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OZOLNIEKU SPORTA SKOLAS
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar
Ozolnieku Sporta skolas nolikuma 12. punktu
I. Vispārējie noteikumi
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Bērnu
tiesību aizsardzības likumu, Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumus
Nr.1338 ”Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos” Ozolnieku Sporta skolas (turpmāk Skolas) nolikumu.
Noteikumi ir attiecināmi uz izglītojamajiem un Skolas apmeklētājiem, kā arī Skolas
darbiniekiem.
Noteikumi nosaka izglītojamo uzņemšanu Skolā, izglītības procesa organizāciju,
izglītojamo drošību un veselības saglabāšanu, izglītojamo tiesības, pienākumus, vispārējos
aizliegumus, atbildību par noteikumu neievērošanu, izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos.
Iestājoties Skolā, ar iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamos iepazīstina treneris.
Iesniegumā izglītojamo vecāki ar parakstu apliecina iepazīšanos ar noteikumiem.
Grupu treneri katra mācību gada sākumā atkārtoti iepazīstina izglītojamos ar iekšējās
kārtības noteikumiem. Izglītojamie, kuri iestājās Skolā mācību gada laikā, ar noteikumiem
iepazīstina iestāšanās brīdī. Izglītojamais atbilstoši spējām un prasmēm to apliecina ar
ierakstu "iepazinos", norādot datumu un parakstu grupu mācību darba uzskaites žurnālā vai
izstrādātā veidlapā.
Noteikumi ir publicēti Skolas mājas lapā. Darbinieki ar noteikumiem tiek iepazīstināti
vienlaikus ar darba tiesisko attiecību uzsākšanu Skolā.
Noteikumi ir Skolas darba kārtības noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
II. Izglītības procesa organizācija

8.

9.

Izglītojamo uzņemšana notiek pēc izglītojamā vecāka vai aizbildņa rakstiska iesnieguma
iesniegšanas, ko iespējams saņemt pie trenera, Skolā vai mājas lapā
www.ozolniekusportaskola.lv .
Nodarbības notiek saskaņā ar Skolas direktora apstiprinātiem nodarbību grafikiem.
Atkarībā no grupas kvalifikācijas vienas nodarbības ilgums ir no 40 – 160 minūtēm.

