
O G R E S    N O V A D A          S P O R T A      C E N T R A          

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 
 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 55. Panta10. Daļu, Profesionālās 

izglītības likuma 6.,28. pantu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu,Ministru 

kabineta 24.11.2009. Noteikumiem Nr. 1338. “Kārtība kādā nodrošināma 

izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, Ministru 

kabineta 14.03.2006, noteikumiem Nr. 195 “Sportistu un bērnu ar paaugstinātu 

fizisku slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība”. 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka audzēkņu izglītības procesu organizāciju. 

2. Iekšējās kārtības noteikumu ievērošana nodrošina audzēkņu drošību Ogres 

novada sporta centrā, tās teritorijā un Ogres novada sporta centra 

organizētajos pasākumos un nosaka rīcību, ja audzēknis kādas personas 

darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai. 

3. Noteikumi nosaka audzēkņu, treneru, audzēkņu vecāku, aizbildņu un 

pavadošo personu pienākumus un atbildību par noteikumu neievērošanu. 

4. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ogres novada sporta centrā uzturas svešas 

un nepiederošas personas. 

5. Noteikumi nosaka audzēkņu tiesības un pienākumus. 

6. Noteikumu ievērošana visiem audzēkņiem, treneriem un audzēkņu 

vecākiem, aizbildņiem vai pavadošajām personām, kā arī jebkurai 

personai, kas uzturās Ogres novada sporta centrā, ir obligāta. 

7. Atbildīgie un kārtība kādā audzēkņi tiek iepazīstināti ar iekšējās kārtības 

noteikumiem. 

8. Personas atbildība par noteikumu neievērošanu. 

9. Noteikumi nosaka audzēkņu un treneru tiesības un rīcību, ja tiek konstatēta 

fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo. 

 

II Izglītības procesa organizācija 

1. Audzēkņu uzņemšana notiek pēc audzēkņa vecāka vai aizbildņa rakstiska 

iesnieguma, ko iespējams saņemt pie trenera, Ogres novada sporta centra 

direktora vietnieka mācību darbā vai mājas lapā 

www.ogressportacentrs.lv. 

2. Nodarbību sākums darba dienās un brīvdienās tiek noteikts ne agrāk kā 

plkst. 9.00. 

3. Audzēkņi un treneri nodarbību vietā ierodās 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. 

4. Nodarbības Ogres novada sporta centrā notiek saskaņā ar Ogres novada 

sporta centrā publiski pieejamu nodarbību grafiku, kas apstiprināts ar 

Ogres novada sporta centra direktora parakstu, nodarbības ilgums tiek 

noteikts saskaņā ar nodarbību grafikā norādīto. 

5. Audzēkņi aiziet no nodarbības drīkst tikai ar trenera atļauju. 

6. Treneris nodarbību vietu atstāj beidzamais, pārliecinoties, vai visi 

audzēkņi aizgājuši. 

7. Par izmaiņām nodarbību grafikā treneris paziņo iepriekšējā nodarbībā vai 

informē audzēkņu vecākus vai aizbildņus personīgi iespējami laicīgi. 

Izmaiņas tiek saskaņotas ar Ogres novada sporta centra direktora vietnieku 

mācību darbā. 

8. Visi masu pasākumi vai nodarbības Ogres novada sporta centrā jābeidz 

līdz plkst. 22:00. Atsevišķās situācijās laiks var tikt saskaņots ar Ogres 

novada sporta centra direktoru. 

9. Pasākumu laikā par kārtību atbild atbildīgais treneris. Pēc pasākuma telpas 

jāsakārto un trenerim jāpārliecinās par audzēkņu iespēju nokļūt mājās.  

10. Ogres novada sporta centra ģērbtuvju, inventāra telpu un citu telpu 

atslēgas pirms un pēc nodarbības pie dežuranta saņem un nodod treneris. 

11. Ogres novada sporta centrā audzēkņi drīkst darboties tikai trenera vai 

trenera nozīmas pilngadīgas personas vadībā. 

12. Audzēkņiem un treneriem jāievēro īrēto sporta bāžu iekšējās kārtības 

noteikumi. 

13. Par pamanītajiem inventāra vai Ogres novada sporta centra aprīkojuma, 

telpu bojājumiem, nekavējoties jāinformē dežurantu. 

 

III Audzēkņu pārcelšanas un atskaitīšanas kārtība 

1. Jautājumu par audzēkņu pārcelšanu nākamajā grupā izskata pedagoģiskās 

padomes sēdē līdz nākamā mācību gada sākumam. 

2. Audzēkņus nākamajā grupā parcel, ja ir izpildīti attiecīgajos Ministru 

kabineta noteikumos noteiktie rezultativitātes kritēriji (turpmāk – 

kritēriji). 

