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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Rīgā  
 
 
 

2020. gada 02. janvārī                  Nr. SPSC-20-1-nts  
 

Krišjāņa Kundziņa cīņas sporta skolas  
iekšējās kārtības noteikumi 

 
Izdoti saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības 
likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, 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. 
Nr.594 “Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi 
veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība” un 
Sporta skolas Nolikumu 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Noteikumi nosaka (turpmāk – Noteikumi), Krišjāņa Kundziņa cīņas sporta skolas 
(turpmāks- Sporta skolas) izglītojamo treniņu procesa organizāciju, izglītojamo drošību 
un veselību saglabāšanu, izglītojamo tiesības, pienākumus un atbildību par noteikumu 
neievērošanu. 

1.2. Ar šiem Noteikumiem izglītojamie iepazīstas iestājoties Sporta skolā un atkārtoti 
iepazīstas katra mācību pusgada sākumā, apliecinot par iepazīšanos un gatavību ievērot 
tos ar savu parakstu žurnālā. 

1.3. Par izglītojamo iepazīstināšanu ar šiem Noteikumiem ir atbildīgs katrs Sporta skolas 
treneris.  

1.4. Noteikumu ievērošana visiem izglītojamiem ir obligāta.  



 

 

1.5. Sporta skolas mācību treniņu nodarbībās, Sporta skolas organizētajos publiskajos 
pasākumos tiks veikta fotografēšana un video uzņemšana.  Fotogrāfijas un video 
materiāli tiks izmantoti Sporta skolas vajadzībām, publicēti sociālajos tīklos, medijos un 
Sporta skolas interneta vietnē, lai atspoguļotu un popularizētu Sporta skolas dzīvi un 
atspoguļotu pasākumu norisi. 

1.6. Izglītojamā dati tiks reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā. 

2. Treniņu procesa un sacensību procesa organizācija 

2.1. Mācību treniņu nodarbības Sporta skolā notiek saskaņā ar nodarbības grafiku. Vienas 
nodarbības ilgums 40 minūtes.  

2.2. Izglītojami uz treniņu nodarbībām ierodas ne agrāk kā 15 min. pirms norādītā laika.  

2.3. Par izmaiņām nodarbību grafikā, nodarbību pārcelšanu vai citām izmaiņām treneris 
savlaicīgi brīdina administrāciju.  

2.4. Treniņu nodarbībās atļauts piedalīties Sporta 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. (Kārtību nosaka Sporta skolas iekšējie noteikumi “Izglītojamo 

vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Krišjāņa Kundziņa cīņas sporta skolā”) 

2.5. Izglītojamie par izglītības programmas apguvi saņem valsts atzītu izglītības dokumentu 
APLIECĪBU “par profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu”. 

2.6. Izglītojamie uz sacensībām tiek norīkoti ar direktora rīkojumu. 

2.7. Sacensības tiek organizētas sestdienās un svētdienās.  

2.8. Ne vēlāk kā trīs dienas pirms sacensībām treneris informē izglītojamo vecākus par 
sacensību vietu, laiku, pārvietošanās iespējām, atbildīgo treneri.  

2.9. Sporta skolas organizētajās sacensībās ir klāt Sporta skolas ārstnieciskais personāls vai 
kāds cits sertificēts ārstniecības personāls.  

2.10. Izbraukšana uz sacensībām notiek pēc trenera nozīmētā laika no Sporta skolas bāzes 
vietām  un atgriešanās notiek Sporta skolas bāzes vietās.  

2.11. Dodoties uz sacensībām treneri iepazīstina izglītojamos ar drošības noteikumiem ceļā 
uz/no sacensību vietu un sacensību laikā. Audzēkņi parakstās noteiktas formas veidlapā 
par drošības noteikumu ievērošanu. (kārtību nosaka Sporta skolas iekšējie noteikumi “Izglītojamo 
drošības noteikumi”) 

3. E
vakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu 

izglītības iestādē 



 

 

3.1. E
vakuācijas plāns un rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā izvietoti atbilstoši 
ugunsdrošības normu prasībām sporta skolā labi pārredzamā vietā 

3.2. O
peratīvā dienesta izsaukšanas tālrunis ir norādīts evakuācijas plānā. 

4. Iz
glītojamā pienākumi 

4.1. Ievērot šos Sporta skolas Noteikumus, drošības noteikumus un citus ar tiem saistītos 
kārtības noteikumus (sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumus, uzturēšanās uz ūdens 
noteikumus, drošības noteikumu treniņu nodarbību un sacensību laikā, ceļu satiksmes 
noteikumus, evakuācijas noteikumus, ugunsdzēsības noteikumus u.c.t.). 

