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Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas  

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 
 

       Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta    

24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo 

drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.nod.6.p. 

 

 

 

I  Vispārīgie jautājumi 

1. Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas (turpmāk-BJSS) Iekšējās kārtības 

noteikumi (turpmāk-Noteikumi) izdoti saskaņā ar:  

1.1. Izglītības likuma 54.panta otro punktu; 

1.2.  Profesionālās izglītības likumu; 

1.3.  Bērnu tiesību aizsardzības likumu; 

1.4.  Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338 “Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos 

pasākumos” 3.nod.6.p.; 

1.5.  Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumiem Nr. 277 “Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības 

pieejamība izglītības iestādēs” un Skolas nolikumu. 

 

2. Noteikumu ievērošana visiem izglītojamajiem ir obligāta. 

3. Treneri ar iekšējās kārtības noteikumiem izglītojamos iepazīstina pirmajā 

treniņnodarbībā, par ko liecina izglītojamā paraksts. 

 

 

II  Izglītības procesa organizācija 

4. Mācību treniņu slodze nedēļā vienā profesionālās ievirzes izglītības programmā ir 

atkarīga no grupas kvalifikācijas (MK 2017.g.29.augusta noteikumi Nr.508 

”Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” 

5. Mācību treniņu stundas ilgums 40 minūtes.  

Skolas bāzes durvis tiek atvērtas ne vēlāk kā 30 min. pirms treniņa sākuma. 

6. Izglītojamie skolā ierodas laikā, lai līdz treniņu sākumam būtu nodarbības vietā. 
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7. Par mācību – treniņu stundu izmaiņām nākošajai dienai informē treneris, 

saskaņojot ar skolas administrāciju. 

8. Mācību – treniņu grupu nodarbības notiek pēc direktora apstiprināta nodarbību 

saraksta. 

9. Par sporta bāzes saglabāšanu atbild treneris un izglītojamie. 

10. Izglītojamie ievēro un pilda tās skolas iekšējās kārtības noteikumus, kurā notiek 

sacensības un treniņnodarbības (Preiļu 1.p.sk., Preiļu 2.vsk., JE PVĢ , Pelēču 

p.sk., Riebiņu v-sk., Rušonas p.sk., Galēnu p.sk., Dravnieku p.sk., Vāŗkavas v-sk.  

iekšējās kārtības noteikumi)  

 

III   Izglītojamo  tiesības 

Izglītojamajiem ir tiesības: 

11. iegūt profesionālās ievirzes sporta izglītību izvēlētajā sporta veidā, ko piedāvā 

sporta skola: vieglatlētika, volejbols, futbols, basketbols, galda teniss 

12. brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka, valsts 

godu un cieņu, 

13. izteikt ierosinājumus un priekšlikumus par iestādes darbu, 

14. pārstāvēt Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolu dažāda veida pasākumos, 

sacensībās atbilstoši savām spējām un interesēm, 

15. izrādīt iniciatīvu zināšanu, prasmju un iemaņu apguvē, 

16. saņemt trenera palīdzību sporta izglītības programmas apguvē, 

17. saņemt darba vērtējumu rakstveidā (rekomendācija, sekmju izraksts, apliecība) 

 

 

IV Izglītojamo pienākumi 

 

Izglītojamā pienākumi ir: 

18. trenēties atbilstoši savām spējām, 

19. ievērot iekšējās kārtības noteikumus, 

20. ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, valsts un skolas simboliku un 

atribūtiku, 

21. saudzēt skolas vidi, bojāšanas gadījumā tiek aicināti konfliktā iesaistīto 

izglītojamo vecāki un vainīgā puse atlīdzina zaudējumus cietušai pusei. 

22. ievērot pārējo izglītojamo, treneru un tehnisko darbinieku tiesības uz netraucētu 

izglītības ieguvi un savstarpēju cienīgu izturēšanos, 

23. ievērot personīgās higiēnas prasības, 

24. uz nodarbībām ierasties, līdzi ņemot sporta apģērbu un maiņas apavus, apģērbam 

jābūt lietišķam, tīram, 

25. ievērot ugunsdrošības, ceļu satiksmes noteikumus un drošības tehnikas 

noteikumus sporta nodarbībās un sacensībās, ekskursijās un skolas organizētajos 

pasākumos, 

26. precīzi izpildīt prasības ārkārtas situācijās, 

27. nodarbībās izpildīt trenera norādījumus un uzdevumus, netraucējot pārējiem 

izglītojamajiem, aizliegts ēst, košļāt košļājamo gumiju, lietot mobilos telefonus 

utt. 

28. ievērot drošības noteikumus sporta bāzēs, 

29. aizliegts lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību, huligāniski 

uzvesties, 
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30. aizliegts skolā un tās teritorijā ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās 

vielas, tabakas izstrādājumus, pirotehniku, dzīvniekus, saulespuķu sēkliņas, spēlēt 

azarta spēles, 

31. izstājoties no sporta skolas nodot izsniegto inventāru, sporta formu 

 

 

V  Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu 

 

32. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu izglītojamajiem var piemērot šādus 

disciplinārsodus: 

32.1. mutisks aizrādījums; 

32.2. rakstisks ziņojums vecākiem; 

32.3. piezīme direktora rīkojumā; 

32.4. rājiens direktora rīkojumā. 