10. Stundu skaits nedēļā atbilst grupas kvalifikācijai un nepārsniedz 2021. gada 21. decembra
Ministru kabineta noteikumos Nr.885 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmas” minēto maksimālo stundu skaitu attiecīgam mācību - treniņu
posmam.
11. Nodarbības laikā jāievēro attiecīgās sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumi, ar kuriem
izglītojamos mācību gada sākumā iepazīstina treneris.
12. Nodarbības laikā par kārtību atbild treneris.
13. Nodarbību grafikā paredzētajā laikā izglītojamajam, atbilstošā apģērbā un apavos,
jāatrodas noteiktajā nodarbību vietā. Neparedzētos gadījumos trenerim ir tiesības mainīt
nodarbības laiku un vietu. Par nodarbību grafika izmaiņām treneris brīdina izglītojamos
vismaz dienu iepriekš.
14. Par izglītojamā nodarbības kavējumu treneris veic ierakstu e–žurnālā (e-klasē).
15. Slodžu un atpūtas režīms nodarbībā ir trenera kompetencē, nodarbības var notikt bez
starpbrīžiem.
16. Ja 15 minūtes pēc paredzētā nodarbības sākuma treneris nav ieradies, izglītojamajiem
jāapģērbjas un jādodas uz mājām. Vecākiem par nenotikušo nodarbību jāziņo Skolas
administrācijai.
17. 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.
III. Izglītojamo drošības un veselības nodrošināšana
18. Katra mācību gadu treneris iepazīstina izglītojamos ar drošības instrukcijām (skat.
Drošības noteikumus izglītojamajiem) pēc nepieciešamības, par ko izglītojamie attiecīgās
instruktāžas veidlapas ailēs ieraksta instruktāžas datumu un parakstās.
19. Katra mācību gada sākumā treneris iepazīstina izglītojamos ar sporta bāzi, kur notiek
treniņi, evakuācijas plānu un parāda vietu, kur izvietota informācija par operatīvo dienestu
izsaukšanu, kā arī rīcību ekstremālās situācijās.
20. Nodarbību laikā sporta zālēs un ģērbtuvēs nedrīkst atrasties nepiederošas personas, par to
ierašanos nekavējoties jāziņo sporta bāzes administratoram vai trenerim.
21. Izglītojamajiem aizliegts pieļaut tādu rīcību, kas varētu radīt draudus paša un citu cilvēku
veselībai un drošībai.
22. Ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:
22.1. treneris informē direktoru un izglītojamā vecākus/aizbildņus par izglītojamā
uzvedību;
22.2. izglītojamais jāizolē no citiem izglītojamajiem līdz ierodas vecāks/aizbildnis;
22.3. direktors rakstiski (papīra vai elektroniska dokumenta formā) nosūta izglītojamā
vecākiem informāciju par izglītojamā uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību
ar skolu;
22.4. ja izglītojamā uzvedībā nav uzlabojumu un vecāki nevēlas sadarboties ar skolu, bet
situācijas risināšanā vēlas iesaistīt citus speciālistus, direktors šo informāciju nosūta
attiecīgajai pašvaldībai.
23. Evakuācijas plāns izvietots Skolas telpās labi pārredzamā vietā.
24. Ārkārtas situācijās, atskanot trauksmes signālam (pēc mutiska paziņojuma par evakuāciju),
tiek veikta izglītojamo evakuācija saskaņā ar noteikumiem par rīcību ekstremālās
situācijās, izglītojamie izpilda atbildīgā trenera norādījumus vai rīkojas atbilstoši direktora
apstiprinātiem Skolas evakuācijas plānam un kārtībai.
25. Par Skolas darbinieku maldināšanu par ekstremālām situācijām izglītojamais atbild
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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26. Traumu vai pēkšņu veselības traucējumu gadījumos izglītojamais vēršas pie trenera vai
jebkura skolas darbinieka, kas izvērtējot situāciju izsauc neatliekamo medicīnisko
palīdzību, un paziņo par notikušo Skolas direktoram un izglītojamo vecākiem.
IV. Izglītojamo tiesības
27. Iegūt valsts vai pašvaldības daļēju apmaksātu profesionālās ievirzes vai interešu izglītību
sportā.
28. Ikvienam izglītojamajam ir tiesības uz netraucētu mācību procesu treniņu laikā.
29. Mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus. Sniegt
priekšlikumus par mācību-treniņu darba, nodarbību apstākļu, sabiedriskās dzīves
uzlabošanu Skolas administrācijai.
30. Izglītojamajam ir tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem Skolā un tās
organizētajos pasākumos.
31. Saņemt valsts apmaksātu profilaktisko padziļināto veselības pārbaudi, atbilstoši LR
normatīvo aktu prasībām.
32. Izvirzīt pārstāvjus no izglītojamo vidus Skolas padomei.
33. Piedalīties sabiedriskajā darbībā.
34. Saņemt informāciju par plānotajām sacensībām, atteikties tajās piedalīties traumu un
saslimšanas gadījumos.
35. Uz personiskās mantas aizsardzību nodarbību laikā. Ja sacensību vai treniņu laikā netiek
nodrošināta atsevišķa ģērbtuve grupai, vērtīgās lietas jānodod glabāšanā pie trenera.
36. Pieprasīt no trenera tolerantu un vienlīdzīgu attieksmi pret sevi un grupas biedriem.
37. Pēc profesionālās ievirzes programmas apguves saņemt apliecību „Par profesionālās
ievirzes izglītību”.
V. Izglītojamo pienākumi
38. Regulāri apmeklēt treniņu nodarbības, celt savu sporta meistarību, pielikt maksimālas