3. Ja audzēknis nav izpildījis rezultativitātes kritērijus, viņš turpina trenēties 

iepriekšējā grupā, nesaņemot valsts finansējumu. 

4. Audzēkni nākamajā grupā parceļ vai atstāj iepriekšējā grupā ar Ogres 

novada sporta centra direktora rīkojumu, ko izdod līdz nākamā mācību 

gada sākumam. 

5. Ar rīkojumu par audzēkņa atstāšanu iepriekšējā grupā iepazīstina 

audzēkni, ja audzēknis ir nepilngadīgs – viņa likumiskos pārstāvjus 

(vecākus, aizbildņus). 

6. Audzēkni var atskaitīt no izglītojamo skaita, informējot audzēkņa vecākus, 

aizbildņus, šādos gadījumos: 

6.1. ja audzēknis 30 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsācis treniņu 

procesu; 

6.2. ja audzēknis vairāk kā 30 dienas bez attaisnojoša iemesla patvaļīgi 

pārtraucis treniņu procesu; 

6.3. slimības dēļ, pamatojoties uz ārsta atzinumu; 

6.4. pamatojoties uz audzēkņa vai nepilngadīgā audzēkņa vecāku vai aizbildņa 

iesniegumu, kuru adresē Ogres novada sporta centra direktoram. 

6.4.1. mainot dzīvesvietu; 

6.4.2. ģimenes apstākļu dēļ. 

 

IV Atbildīgie un kārtība kādā audzēkņi tiek  

iepazīstināti ar iekšējās kārtības noteikumiem 

1. Grupas treneris iepazīstina audzēkņus ar Ogres novada sporta centra 

iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem treniņos un 

sacensībās divas reizes gadā – septembra un janvāra sākumā. Vecākus 

iepazīstas ar iekšējās kārtības noteikumiem slēdzot apmācības līgumu. 

2. Ja noticis noteikumu pārkāpums, tad treneris ar audzēkņiem Noteikumus 

pārrunā atkārtoti. 

3. Iekšējās kārtības noteikumi tiek pārskatīti un pārrunāti papildus pēc 

vajadzības, ja radusies iekšējās kārtības pārkāpumu situācija. Par 

noteikumu pārrunāšanas faktu treneris izdara atzīmi mācību darba 

uzskaites žurnālā un audzēkņi parakstās par to ievērošanu. 

4. Pirms došanās uz sacensībām, nometnēm un masu pasākumiem grupas 

treneris instruē audzēkņus par drošības un kārtības noteikumiem 

pasākumos. 

5. Par ugunsdrošību, elektrodrošību reizi gadā audzēkņus informē grupas 

treneris. Audzēkņi parakstās par to ievērošanu mācību darba uzskaites 

žurnālā. 

6. Treneris ir atbildīgs par pirmās palīdzības sniegšanu audzēkņiem. 

7. Par pirmās palīdzības sniegšanu audzēkņus informē treneris sadarbībā ar 

Ogres novada sporta centra medmāsu vai citu pieaicinātu profesionālu 

personu, ne retāk kā vienu reizi gadā. 

8. Gadījumos, kad audzēknis kādas Ogres novada sporta centra teritorijā 

esošas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, 

audzēknis ziņo Ogres novada sporta centra dežurantam vai tuvākajam 

darbiniekam, kurš izvērtē situāciju un veic pasākumus draudu novēršanai. 

9. Gadījumos, ja konstatē fizisku vai emocionālu vardarbību pret audzēkni, 

kas ir administratīvā vai kriminālā kārtā sodāma, Direktors nekavējoties 

ziņo tiesībsargājošām iestādēm. 

 

V Audzēkņu tiesības 

1. Ikvienam audzēknim ir tiesības uz netraucētu darbu nodarbībās. 

2. Tiesības uz nodrošinātu veselības un dzīvības aizsardzību Ogres novada 

sporta centrā un tā organizētajos pasākumos. 

3. Apmeklēt Ogres novada sporta centru un iegūt mūsdienu prasībām 

atbilstošu profesionālās izglītības ievirzes izglītību. 

4. Saņemt motivētu savu prasmju, zināšanu un uzvedības novērtējumu gan 

no treneru, gan Ogres novada sporta centra vadības, gan Ogres novada 

pašvaldības puses. 

5. Pilnveidoties kulturālā un tikumiskā gaisotnē. 

6. Pārstāvēt Ogres novada sporta centru, Ogres novada pašvaldību, kā arī 

Latvijas valsti dažāda mēroga sacensībās. 

7. Saņemt no trenera savlaicīgu informāciju par plānotajām sacensībām un to 

apjomu, normatīviem un to kārtošanu, nometnēm u.c. 

http://www.ogressporta/


8. Treniņu procesā izmantot Ogres novada sporta centra materiāli tehnisko 

bāzi. 

