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IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izdoti saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu,
Bērnu tiesību aizsardzības likumu, LR Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumiem Nr.1338. „Kārtība, kādā
nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos,” Ministru kabineta 06.09.2016.
noteikumiem Nr. 594 „Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības
kārtība”, Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumu, un citiem normatīvajiem aktiem.

1. VISPĀRĒJIE JAUTĀJUMI
1.1. Noteikumi nosaka izglītības procesa organizāciju Sporta skolā.
1.2. Noteikumi nosaka audzēkņu, treneru, audzēkņu vecāku/aizbildņu un pavadošo personu pienākumus un atbildību.
1.3. Noteikumi nosaka audzēkņu un treneru tiesības un rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret
izglītojamo.
1.4. Noteikumi nosaka kārtību, kādā treniņu bāzēs uzturas svešas un nepiederošas personas.
1.5. Iestājoties Sporta skolā, treneris iepazīstina izglītojamos un vecākus/aizbildņus ar šiem Noteikumiem, izsniedzot
tiem Noteikumu eksemplāru. Iepazīšanos ar tiem izglītojamie un vecāki/aizbildņi apliecina ar parakstu iesniegumā.
1.6. Turpmāk ar šiem Noteikumiem izglītojamie ir iepazīstināmi, uzsākot katru mācību gadu. Iepazīšanos ar
noteikumiem un gatavību tos ievērot izglītojamie apliecina ar parakstu. Par izglītojamo iepazīstināšanu ar
noteikumiem atbildīgs ir sporta veida treneris.
2. IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA SPORTA SKOLĀ UN GRUPU KOMPLEKTĒŠANA
2.1. Audzēkņu uzņemšana notiek pēc audzēkņa vecāka vai aizbildņa rakstiska iesnieguma, ko iespējams saņemt pie
trenera vai Cēsu pilsētas Sporta skolas lietvedībā.
2.2. Izglītojamie Sporta skolā tiek uzņemti ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz izglītojamo vecāku (aizbildņu)
iesniegumu, ģimenes ārsta parakstītu izziņu, ar norādi „atļauts nodarboties ar sportu paaugstinātas fiziskas
slodzes apstākļos”, dzimšanas apliecības kopiju, audzēkņa apliecības izgatavošanai nepieciešama 1fotogrāfija
3x4cm.
2.3. Izglītojamie uz nākamo grupu tiek pārcelti ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz sporta veidu mācību programmu
prasību un rezultativitātes kritēriju izpildi.
2.4. Par grupu komplektēšanu atbild Sporta veida treneris.
2.5. Ja pretendentu skaits uz apmācību kādā no piedāvātajām profesionālās ievirzes programmām pārsniedz apmācības
iespējas, Sporta skola var rīkot uzņemšanas pārbaudījumus (kontrolnormatīvus).
2.6. Vecāki ar skolu slēdz līgumu par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas apguvi izglītojamiem, kuri
uzņemti grupās, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā.
3. IZGLĪTIBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA
3.1. Izglītības formas Sporta skolā ir grupu, individuālās, patstāvīgās nodarbības, sacensības, treniņnometnes un
atjaunošanās pasākumi.
3.2. Nodarbības notiek saskaņā ar Sporta skolas direktora apstiprinātiem nodarbību grafikiem, kuros ir noteikti
nodarbību laiks un vieta. Atkarībā no grupas kvalifikācijas, nodarbības ilgums ir 45 – 180 minūtes.
3.3. Audzēkņi nodarbību vietā ierodas ne agrāk kā 15 minūtes pirms nodarbības sākuma, taču ne vēlāk, kā noteiktais
nodarbības sākums, uz sacensībām ne ātrāk ka vienu stundu pirms to sākuma, pēc sacensībām garderobi noteikts
atstāt 30 minūšu laikā.
3.4. Slodžu un atpūtas režīms nodarbībā ir trenera kompetencē, nodarbības var notikt bez starpbrīžiem.
3.5. Nodarbību grafikā paredzētajā laikā izglītojamajam sporta tērpā jāatrodas noteiktajā nodarbību vietā. Pēc
nodarbības sākuma izglītojamo iziešana vai ienākšana nodarbību vietā ir saskaņojama ar treneri.
