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1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Daugavpils  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. Noteikumi  izdoti  saskaņā  ar  Izglītības  likumu,  Bērnu  tiesību
aizsardzības  likumu,  ministru  kabineta   24.11.2009.  noteikumiem  Nr.1338.
„Kārtība,  kādā  nodrošināma  izglītojamo  drošība  izglītības  iestādēs  un  to
organizētajos pasākumos” un Skolas nolikuma 27.punktu.

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. Grupu  treneri  katra  gada  septembrī  atkārtoti  iepazīstina
izglītojamos ar iekšējiem kārtības noteikumiem, par ko izglītojamie parakstās
mācību-treniņu darba uzskaites žurnāla attiecīgajā ailē.

2.  Izglītojamo uzņemšana , pārcelšana uz augstāku mācību – treniņu 
grupu vai citu izglītības programmu, atskaitīšana no Skolas 

2.1. Apmācība Skolā ir brīvprātīga;
2.2. Izglītojamo  uzņemšana,  pārcelšana  uz  nākošo  mācību  –  treniņu

grupu vai citu izglītības programmu, atskaitīšana no Skolas notiek saskaņā ar
„Daugavpils novada Bērnu un jauniešu sporta skolas izglītojamo uzņemšanas,
pārcelšanas uz nākamo mācību – treniņu grupu vai citu izglītības programmu un
atskaitīšanas reglamentu”. 

2.3. Par grupu komplektēšanu atbild Skolas treneri.



3. Izglītības procesa organizācija

3.1. Profesionālās  ievirzes  sporta  izglītības  programmas  tiek  realizētas
mācību-treniņu  nodarbībās,  individuālajās  nodarbībās,  mācību-treniņu
nometnēs, sacensībās, kontrolnormatīvu izpildē, teorētiskajā sagatavotībā. 

3.2. Nodarbības  notiek  saskaņā  ar  Skolas  direktora  apstiprinātiem
nodarbību grafikiem, kuros ir noteikti nodarbību laiks un vieta. Mācību-treniņu
nodarbības  stundas  garums  ir  40  minūtes.  Atkarībā  no grupas  kvalifikācijas,
vienas  mācību-treniņu  nodarbības  ilgums  ir  1-  4  mācību-treniņu  nodarbību
stundas.

3.3.  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.

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

3.6. Treniņa  atcelšana  vai  pārcelšana  trenerim  jāsaskaņo  ar  Skolas
direktoru un laicīgi par to jāinformē izglītojamie vai viņu vecāki. 

3.7. Ja  15  minūtes  pēc  paredzētā  nodarbības  sākuma  treneris  nav
ieradies,  izglītojamiem  jāapģērbjas  un  jādodas  uz  mājām.  Vecākiem  par
nenotikušo nodarbību jāziņo Skolas direktoram.

4. 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.

4.2. Nodarbību  laikā  sporta  zālēs  un  ģērbtuvēs  nedrīkst  atrasties
nepiederošas  personas,  par  to  ierašanos  nekavējoties  jāziņo  sporta  zāles
dežurantam vai trenerim.

4.3. Ja sacensību vai treniņu laikā netiek nodrošināta atsevišķa ģērbtuve
grupai, vērtīgās lietas (pulksteņi, mobilie telefoni, nauda, rotaslietas) nododami
glabāšanā trenerim.

4.4. Izglītojamiem jāziņo trenerim ja tie kādas personas darbībā saskata
draudus savai vai citu personu drošība.

4.5. Administratīvi vai krimināli sodāmus pārkāpumus Skola neizmeklē,
bet ziņo tiesībsargājošajām iestādēm.

4.6. 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.
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4.7. Vienu  reizi  gadā  par  Skolas  līdzekļiem  audzēkņiem  tiek  veikta
medicīniskā pārbaude pie sporta ārsta.

5. Izglītojamo tiesības

5.1.   Uz netraucētu treniņnodarbību norisi drošos un veselībai nekaitīgos 
apstākļos.

5.2.   Saņemt no trenera informāciju par plānotajām sacensībām, atteikties
no piedalīšanās tajās traumu un saslimšanas gadījumos.

5.3.    Pieprasīt no trenera tolerantu attieksmi pret sevi un grupas 
biedriem.

5.4.    Sniegt priekšlikumus par mācību-treniņu, nodarbību apstākļu, 
sabiedriskās dzīves uzlabošanu Skolas  administrācijā .

5.5.    Pēc profesionālās ievirzes programmas apguves saņemt apliecību 
„Par profesionālās ievirzes izglītību.”

 6. Izglītojamo pienākumi

6.1. Regulāri  apmeklēt  treniņnodarbības,  celt  savu  sporta  meistarību,
pielikt maksimālas pūles, lai sasniegtu labākos rezultātus sacensībās.

6.2. Pārstāvēt Skolu dažāda mēroga sacensībās.
6.3. Būt  pieklājīgam saskarsmē ar  grupas  biedriem,  nodarbību  vietas

apkalpojošo personālu, tiesnešiem un pretiniekiem sacensībās.
6.4. Precīzi  ierasties  uz  nodarbībām  un  sacensībām.  Ja  izglītojamais

kādu iemeslu dēļ nevar ierasties uz treniņu nodarbību vai sacensībām, par to
jāinformē treneris.

6.5. Precīzi ievērot drošības instrukcijas, nodarbību un sacensību vietu
iekšējās kārtības noteikumi.

6.6. Uz nodarbībām jāierodas tīrā sporta tērpā, treniņiem paredzētiem
apaviem. Pēc nodarbībām jāpārģērbjas.

6.7. 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.

6.8. Neaiztikt citu grupas biedru personīgās lietas un sporta inventāru,
nelietot svešu dvieli, matu suku, dzeramo ūdeni.

6.9. Pēc  nodarbības  nomazgāties  dušā.  Ja  tas  nav  iespējams,  tad
nomazgāt rokas.

6.10. 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.

6.11. Par jebkuru konfliktsituāciju informēt grupas treneri. 
6.12. Saudzīgi izturēties pret izsniegto sporta inventāru, formu, nebojāt

inventāru un aprīkojumu sporta bāzēs un nakšņošanas vietās.



6.13. Izglītojamais un viņa vecāki pilnā mērā atbildīgi par zaudējumu,
kas izglītojamā vainas pēc nodarīti  Skolas,  citu  juridisku vai  fizisku personu
īpašumam.

6.14. Izglītojamajam vai vecākiem ir pienākums informēt Skolas treneri,
ja ārsts izglītojamajam ieteicis veikt izmaiņas fiziskajās nodarbībās. 

6.15. Beidzot  apmācību Skolā  nodot  sporta  formu un izsniegto  sporta
inventāru.

7. Atbildība par Noteikumu neievērošanu

7.1. Par Noteikumu neievērošanu izglītojamiem var piemērot sekojošus
disciplinārsodus:

7.1.1. trenera izteikts mutisks aizrādījums;
7.1.2. rakstisks ziņojums vecākiem;
7.1.3. brīdinājums ar direktora rīkojumu;
7.1.4. rājiens ar direktora rīkojumu;
7.1.5. stingrais rājiens ar direktora rīkojumu.
7.2. Noteikumu  pārkāpēji  var  tikt  izslēgti  no  skolas  ar  direktora

rīkojumu, iepriekš brīdinot izglītojamā vecākus.

8. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos

8.1. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ieteikt izglītojamie, 
dibinātājs un izglītojamo vecāki.

8.2. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos apstiprina Skolas direktors. 
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