9. Domstarpību gadījumā lūgt palīdzību trenerim vai Ogres novadas sporta 

centra administrācijai vai vadītājam. 

10. Ierosināt Ogres novada sporta centra Nolikuma izmaiņas un 

papildinājumus. 

11. Audzēkņiem ir tiesības atklāti izteikt savu argumentētu viedokli un 

ieteikumus. Paust savu viedokli par treniņu saturu un to metodēm. 

12. Ieteikt priekšlikumus Ogres novada sporta centra dzīves pilnveidošanai. 

13. Koleģiāli izvērtēt citu audzēkņu uzvedību un treniņu procesu. 

14. Saņemt informāciju par visiem ar treniņu procesiem sasitītiem 

jautājumiem. 

 

VI Audzēkņu pienākumi 

1. Regulāri piedalīties treniņu nodarbībās, ievērojot drošības noteikumus un 

disciplīnu. 

2. Mērķtiecīgi apgūt profesionālās ievirzes sporta veida programmu, veicināt 

savu sportisko izaugsmi. 

3. Uzņemties atbildību par uzvedību treniņu, sacensību, nometņu un citu 

Ogres novada sporta centra organizēto pasākumu laikā.  

4. Ievērot Ogres novada sporta centa iekšējās kārtības noteikumus un ar savu 

rīcību nedriskeditēt Ogres novada sporta centru. 

5. Precīzi ievērot drošības instrukcijas. 

6. Precīzi ievērot rīcību ārkārtas situācijās – evakuācijas plānu un operatīvo 

dienestu izsaukšanas kārtību. 

7. Ievērot treneru tiesības uz apzināti netraucētu treniņu, sacensību 

organizēšanu un vadīšanu. 

8. Ar cieņu izturēties pret valsts un Ogres novada sporta centra simboliem, 

kā arī dažādām rasēm, tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem. 

9. Audzēkņiem aizliegts fiziski un psiholoģiski ietekmēt citus audzēkņus un 

Ogres novada sporta centra personālu. 

10. Ar cieņu un respektu izturēties pret jebkuru Ogres novada sporta centrā 

esošo treneri, darbinieku, audzēkni. 

11. Nodarbībās jāpiedalās atbilstošā sporta apģērbā, tīros sporta apavos 

atbilstoši sezonai un paredzētajam treniņa procesam. 

12. Treniņu laikā aizliegts izmantot mobilos telefonus, kas varētu traucēt 

treniņu procesam. 

13. Treniņu laikā nelietot košļājamās gumijas. 

14. Treniņu laikā noņemt rotaslietas. 

15. Ogres novada sporta centra telpās aizliegts ēst saulespuķu sēklas, jebkurš 

ēdiens vai dzēriens atvērtos traukos nedrīkst tikt ienests Ogres novada 

sporta centra hallē treniņa laikā, izņēmuma gadījumi – sacensību laikā 

tribīnes. 

16. Treniņos uzmanīgi sekot līdzi, izpildīt treneru dotos norādījumus un 

uzdevumus, kā arī netraucēt citiem treneriem un to audzēkņiem. 

17. Aizliegts Ogres novada sporta centrā ienest pirotehniku, šaujamieročus, 

asus priekšmetus, alkoholu, narkotikas, toksiskās un psihotropās vielas, 

gazes baloniņus, gazes pistols, cigaretes. 

18. Aizliegts audzēkņiem Ogres novada sporta centrā spēlēt azartspēles, 

kārtis, u.c. 

19. Audzēkņiem, kuri ieradušies ātrāk uz treniņu, aizliegts atrasties hallē bez 

trenera uzraudzības, atļauts atrastiets Ogres novada sporta centra foajē, 

ievērojot klusumu un kārtību.  

20. Audzēkņiem aizliegts treniņu un sacensību laikā smēķēt, lietot 

alkoholiskos dzērienus vai atrasties reibuma stāvoklī, kā arī aizliegts lietot 

citas apreibinošās vielas Ogres novada sporta centra telpās vai tā teritorijā. 

21. Saudzēt un nebojāt iekārtas, inventāru, telpas, savas un biedru lietas. 

22. Aizliegts garderobē glabāt naudu, mobilos telefonus un citas vērtīgas 

mantas. 

23. Ievērot tīrību un kārtību ģērbtuvēs, koplietošanas telpās un treniņu 

nodarbību vietās, kā arī aktīvi piedalīties kārtības uzturēšanā. 

24. Ogres novada sporta centra telpās un teritorijā aizliegts lietot rupjus un 

apvainojošus vārdus. 

25. Ivērot medicīniskās kontroles prasības. 

26. Ievērot personiskās higiēnas prasības. 

27. Treniņu laikā aizliegts bezmērķīgi klaiņot pa Ogres novada sporta centru 

un traucēt citus treniņus. 