4.2. Iegūt profesionālās ievirzes sporta izglītību, apmeklējot treniņu nodarbības pēc 
apstiprinātā nodarbību grafika. 

4.3. Uz nodarbībām ierasties 15 minūtes pirms tā sākuma. 

4.4. Uzņemties personīgu atbildību par savu uzvedību mācību - treniņu nodarbību un 
sacensību laikā (sporta bāzēs - zālēs, stadionos, ģērbtuvēs, dušas telpās, pārējās telpās), ceļā 
uz/no sacensībām un sacensību laikā. Aizliegts traucēt un aizskart citus izglītojamos, morāli 
un fiziski pazemot, psiholoģiski terorizēt. 

4.5. Ievērot treniņu biedru tiesības uz netraucētu mācību - treniņu darbu un treneru 
tiesības uz netraucētu mācību treniņu nodarbību organizēšanu un vadīšanu.  

4.6. Ar cieņu izturēties pret valsts un Sporta skolas simboliem, kā arī dažādām rasēm, 
tautām un etniskām grupām. 

4.7. Saudzīgi izturēties pret Sporta skolas telpām un inventāru. Ja kāds sporta inventārs ir 
nozudis vai sabojāts, izglītojamais nekavējoties par to informē treneri, kurš savukārt informē 
Sporta skolas vadību.  

4.8. Ja Sporta skolas inventārs ir sabojāts vai zudis izglītojamā rīcības rezultātā, 
izglītojamais, personīgi vai ar vecāku palīdzību, novērš radītā kaitējuma sekas vai atlīdzina 
zaudējuma vērtību. 

4.9. Informēt par paredzētajiem nodarbību kavējumiem un atskaitīties trenerim par 
nokavētajām nodarbībām.  

4.10. Ievērot personīgās higiēnas normas. 

4.11. Pārģērbjoties uz nodarbībām, apģērbu atstāt kārtīgi saliktu vai pakarinātu. Ierasties 
nodarbībās un uz sacensībām piemērotā apģērbā un apavos. Nodarbību un sacensību laikā 
aizliegts nēsāt bižutēriju un citus rotājumus, kas var apdraudēt savu un citu izglītojamo 
veselību. 



 

 

4.12. Rūpēties par Sporta skolas prestižu, atbalstu un pilnveidot Sporta skolas tradīcijas, 
pārstāvēt Sporta skolu dažāda mēroga sacensībās. 

4.13. Neapdraudēt savu un citu izglītojamo veselību un dzīvību. 

4.14. Ievērot sabiedrībā vispārpieņemtās morālās un ētikas normas.  

4.15. Par nelaimes gadījumiem, ugunsgrēku un citiem starpgadījumiem nekavējoties ziņot 
trenerim vai blakus esošajiem pieaugušajiem cilvēkiem. 

4.16. Taupīt elektroenerģiju un ūdeni. 

4.17. Ja izglītojamajam rodas veselības vai pašsajūtas problēma, par to jāinformē treneri. 

5. Izglītojamam aizliegts 

5.1. Ienākt sporta zālēs ar virsdrēbēm un ielas apaviem. Virsdrēbes un ielas apavi jāatstāj 
ģērbtuvēs. 

5.2. Bez atļaujas aiztikt citu izglītojamo personīgās mantas. Naudu un vērtslietas var 
nodot uzglabāšanā treneriem. Par garderobē atstātajām vērtīgajām mantām 
(telefoniem, datoriem, naudas makiem u.c.t vērtībām) atbild pats izglītojamais. 

5.3. Sporta skolā, skolas teritorijā, kā arī sporta skolas organizētajos pasākumos 
kategoriski aizliegts ienest, lietot, glabāt, realizēt alkoholu, cigaretes, narkotiskās 
vielas, toksiskā, psihotropās un citas apreibinošās vielas, gāzes baloniņus, gāzes 
pistoles, šaujamieročus un auksto ieročus un citus sprādziena bīstamus priekšmetus, 
piesārņot vidi, kā arī piekopt citus veselībai kaitīgus un cilvēka cieņu aizskarošus 
paradumus. 

5.4. Nodarbību laikā aizliegts lietot mobilos telefonus. 

5.5. Nodarbību laikā aizliegts lietot košļājamo gumiju.  

5.6. Atrasties nodarbību telpās un lietot inventāru bez trenera klātbūtnes. 

5.7. Nepiederošām personām nodarbību vietā un ģērbtuvēs ieeja aizliegta.  

6. Izglītojamā tiesības 

6.1. Izvēlēties sporta izglītības programmu. 

6.2. Uz kvalitatīvu izglītību izvēlētajā sporta veidā un saņemt treneru un Sporta skolu 
darbinieku palīdzību sporta veidu programmas apguvē. 