3.6. Par izmaiņām nodarbību grafikā treneris paziņo iepriekšējā nodarbībā vai informē audzēkņu vecākus/ aizbildņus
personīgi iespējami savlaicīgi. Izmaiņas tiek saskaņotas ar direktora vietnieku izglītības jomā.
3.7. Sporta nodarbības un sacensības notiek arī sestdienās, svētdienās, svētku dienās.
3.8. Gadījumā, ja komandu sporta veidos izglītojamo skaits grupā nav atbilstošs vai viņu meistarība neatbilst
profesionālās ievirzes izglītības programmā noteiktajam līmenim, izglītojamais savā vecuma grupā Latvijas čempionāta
sacensībās netiek pieteikts.
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4. IZGLĪTOJAMO DROŠĪBAS UN VESELĪBAS NODROŠINĀŠANA
4.1. Katru gadu septembrī (ja mainās nodarbību vieta, uzsākot nodarbības jaunā vietā) treneris iepazīstina izglītojamos
ar attiecīgās sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumiem, evakuācijas plānu un parāda vietu, kur izvietota
informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu.
4.2. Katra mācību gada septembra un janvāra sākumā treneris iepazīstina izglītojamos ar iekšējās kārtības noteikumiem
un drošības instrukcijām „Par drošību sporta nodarbībās, sacensībās un pasākumos”, “Par drošību sporta bāzēs”,
„Par ugunsdrošību”, „Par elektrodrošību”, „Par pirmās palīdzības sniegšanu”, par ko izglītojamie izdara atzīmi
„iepazinos”, ieraksta instruktāžas datumu un parakstās par to ievērošanu.
4.3. Pirms došanās uz sacensībām, nometnēm un masu pasākumiem, grupas treneris instruē audzēkņus par drošības un
kārtības noteikumiem pasākumos.
4.4. Sporta skolas izglītojamiem tiek veiktas padziļinātas medicīniskās pārbaudes.
4.5. Saskaņā ar MK noteikumiem par „Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un
medicīniskās uzraudzības kārtību,” izglītojamo vecākiem ir pienākums informēt Skolu par ģimenes ārsta vai cita
medicīnas speciālista ieteikumiem veikt izmaiņas fiziskajā slodzē.
4.6. Negadījuma, traumas vai saslimšanas gadījumā izglītojamais griežas pie trenera vai skolas vadības, kas lemj par
tālāko rīcību. Par notikušo treneris ziņo cietušā vecākiem un skolas vadībai.
4.7. Nodarbību laikā sporta zālēs un ģērbtuvēs nedrīkst atrasties nepiederošas personas, par to ierašanos nekavējoties
jāziņo sporta bāzes dežurantam vai trenerim.
4.8. Gadījumos, kad audzēknis kādas sporta bāzes teritorijā esošas personas darbībā saskata draudus savai vai citu
personu drošībai, viņš par to ziņo bāzes dežurantam vai tuvākajam darbiniekam, kurš izvērtē situāciju un veic
pasākumus draudu novēršanai.
4.9. Gadījumos, ja konstatē fizisku vai emocionālu vardarbību pret audzēkni, kas ir administratīvā vai kriminālā kārtā
sodāma, direktors par to nekavējoties ziņo tiesībsargājošām iestādēm.
5. IZGLĪTOJAMO TIESĪBAS
5.1. Ikvienam audzēknim ir tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem skolā un tās organizētajos pasākumos,
uz netraucētu darbu nodarbībās.
5.2. Saņemt no trenera savlaicīgu informāciju par plānotajām sacensībām un to apjomu, normatīviem un to kārtošanu,
nometnēm u.c., kā arī atteikties no piedalīšanās sacensībās traumu vai saslimšanas gadījumā.
5.3. Uz personīgo lietu aizsardzību nodarbību laikā. Ja sacensību vai treniņu laikā grupai netiek nodrošināta atsevišķa
ģērbtuve, vērtīgās lietas (pulksteņi, mobilie telefoni, nauda, rotaslietas, u.c.) nododami glabāšanā pie trenera.
5.4. Pieprasīt no trenera tolerantu attieksmi pret sevi un grupas biedriem.
5.5. Sniegt priekšlikumus par mācību-treniņu darba, nodarbību apstākļu, sabiedriskās dzīves uzlabošanu Sporta skolas
administrācijai.