28. Aizliegts bezmērķīgi uzturēties ģērbtuvēs un aiztikt svešas mantas. 

29. Nepieļaut emocionālu un fizisku vardarbību. 

30. Aizliegts veikt jebkādas Noteikumos neminētas darbības, kas ir pretrunā 

ar indivīda godprātu, taisnīgumu, labo gribu, sabiedrībā vispārpieņemtām 

ētikas un morāles normām. 

 

VII Kārtība, kādā Ogres novada sporta centrā 

 uzturas svešas un nepiederošas personas 

1. Ogres novada sporta centram nepiederošas personas, kuras ierodas un 

īslaicīgi uzturas Ogres novada sporta centrā, piesakās pie dežuranta. 

2. Par sacensību dalībnieku rīcību atbild katra dalībnieka treneris. 

3. Par maksas treniņu grupu dalībnieku rīcību atbild grupas treneris/persona, 

kas parakstījusi līgumu par maksas pakalpojumu, saskaņā ar Ogres novada 

sporta centra Iekšējās kārtības noteikumiem. 

4. Par kontrolējošo institūciju, pašvaldības pārstāvju un citu personu rīcību 

Ogres novada sporta centrā atbild Ogres novada sporta centra direktors. 

5. Vecākiem vai aizbildņiem nav tiesības atrasties ģērbtuvēs pirms un pēc 

nodarbībām. Atsevišķos gadījumos tikai tad, ja iepriekš panākta 

vienošanās ar Ogres novada sporta centra direktoru. 

6. Treniņu laikā audzēkņu vecākiem vai aizbildņiem aizliegts atrasties Ogres 

novada sporta centra zālē, vecākiem vai aizbildņiem jāuzturās 

uzgaidāmajās telpās. Vecāku vai aizbildņu ir atbildīgi par savu bērnu 

uzvedību sporta centra telpās. 

 

VIII Kārtība, kādā informē audzēkņa vecākus vai aizbildņus, ja 

audzēknis bez attaisnojoša iemesla neapmeklē treniņus 

1. Informāciju par kavējumiem treneris saņem no vecākiem vai aizbildņiem 

telefoniski vai rakstiski. 

2. Ja audzēknis nav ieradies 2-3 treniņus pēc kārtas un Ogres novada sporta 

centrā nav informācijas par neierašanās iemeslu, treneris vienas dienas 

laikā sazinās ar audzēkņa vecākiem vai aizbildņiem, lai noskaidrotu 

audzēkņa neierašānās iemeslus. 

 

IX Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu 

1. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu audzēkņiem var piemērot 

šādus disciplinārsodus: 

1.1. Mutisks aizrādījums; 

1.2. Rakstisks ziņojums vecākiem vai aizbildņiem un/vai pārrunas ar vecākiem 

vai aizbildņiem; 

1.3. Rājiens Ogres novada sporta centra direktora rīkojumā; 

1.4. Izslēgšana no Ogres novada sporta centra. 

2. Par materiāliem zaudējumiem, kas nodarīti Ogres novada sporta centram, 

darbiniekiem, audzēkņiem, vainīgā persona atbild saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz sastādīto aktu. 

3. Ogres novada sporta centra darbinieki nenes atbildību par atstātajām 

mantām. 

4. Par noteikumu neievērošanu jebkurš Ogres novada sporta centra 

darbinieks, kurš to konstatē, ir tiesīgs pieprasīt no audzēkņa rakstisku 

paskaidrojumu. 

5. Audzēkņa pārkāpumu un paskaidrojumu par izdarīto izskata Ogres novada 

sporta centra direktors, attiecīgā audzēkņa treneris, nepieciešamības 

gadījumā piesaistot audzēkņa vecākus vai aizbildņus. 

6. Par ikvienu Noteikumu pārkāpumu treneris informē audzēkņa vecākus vai 

aizbildņus, audzēkņa personas lietā saglabā viņa rakstītos paskaidrojamus.  

7. Par atkārtotiem pārkāpumiem ar pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu var 

atskaitīt no Ogres novada sporta centra, par to informējot audzēkņa 

vecākus vai aizbildņus. Ja audzēknis ir nepilngadīgs, uz pedagoģiskās 

padomes sēdi uzaicina audzēkņa vecākus vai aizbildņus. 

 

X Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos 

1. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos var ierosināt audzēkņu 

pašpārvalde, pedagoģiskā padome, Ogres novada sporta centra direktors. 

2. Izmaiņas iekšējās kārtības noteikumos apstiprina skolas direktors. 

 

 

 

 

Ogres novada sporta centra direkotra p.i.    Ilona Akmeņlauka 

 

 

Apstiprināts ar Rīkojumu Nr. __________ 2015. gada ___. decembrī 