6.3. Apvienoties interešu grupās, pašpārvaldēs, darboties sabiedriskās sporta 
organizācijās. 



 

 

6.4. Saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību sacensību un mācību treniņu laikā;. 

6.5. Brīvi izteikt un aizstāvēt savu viedokli, uzskatus neaizskarot citu cilvēku, valsts godu 
un cieņu.  

6.6. Pārstāvēt Sporta skolu dažāda mēroga sporta sacensībās, pasākumos atbilstoši savām 
spējām, vecumam un interesēm.   

6.7. Mācību - treniņu un sacensību procesā izmantot Sporta skolas bāžu vietas un Sporta 
skolas inventāru.  

6.8. Izteikt priekšlikumus Sporta skolas darbības pilnveidošanai.  

6.9. Saņemt trenera un Sporta skolas administrācijas aizstāvību audzēkņa cieņas un goda 
aizskaršanas gadījumā.  

6.10. Ziņot pedagogiem un tiesību aizsargājošām organizācijām, ja kādas personas darbībā 
saskata draudus savai vai citu personu drošībai, ja tiek konstatēta fiziska vai 
emocionāla vardarbība. 

6.11. Uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem Sporta skolā un tās organizētajos 
pasākumos. 

6.12. Saņemt pateicības, atzinības rakstus, balvas. 

7. Veselības pārbaužu veikšanas kārtība 

7.1. Ģimenes ārsts izziņu par atļauju nodarboties ar cīņās sportu iesniedz pirms iestāšanās 
sporta skolā. 

7.2. Sporta ārsts reizi gadā veic padziļinātās veselības profilaktiskās medicīniskās       
pārbaudes sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi no 10.gadu vecuma. 

7.3. Nepilngadīgā sportista likumiskais pārstāvis informē Sporta skolas treneri, ja ir 
saņemti ģimenes ārsta vai sporta ārsta ieteikumi veikt fiziskās slodzes izmaiņas sporta 
treniņā.   

8. Sporta skolas direktora, pedagogu rīcība, ja konstatē fizisku vai emocionālu 
vardarbību pret izglītojamo 

8.1. Ja konstatē fizisku vai emocionālu vardarbību pret izglītojamo ģimenē, sporta treneris 
ziņo skolas administrācijai, Sporta skolas direktors (administrācija) ziņo bāriņtiesai 
vai sociālajam darbiniekam. 

8.2.  Ja Sporta skolā tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība starp 
izglītojamajiem:  



 

 

8.2.1. risina konfliktu uz vietas, saņemot paskaidrojumus no abiem konfliktā iesaistītajiem 
izglītojamiem;  

8.2.2. informē abu konfliktā iesaistīto izglītojamo vecākus; 

8.2.3. veic pārrunas ar izglītojamajiem un viņu vecākiem, ja nepieciešams iesaista 
kompetentās institūcijas situāciju/konfliktu atrisināšanai. 

9. Atbildība par noteikumu neievērošanu 

9.1.  Par iekšējās kārtības un 
citu noteikumu neievērošanu audzēkņiem var piemērot šādus disciplinārsodus:  

9.2. mutisks aizrādījums; 

9.3. rakstisks ziņojums 
vecākiem; 

9.4. izslēgšana no sporta 
skolas; 

9.5.  Par nodarījumu izglītojamais raksta paskaidrojumu sporta skolas direktoram un tas 
glabājas audzēkņu personas lietā. 

9.6. Par skolas īpašuma un citu īpašuma bojāšanu un izglītojamā likumiskie pārstāvji ir 
pilnā apmērā materiāli atbildīgi par zaudējumu, kas izglītojamā vainas dēļ nodarīts 
Sporta skolai vai citiem cilvēkiem.  

9.7. Administratīvi vai krimināli sodāmus Sporta skola neizmeklē, bet ziņo par tiem 
tiesību sargājošām iestādēm. 

10. Noslēguma jautājumi 

10.1. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 02. janvārī.  

10.2. Atzīt par spēku zaudējušiem 2014. gada 2.janvāra Sporta skolas iekšējos noteikumus 
Nr.SPSC-14-2-nts “Krišjāņa Kundziņa cīņas sporta skolas iekšējās kārtības 
noteikumi".  

 

 
Direktora p.i.         K.Odriņa-Urbova  
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