5.6. Pārstāvēt Cēsu pilsētas Sporta skolu, savu novadu, kā arī Latvijas valsti dažāda mēroga sacensībās, pasākumos.
5.7. Pēc profesionālās ievirzes programmas apguves saņemt apliecību „Par profesionālās ievirzes izglītību.”
6. IZGLĪTOJAMO PIENĀKUMI
6.1. Ievērot Iekšējās kārtības noteikumus, drošības instrukcijas, rīcību ārkārtas situācijās – evakuācijas plānu un
operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību.
6.2. Regulāri piedalīties treniņu nodarbībās, ievērojot drošības noteikumus un disciplīnu, mērķtiecīgi apgūt
profesionālās ievirzes sporta veida programmu, veicināt savu sportisko izaugsmi, pielikt maksimālas pūles, lai
sasniegtu labākos rezultātus sacensībās.
6.3. Pārstāvēt Sporta skolu dažāda mēroga sacensībās.
6.4. Piedaloties sacensībās, ievērot godīgas cīņas principus, ar cieņu izturēties pret citiem sacensību dalībniekiem.
6.5. Precīzi ierasties uz nodarbībām un sacensībām. Ierodoties agrāk kā 30 min. pirms nodarbības, jāpiesakās pie
attiecīgās sporta bāzes dežuranta vai trenera. Nedrīkst traucēt citu nodarbību norisi. Atļauts atrasties foajē telpās,
ievērojot klusumu un kārtību.
6.6. Nodarbībās izpildīt trenera norādījumus un uzdevumus, netraucēt pārējiem izglītojamajiem un pedagogiem.
Aizliegts ēst, košļāt košļājamo gumiju, bez trenera atļaujas atstāt treniņa vietu.
6.7. Būt pieklājīgam saskarsmē ar grupas biedriem, nodarbību vietas apkalpojošo personālu, tiesnešiem un pretiniekiem
sacensībās. Sveicināt ikvienu pieaugušo skolas vai treniņu bāzes teritorijā.
6.8. Aizliegts lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt,
pazemot izglītojamos un skolas darbiniekus), uzvesties huligāniski.
6.9. Domstarpības ar grupas biedriem nerisināt, izmantojot fiziskas vai psiholoģiskas ietekmēšanas līdzekļus. Par
jebkuru konfliktsituāciju informēt grupas treneri.
6.10. Aizliegts skolā un tās teritorijā ienest, lietot, glabāt, realizēt alkoholu, tabakas izstrādājumus, narkotiskās, toksiskās
un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus, aukstos ieročus, pirotehniku, ievest
dzīvniekus, spēlēt azarta spēles.
6.11. Ziņot skolas vadībai par iepriekšminēto lietu ienešanu, lietošanu skolā vai tās teritorijā, kā arī par nepiederošu
personu atrašanos skolā vai tās teritorijā.
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6.12. Uz nodarbībām ierasties atbilstošā, tīrā sporta apģērbā, treniņiem paredzētos apavos. Pēc nodarbībām pārģērbties.
6.13. Ievērot personīgās higiēnas prasības. Pēc nodarbības nomazgāties dušā. Ja tas nav iespējams, nomazgāt rokas.
6.14. Treniņu laikā noņemt rotaslietas.
6.15. Treniņu laikā aizliegts izmantot mobilos telefonus, kas varētu traucēt treniņu procesam.
6.16. Nodarbību vietā neņemt līdzi pārtikas produktus (saulespuķu sēklas, konfektes, košļājamo gumiju u.tml.).
Nodarbībā atļauts ienest un lietot dzeramo ūdeni slēgtā plastmasas traukā.
6.17. Neaiztikt citu grupas biedru sporta inventāru, personīgās lietas, nelietot svešu dvieli, matu suku, dzeramo ūdeni.
6.18. Ar cieņu izturēties pret valsts un Cēsu pilsētas Sporta skolas simboliem. Saudzīgi izturēties pret sporta inventāru,
formu, nebojāt inventāru un aprīkojumu sporta bāzēs un nakšņošanas vietās.
6.19. Aizliegts veikt jebkādas šajos noteikumos neminētas darbības, kas ir pretrunā ar indivīda godaprātu, taisnīgumu,
labo gribu, sabiedrībā vispārpieņemtajām ētikas un morāles normām.