pūles, lai sasniegtu labākos rezultātus sacensībās, uzņemties personisku atbildību par savu
sportisko rezultātu izaugsmi.
39. Pārstāvēt Skolu dažāda mēroga sacensībās.
40. Precīzi laikā ierasties uz treniņu nodarbībām un sacensībām, bet, ja kādu iemeslu dēļ nevar
ierasties, tad par to informēt treneri.
41. Uz treniņu nodarbībām un sacensībām ierasties tīrā, kārtīgā sporta tērpā, atbilstošos
apavos. Ievērot personīgās higiēnas prasības.
42. Izglītojamais nedrīkst aiziet no treniņu nodarbībām bez trenera atļaujas.
43. Treniņu nodarbībās būt disciplinētam un uzmanīgam, netraucēt trenera un treniņu biedru
darbu.
44. Ievērot vispārpieņemtas ētikas un morāles normas saskarsmē ar grupas biedriem,
treneriem, nodarbību vietas apkalpojošo personālu, tiesnešiem un pretiniekiem sacensībās
(būt pieklājīgam, sveicināties, nerunāt rupjības utt.).
45. Par jebkuru konfliktsituāciju nodarbību vai sacensību laikā informēt grupas treneri.
46. Nekavējoties ziņot trenerim, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai
vai citu personu drošībai.
47. Ievērot tīrību un kārtību treniņu un sacensību vietā (nemest papīrus, košļājamās gumijas,
dzērienu pudeles un bundžas un citus atkritumus tiem neparedzētās vietās).
48. Saudzēt Skolas mācību līdzekļus, telpas un inventāru, atlīdzināt nodarītos materiālos
zaudējumus.
49. Saudzēt apkārtējo vidi, vajadzības gadījumā piedalīties Skolas apkārtnes un treniņu vietas
uzkopšanā.
50. Zināt un ievērot CSN ceļā uz Skolu, transporta līdzekļos, drošību uz ūdens un ledus,
drošības noteikumus pārgājienos, ekskursijās un izbraukumos uz sacensībām.
51. Informēt treneri, ja ārsts izglītojamajam ieteicis veikt izmaiņas fiziskajās nodarbībās.
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52. Beidzot apmācību atgriezt Skolas izsniegto sporta formu un sporta inventāru (ja nav
savādākas vienošanās).
53. Ar savu rīcību, darbību un līdzdalību veicināt skolas prestiža celšanu un spodrināt savas
skolas, sava novada un savas valsts vārdu.
VI. Vispārējie aizliegumi
54. Fiziski un morāli aizskart citus izglītojamos, tos pazemot.
55. Aiztikt, bojāt vai piesavināties citu personīgās mantas.
56. Smēķēt un lietot alkoholu, narkotiskās un psihotropās vielas Skolā un tās teritorijā vai
ierasties uz treniņu vai sacensībām reibumā, kā arī izplatīt apreibinošās vielas.
57. Bojāt Skolas vai treniņu bāzes telpas un inventāru.
58. Lietot aizliegtas stimulējošas vielas (dopingu).
59. Ienest treniņu nodarbību vai sacensību vietā un darboties ar aukstajiem ieročiem, gāzes
baloniņiem, gāzes pistolēm, šaujamieročiem, sprāgstvielām, ķīmiskām vielām un citām
kaitīgām vielām.
60. Spēlēt azartspēles Skolas telpās un treniņu vietās, lai gūtu materiālu vai citu labumu.
61. Veikt jebkādas šajos noteikumos neminētās darbības, kas ir pretrunā ar sabiedrībā
vispārpieņemtajām ētikas un morāles normām.
62. Atteikties izpildīt Skolas darbinieka likumīgās prasības.
63. Lietot necenzētus vārdus.
64. Mācību-treniņu nodarbībās, sapulcēs un pasākumos filmēt un ierakstīt notikuma norisi, ja
tas nav paredzēts mācību procesa ietvaros vai neformāla pasākuma ietvaros. Attiecīgo
darbību veikšanai nepieciešams Skolas direktora saskaņojums. Par šī noteikumu
pārkāpumu izglītojamā vai Skolas apmeklētāju rīcība tiek izvērtēta Skolas pedagoģiskajā
padomē, kā arī autortiesību, fizisko personu datu aizsardzības tiesību un citu tiesību
pārkāpumu gadījumos direktors lemj par nepieciešamību papildus ziņot tiesībaizsardzības
iestādēm, ja pārkāpums satur administratīvā pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma
pazīmes.
VI. Atbildība par noteikumu neievērošanu
65. Par augstāk minēto noteikumu neievērošanu izglītojamajam var piemērot šādus
disciplinārsodus:
65.1. mutisks aizrādījums;
65.2. rakstisks ziņojums vecākiem vai aizbildņiem un/vai pārrunas ar vecākiem vai
aizbildņiem;
65.3. rājiens Ozolnieku Skolas direktora rīkojumā;
65.4. izslēgšana no Skolas.
66. Par materiālajiem zaudējumiem, kas nodarīti Sporta skolai, tiek sastādīts akts, kurā
konstatē kaitējuma apmēru, kurš vainīgajam vai vainīgā vecākiem (aizbildņiem)
jāatlīdzina.
67. Par atkārtotiem rupjiem skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem izglītojamais tiek
atskaitīts no Sporta skolas, par to informējot izglītojamā vecākus vai aizbildņus.
68. Administratīvi vai krimināli sodāmus pārkāpumus Sporta skola neizmeklē, bet ziņo par
tiem tiesību sargājošām iestādēm.
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VIII. Noslēguma jautājumi
69. Izmaiņas skolas iekšējās kārtības noteikumos var ieteikt izglītojamie, Skolas padome,
pedagoģiskā padome, dibinātājs un izglītojamo vecāki.
70. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos apstiprina Skolas direktors.

Direktors

R.Duplinskis
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