībām ģērbtuvēs (strīdi
starp audzēkņiem, tīrības un kārtības neievērošanas, u.c.)
66. Par mācību treniņu norises vietās, ģērbtuvēs, atstātajām materiālajām vērtībām
treneri un iestādes vadība neatbild.
XII. Veselības pārbaudes veikšanas kārtība
67. Iestājoties sporta skolā tiek iesniegta ģimenes ārsta izziņa, ka drīkst nodarboties ar
paaugstinātas slodzes fiziskajām aktivitātēm.
68. Reizi gadā izglītojamais veic padziļināto profilaktisko medicīnas pārbaudi VSMC,
pēc iepriekšēja pieraksta, sākot no otrā apmācību gada.

69. Nepilngadīgā izglītojamā likumiskais pārstāvis informē iestādes sporta treneri, ja
saņemts ģimenes ārsta vai VSMC sporta ārsta ieteikumi veikt fiziskās slodzes
izmaiņas treniņu procesā.
XIII. Audzēkņu uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtība
70. Sporta skolas izglītojamo uzņem pamatojoties uz vecāku iesniegumu, izglītojamā,
kurš sasniedzis pilngadību iesniegumu.
71. Uzņemot Sporta skolā izglītojamajam drīkst noteikt fiziskās sagatavotības
pārbaudījumus.
72. Izglītojamie tiek pārcelti uz nākamo mācību grupu, pamatojoties uz sporta veida
mācību programmu prasību izpildi, sasniegtajiem sportiskajiem rezultātiem un
kontrolnormatīvu izpildi.
73. Izglītojamie tiek atskaitīti no Sporta skolas, par to informējot vecākus:
73.1. pamatojoties uz vecāku, vai pilngadīga audzēkņa iesniegumu;
73.2. ja izglītojamais rupji pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus;
73.3 par neattaisnotu nodarbību kavējumu, ko apliecina trenera iesniegums;
73.4. ja audzēknis nespēj izpildīt noteiktajā sporta programmas noteiktās
prasības fiziskajā, tehniskajā un psiholoģiskajā sagatavotībā.
74. Audzēkņus uzņem, pārceļ un atskaita Sporta skolas direktors ar rīkojumu.
XIV. Prasības, kas jāievēro izglītojamajiem klātienes treniņa procesa laikā no
12.05.2020. līdz ārkārtējās situācijas beigām (12.03.2020. MK not. Nr.103 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”)
75. Audzēkņi uz nodarbību ierodas laicīgi, bet ne ātrāk kā 10 minūtes pirms tās sākuma.
76. Uz nodarbību nedrīkst ierasties audzēkņi ar saaukstēšanās vai citām COVID-19
saslimšanas pazīmēm.
77. Pulcēšanās vietā un visas nodarbības laikā tiek ievērota 2m distances ieturēšana
vienam no otra (tajā skaitā koplietošanas telpās – tualetēs u.c.).
78. Dušas un ģērbtuves netiek izmantotas.
79. Personīgās lietas (apģērbs, somas, ūdens pudeles u.c.) treniņa norises vietās arī tiek
novietotas, ievērojot 2m distanci.
80. Pirms un pēc nodarbības audzēkņi veic roku dezinfekciju.
81. Pēc tualetes apmeklējuma nomazgā vai dezinficē rokas.
82. Koplietošanas inventāru un aprīkojumu izsniedz un saņem atpakaļ sporta treneris.
83. Pēc nodarbības audzēkņi neuzkavējoties dodas prom no nodarbības vietas.
XV. Atbildība par noteikumu neievērošanu
84. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu izglītojamiem var piemērot šādus
disciplinārsodus:
84.1 mutisks aizrādījums;
84.2 rakstisks ziņojums vecākiem;
84.3 direktora izteikts rakstisks rājiens;
84.4 izslēgšana no Sporta skolas
85. Par nodarījumu izglītojamais raksta paskaidrojumu Sporta skolas direktoram, un tas
glabājas audzēkņa personas lietā.

86. Par Sporta 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.
87. Administratīvi un krimināli sodāmus pārkāpumus Sporta skola neizmeklē, bet ziņo
par tiem tiesību sargājošajām iestādēm.
XVI. Noteikumu pieņemšanas un grozīšanas kārtība
88. Grozījumus un papildinājumus noteikumos var ierosināt izglītojamie, pedagoģiskā
padome, Sporta skolas padome, Sporta skolas dibinātājs.
89. Grozījumus un papildinājumus noteikumos apstiprina Sporta skolas direktors.
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