6.20. Ja izglītojamajam ir veselības vai pašsajūtas problēmas, par to jāinformē treneris.
6.21. Ja izglītojamais kādu iemeslu dēļ nevar ierasties uz treniņodarbību vai sacensībām, par to savlaicīgi jāinformē
treneris.
6.22. Beidzot apmācību, nodot sporta formu un izsniegto sporta inventāru Sporta skolā.
7. IZGLĪTOJAMO ATSKAITĪŠANA NO SPORTA SKOLAS UN SKOLAS ABSOLVĒŠANA
7.1. Izglītojamie ar rīkojumu tiek atskaitīti no Sporta skolas šādos gadījumos:
7.1.1. tiek saņemts iesniegums no izglītojamā vecāka vai aizbildņa, minot iemeslu (dzīves vietas maiņa, interešu
maiņa, ģimenes apstākļu dēļ utt.)
7.1.2. izglītojamā veselības stāvokļa dēļ – ārsta atzinums;
7.1.3. ja vairāk nekā 2 (divus) mēnešus nodarbības netiek apmeklētas bez attaisnojoša iemesla;
7.1.4. ja vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus nav veikta vecāku līdzfinansējuma maksa;
7.1.5. ja izglītojamais izdarījis rupjus iekšējās kārtības pārkāpumus (zagšana, fiziska vardarbība, alkohola vai
apreibinošo vielu lietošana u.tml.) - pēc ziņojuma no darbiniekiem, vecākiem izskatīšanas
7.2. Par izglītojamā atskaitīšanu vecāki tiek informēti elektroniski uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi,
nosūtot informāciju un atskaitīšanas iemeslu.
7.3. Par Sporta skolas īpašuma un citu īpašuma bojāšanu izglītojamais un viņa vecāki ir pilnā mērā atbildīgi par
zaudējumu, kas izglītojamā vainas pēc nodarīti skolai vai citiem cilvēkiem. Izglītojamā pārkāpumu un
paskaidrojumu par izdarīto izskata skolas direktors, treneris, nepieciešamības gadījumā piesaistot izglītojamā
vecākus/ aizbildņus
7.4. Administratīvi vai krimināli sodāmus pārkāpumus Sporta skola neizmeklē, bet ziņo tiesībsargājošām iestādēm.
7.5. Apgūstot 20V un 30 V profesionālās ievirzes izglītības programmas, izglītojamie saņem apliecību “Par
profesionālās ievirzes izglītību”.

8.

KĀRTĪBA, KĀDĀ CĒSU PILSĒTAS SPORTA SKOLAS NODARBĪBU BĀZĒS UZTURAS
NEPIEDEROŠAS PERSONAS

8.1. Par nepiederošu personu tiek uzskatīta persona, kuras darba vai mācību vieta nav Cēsu pilsētas Sporta skola.
8.2. Ikvienai nepiederošai personai, kuras ierodas un īslaicīgi uzturas nodarbību vietās sporta bāzēs, jāpiesakās pie
dežuranta.
8.3. Par nepiederošas personas uzturēšanos skolā ir atbildīgs darbinieks, pie kura dežurants to aizvedis.
8.4. Kontrolējošo institūciju, pašvaldības pārstāvju, personas, kuras ieradušās sniegt pakalpojumus u.c., tiek pavadītas
pie Cēsu pilsētas sporta skolas direktora vai direktora vietnieka saimnieciskajā darbā.
8.5. Nepiederošām personām bez skolas darbinieku uzraudzības skolā uzturēties aizliegts.
8.6. Vecākiem vai aizbildņiem nav tiesību atrasties ģērbtuvēs pirms un pēc nodarbībām. Atsevišķos gadījumos tikai tad,
ja iepriekš panākta vienošanās ar Cēsu pilsētas sporta skolas direktoru.
8.7. Gadījumā, ja nepiederošā persona nepakļaujas dežurantam, par to tiek ziņots administrācijai un policijai.

9. IZMAIŅAS IEKŠĒJĀS KĀRTIBAS NOTEIKUMOS
9.1. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt pedagoģiskā padome, izglītojamie, dibinātājs, izglītojamo
vecāki.
9.2. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos apstiprina Sporta skolas direktors.
10. VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMA NOTEIKŠANAS UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA
10.1. Izglītojamo vecāku līdzfinansējums tiek noteikts saskaņā ar Cēsu novada domes Saistošajiem noteikumiem,
līdzfinansējuma apjoms var mainīties atkarībā no izmaiņām tajos. Līdzfinansējums par profesionālās ievirzes
izglītības ieguvi veido daļu no iestādes finansējuma.
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10.2. Līdzfinansējumu maksā vecāki, kuru bērni Skolā apgūst profesionālās ievirzes izglītību sporta programmās,
kuru mācību - treniņu nodarbības (turpmāk - Treniņi) notiek Cēsu novada administratīvajā teritorijā
esošajās sporta bāzēs.
10.3. Līdzfinansējumu vecāki maksā, pamatojoties uz kopējo rēķinu par visiem Cēsu novada pašvaldības izglītības
iestādēs saņemtajiem pakalpojumiem (rēķins tiek izsūtīts līdz katra nākamā mēneša 8. datumam un apmaksa
veicama līdz rēķinā norādītajam termiņam). Sporta skolā no 01.09.2018. noteikts vecāku līdzfinansējums: EUR
4,50 (četri euro un piecdesmit centi) mēnesī.
10.4. Līdzfinansējumu maksā par 10 kalendārajiem mēnešiem (mācību gadā). Līdzfinansējumu var samaksāt avansā
(lūgums norādīt periodu, par kuru maksā). Avansā iemaksātā līdzfinansējuma summa pāriet uz nākamo samaksas
periodu.
10.5. Ja izglītojamais izstājas vai tiek atskaitīts no Sporta skolas, avansā iemaksātais līdzfinansējums tiek atmaksāts
vecākiem, vai pārcelts uz citu izglītības programmu tajā pašā vai citā izglītības iestādē (Cēsu Mākslas skola, Cēsu
Bērnu un jauniešu centrs) pēc attiecīga vecāku rakstiska iesnieguma saņemšanas Sporta skolā.
10.6. No vecāku līdzfinansējuma atbrīvo, pamatojoties uz:
10.6.1. Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātiem sarakstiem - izlašu dalībniekus un kandidātus; Murjāņu
sporta ģimnāzijas izglītojamos, kuri sporta skolā paralēli apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības
programmu;
10.6.2. Cēsu pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" izsniegtu izziņu par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu;
10.6.3. bērnam nodibināta aizbildnība;
10.6.4. atzinumu par invaliditāti;
10.6.5. izziņu par izglītojamiem, kuri uz laika periodu līdz 3 gadiem mācās un trenējas ārzemēs, startē Skolas
sacensību kalendārajā plānā iekļautajās sacensībās un izpildījuši rezultativitātes kritērijus;
10.6.6. ja izglītojamais attaisnoti nav apmeklējis treniņus (skolā iesniegta ārsta izziņa), un kavējuma periods ir
ilgāks par 2 (divām) kalendārajām nedēļām, tad par kavēto laika periodu līdzfinansējums nav jāmaksā.
10.7. Ģimenei, kurā dzīvo trīs un vairāk bērni, pamatojoties uz Audzēkņa Likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata,
Līdzfinansējumu maksa katram bērnam tiek samazināta par 50%.
10.8. Ja vairāk kā 3 mēnešus nav veikta līdzfinansējuma maksa, izglītības iestādei ir tiesības izglītojamo atskaitīt no
attiecīgās profesionālās ievirzes izglītības programmas.
10.9. Līdzfinansējumu var apmaksāt:
10.9.1. ar pārskaitījumu –
Cēsu novada pašvaldības norēķinu kontos, norādot Cēsu novada pašvaldības grāmatvedības vienotajā
rēķinā prasīto informāciju:
rekvizīti - Cēsu novada pašvaldība, Cēsu pilsētas Sporta skola, reģ.Nr. 90000031048
- SEB banka, konta Nr.: LV51 UNLA 0004 0131 30835
- SWEDBANK, konta Nr.: LV36 HABA 0001402038837
- Citadele LV60 PARX 0002 6785 60017
- AS DNB LV73 RIKO 0002 0131 05751
- Norēķinu konts Latvijas pastā LV23LPNS0004103445331
10.9.2. Cēsu novada domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā ar norēķinu karti (Cēsīs, Bērzaines ielā 5).
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