33. Par skolas īpašuma ļaunprātīgu bojāšanu izglītojamais un viņa vecāki ir pilnā 

apmērā materiāli atbildīgi par zaudējumu, kas izglītojamā vainas dēļ nodarīts 

skolai. Par nodarījumu izglītojamais sniedz rakstisku paskaidrojumu, kurš glabājas 

izglītojamā personas lietā. 

34. Gadījumos, kad ir aizdomas par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu un alkohola 

lietošanu, skola ziņo vecākiem un ātrai medicīniskai palīdzībai. 

35. Gadījumos, kad ir aizdomas par pielietoto vardarbību, administratīvi vai krimināli 

sodāmiem pārkāpumiem, skola nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm. 

 

 

VI  Kārtība, kādā izglītojamie tiek iepazīstināti ar Iekšējās kārtības noteikumiem 

 

36. Treneris iepazīstina izglītojamos ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem I 

semestra sākumā un II semestra sākumā. Iekšējās kārtības noteikumi tiek 

pārskatīti un pārrunāti papildus pēc vajadzības, ja radusies iekšējās kārtības 

pārkāpumu situācija. Par noteikumu pārrunāšanas faktu treneris veic ierakstu, 

izglītojamie parakstās par to ievērošanu. 

37. Pirms masu pasākumu apmeklējuma treneris ar izglītojamajiem pārrunā kārtības 

noteikumus šādos pasākumos. Par noteikumu pārrunāšanas faktu treneris veic 

ierakstu, izglītojamie parakstās par to ievērošanu. 

38. Pirms došanās grupas sacensībās treneris instruē izglītojamos par kārtības 

noteikumiem. 

39. Par pirmās palīdzības sniegšanu izglītojamos informē treneris sadarbībā ar 

pieaicinātu profesionālu personu, ne retāk kā vienu reizi gadā. Par noteikumu 

pārrunāšanas faktu treneris veic ierakstu, izglītojamie parakstās par to ievērošanu. 

40. Par ugunsdrošību izglītojamos informē treneris vai atbildīgais par darba drošību 

ne retāk kā vienu reizi gadā. Par noteikumu pārrunāšanas faktu treneris veic 

ierakstu, izglītojamie parakstās par to ievērošanu. 

41. Vismaz vienu reizi gadā izglītojamo drošības instrukcijās jāiekļauj informācija: 

Par rīcību ekstremālās situācijās, 

Par rīcību nestandarta situācijās, 

Par ceļu satiksmes drošību, 

Par drošību uz ledus, 

Par drošību uz ūdens, 

Par personas higiēnu un darba higiēnu. 
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42. Par noteikumu pārrunāšanas faktu treneris veic ierakstu,            izglītojamie 

parakstās par to ievērošanu. 

 

 

VIII  Kārtība, kādā Preiļu novada BJSS uzturas nepiederošas personas 

43. Pastāvīgi skolai piederošas ir sekojošas personas: 

 Preiļu novada BJSS izglītojamie, 

 Preiļu novada BJSS darbinieki. 

44.Personas, kuras īslaicīgi uzturas skolā. 

Personas, kuras ierodas skolā, lai risinātu dažādus izglītības procesa jautājumus, 

44.1. Preiļu novada domes darbinieki, Preiļu novada Izglītības pārvaldes darbinieki, 

Preiļu novada pašvaldības uzņēmumu darbinieki, 

44.2. remontstrādnieki un apkalpojošo firmu darbinieki (par viņu rīcību atbild 

direktors vai saimniecības daļas vadītājs), 

44.3. kontrolējošo institūciju pārstāvji un skolas administrācijas oficiāli uzaicinātās 

personas. 

Personas, kuras ierodas skolā, lai risinātu jautājumus, kuri skar izglītojamos (viņu 

ģimenes locekļi) 

45. Citas personas tiek uzskatītas par nepiederošām. Nepiederošām personām ir 

aizliegts uzturēties skolas telpās bez administrācijas atļaujas. 

46. Nepiederošām personām pēc administrācijas vai skolas darbinieku lūguma jāatstāj 

telpas. Nepieciešamības gadījumos skolas personāls ziņo policijai. 

 

IX  Noslēguma jautājumi 

47. Aizliegts uzturēties ģērbtuvēs treniņu laikā bez nepieciešamības. 

48. Iekšējās kārtības noteikumi izvietoti skolas foajē. 

49. Izglītojamajiem bez iebilduma jāizpilda skolas darbinieku prasības un norādījumi, 

kuri saistīti ar iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu. 

50. Evakuācijas plāni un rīcība šādā gadījumā izvietoti katra stāva gaiteņos.  

 ugunsdzēsēji 112 

 policija 112, 110 

 ātrā neatliekamā palīdzība 112, 113 

 no mobilā telefona visus dienestus var izsaukt 112 

 

X  Grozījumi Iekšējās kārtības noteikumos 

51. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos var ierosināt direktors,  Pedagoģiskā 

padome un skolas dibinātājs. 

52. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos apstiprina direktors. 

 

Pielikumā: Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas drošības instrukciju 

saraksts. 


