
3.Pielikums 
TALSU NOVADA SPORTA SKOLA 

AUDZĒKŅU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 

1.Vispārējie noteikumi 

1.1 Šie noteikumi nodrošina un veicina sporta skolas audzēkņu izglītības procesa drošību un kārtību. 

1.2 Audzēkņu pienākums ir ievērot skolas nolikumā noteiktos izglītojamo pienākumus un tiesības. 

1.3 Ar šiem noteikumiem audzēkņi ir iepazīstināmi uzsākot mācību gadu. Iepazīšanos ar noteikumiem un gatavību tos 

ievērot audzēkņi apliecina ar parakstu. 

1.4 Par audzēkņu iepazīstināšanu ar noteikumiem atbildīgs ir treneris. 

 

2.Kārtības noteikumi mācību – treniņu nodarbībās. 

2.1 Uz mācību – treniņu nodarbībām jāierodas savlaicīgi. 

2.2 Līdzi jāņem maiņas apavi, sporta tērps, sporta inventārs, ja to ir noteicis treneris. 

2.3 Ierodoties ātrāk kā 30 min. pirms  nodarbību sākuma pieteikties pie attiecīgās sporta bāzes dežuranta vai trenera. 

Nedrīkst traucēt citu nodarbību norisi. 

2.4 Nokavējot nodarbību sākumu audzēkņa pienākums ir pieteikties trenerim un sniegt paskaidrojumu. 

2.5 Ja uz nodarbību ierodas sveša pavadoša persona, par to jāinformē attiecīgās sporta bāzes dežurants un treneris. 

2.6 Pārģērbjoties uz nodarbību, ģērbtuvē atstātais apģērbs jāatstāj sakārtots. 

2.7 Vērtīgās mantas jānodod glabāšanā dežurantam vai trenerim. 

2.8 Nav atļauts bezmērķīgi uzturēties ģērbtuvē, aiztikt svešas mantas. 

2.9 Lietojot attiecīgās sporta bāzes dušu telpas vai tualetes  ievērot tīrību un kārtību. 

2.10 Uzsākot nodarbību, audzēkņiem disciplinēti jāpulcējas trenera norādītajā vietā. 

2.11 Ja audzēknim ir veselības vai sliktas pašsajūtas problēmas, par to nekavējoties jāinformē treneris. 

2.12 Mācību – treniņu nodarbību laikā jāievēro trenera norādījumi un drošības noteikumi. 

2.13 Par pamanītajiem inventāra, sporta bāzes bojājumiem nekavējoties jāinformē treneris vai cits tuvumā  esošai skolas 

darbinieks. 

2.14 Pamanot nepiederošu personu atrašanos nodarbību vietā, par to jāinformē treneris. 

 

3.Kārtības noteikumi dodoties uz sacensībām un sacensību vietās 

3.1 Dodoties uz nodarbībām, sacensībām vai ārpus tām, ievērot ceļu satiksmes noteikumus, vispārpieņemtās uzvedības 

normas, trenera vai grupas vadītāja norādījumus. 

3.2 Transporta līdzekļos ievērot iekšējās kārtības noteikumus, transporta līdzekļa vadītāja norādījumus. 

3.3 Atrodoties sacensību un naktsmītņu vietās ievērot attiecīgo iestāžu iekšējās kārtības noteikumus. 

 

4. Vispārējie ierobežojumi 

4.1 Aizliegts lietot fizisku spēku pret citiem audzēkņiem, aizskart viņu pašcieņu, runāt necenzētiem vārdiem. 

4.2 Aizliegts lietot apreibinošas vielas, smēķēt. 

4.3 Aizliegts apzināti bojāt inventāru, telpu aprīkojumu. Veikt jebkādas šajos noteikumos neminētās darbības, kas ir 

pretrunā ar sabiedrībā vispārpieņemtiem ētikas un morāles normām. 

 

5.Sods par noteikumu neievērošanu. 

5.1 Par augstāk minēto noteikumu neievērošanu jebkurš sporta skolas pedagogs ir tiesīgs pieprasīt audzēkņa rakstisku 

paskaidrojumu. 

5.2 Audzēkņa paskaidrojumus un pārkāpumus izskata skolas administrācija kopā ar treneri un pieņem piemērojamo sodu. 

5.3 Ja pārkāpumu rezultātā ir radīti materiālie zaudējumi, tiek sastādīts akts, kurā konstatē kaitējuma apmēru, kurš 

vainīgajam vai vainīgā vecākiem (aizbildņiem) jāatlīdzina. 

5.4 Par vairākkārtējiem rupjiem pārkāpumiem audzēknis tiek atskaitīts no sporta skolas. 

 

6.Rīcība ārkārtējās situācijās. 

6.1 Jebkurā ārkārtējā situācijā jāseko trenera vai cita skolas darbinieka norādījumiem. Ja tuvumā nav pieaugušo, jācenšas 

organizēti izkļūt no bīstamās telpas vai situācijas, rūpējoties par saviem vienaudžiem. Pēc iespējas ātrāk paziņo par 

notikušo kādam no treneriem vai citiem iestādes darbiniekiem. 

6.2 Ugunsgrēka gadījumā, lai izkļūtu no ēkas, jāvadās pēc sporta bāzē izvietoto evakuācijas plānu shēmām, drošības 

zīmēm. 

 

Talsu novada sporta skolas administrācija 


