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Bērnu un jauniešu basketbola skolas „RĪGA”
AUDZĒKŅU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
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2012.
Izdoti saskaņā ar:
Izglītības likumu,
Profesionālās izglītības likumu,
Bērnu tiesību aizsardzības likumu,
Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338 ,,Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētājos pasākumos”,
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 279 ,,Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības
aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs’,
Bērnu un jauniešu basketbola skolas „Rīga” Nolikumu,
Bērnu un jauniešu basketbola skolas „Rīga” pedagoģisko struktūrvienību reglamentiem,
Bērnu un jauniešu basketbola skolas „Rīga” sporta kompleksu iekšējās kārtības noteikumiem

1. Vispārīgie noteikumi.
1.1. Bērnu un jauniešu basketbola skolas „Rīga” (turpmāk – Skola) Audzēkņu iekšējās
kārtības noteikumi (turpmāk- Noteikumi) nosaka:
1.1.1. audzēkņu uzvedības noteikumus Skolā, tās teritorijā un Skolas organizētajās
treniņu nodarbībās, sacensībās, nometnēs un pasākumos;
1.1.2. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu
izvietojumu Skolā;
1.1.3. alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu,
gāzes pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas
un realizēšanas aizliegumu Skolā, tās teritorijā un Skolas organizētajās treniņu
nodarbībās, sacensībās un pasākumos;
1.1.4. audzēkņu rīcību, ja audzēknis kādas personas darbībā saskata draudus savai vai
citu personu drošībai;
1.1.5. direktora un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla
vardarbība pret audzēkni;
1.1.6. audzēkņu tiesības, pienākumus un atbildību par šo Noteikumu neievērošanu;
1.1.7. atbildīgos un kārtību, kādā audzēkņi tiek iepazīstināti ar šiem Noteikumiem.
1.2. Skolas direktora vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos iesniedz Skolas
direktoram apstiprināšanai Skolas sporta kompleksu evakuācijas plānus. Evakuācijas

plāni ir izvietoti katra Skolas sporta objekta katra stāva rekreācijā un pie galvenajām
kāpnēm.
1.3. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietota pie Skolas sporta
kompleksu dežurantiem. Tā ietver Valsts policijas, pašvaldības policijas, Valsts
ugunsdzēšanas un glābšanas dienesta, neatliekamās medicīniskās palīdzības telefonu
numurus. Skolas direktora, direktora vietnieka administratīvi saimnieciskajos
jautājumos, direktora vietnieka pedagoģiskajos jautājumos mājas un mobilo telefonu
numuri atrodas pie Skolas kompleksu dežurantiem.
2. Audzēkņu tiesības.
2.1. Ikvienam Skolas audzēknim ir tiesības:
2.1.1. iegūt kvalitatīvas zināšanas, prasmes un iemaņas Skolas realizētajās izglītības
programmās un netraucēti strādāt treniņos;
2.1.2. uz nodrošinātu veselības un dzīvības aizsardzību Skolā un tās organizētajos
pasākumos;
2.1.3. mācību procesā izmantot Skolas telpas, inventāru un citus mācību līdzekļus;
2.1.4. lūgt trenerim papildu konsultāciju, ja tas nav saistīts ar neattaisnotiem
kavējumiem un ļaunprātīgu netrenēšanos;
2.1.5. saņemt motivētu savu zināšanu, prasmju, iemaņu un uzvedības novērtējumu;
2.1.6. pārstāvēt Skolu dažāda mēroga sacensībās, pasākumos, konkursos;
2.1.7. brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēka godu
un cieņu;
2.1.8. lūgt un saņemt padomu, aizstāvību un atbalstu no Skolas darbiniekiem un citiem
audzēkņiem;
2.1.9. ziņot par nepieņemamu rīcību, domstarpību gadījumā lūgt palīdzību Skolas
vadībai;
2.1.10. ierosināt izmaiņas un papildinājumus Skolas audzēkņu iekšējās kārtības
noteikumos;
2.1.11. iesniegt trenerim priekšlikumus Skolas darba pilnveidošanai.
3. Audzēkņu pienākumi.
3.1. Ievērot Skolas sporta kompleksu iekšējās kārtības noteikumu prasības, citu treniņu un
sacensību norises vietu iekšējās kārtības noteikumus, audzēkņu drošības noteikumus,
kā arī šo Noteikumu prasības.
3.2. Izglītības programmas apguvei paredzēto laiku pilnībā izmantot mācību satura
apguvei.
3.3. Darboties un uzvesties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām.
3.4. Ar cieņu izturēties pret valsti, sabiedrību, ģimeni, valsts un Skolas simboliku,
dažādām rasēm, tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem, veidot un attīstīt Skolas
tradīcijas; būt laipniem, taktiskiem un pieklājīgiem.
3.5. Ievērot grupas biedru tiesības uz netraucētu izglītības programmas apguvi.
3.6. Ievērot treneru tiesības uz apzināti netraucētu treniņu nodarbību organizēšanu un
vadīšanu.
3.7. Sistemātiski apmeklēt, gatavoties un bez attaisnojoša iemesla nekavēt treniņus,
sacensības un citus Skolas organizētos pasākumus.
3.8. Uz treniņiem vai sacensībām ierasties, ņemot līdzi visu nepieciešamo mācību
inventāru, līdzekļus un piederumus.
3.9. Atbildēt par savu rīcību, mācību darba rezultātiem, uzvedību un pilnveidot
pašdisciplīnu.
3.10. Aizstāvēt Skolas godu sporta sacensībās, konkursos u.c. pasākumos.
3.11. Fiziski, morāli vai psiholoģiski neaizskart audzēkņus, trenerus vai citus Skolas
darbiniekus.
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3.12. Saudzēt Skolas un citu treniņu un sacensību norises vietu inventāru un atlīdzināt
materiālos zaudējumus, ja tādi radušies audzēkņa vainas dēļ (ļaunprātīgas mantas vai
inventāra bojāšanas gadījumā materiālos zaudējumus atlīdzina audzēkņa vecāki pilnā
apmērā).
3.13. Neapdraudēt savu un citu drošību un veselību, neienest Skolā un citās treniņu un
sacensību norises vietās dzīvībai bīstamus priekšmetus.
3.14. Skolā un citās treniņu un sacensību norises vietās neienest un nelietot tabakas
izstrādājumus, narkotikas, toksiskas vielas un alkoholu, nelietot necenzētus vārdus un
nespēlēt azartspēles.
3.15. Aizliegts sporta objekta telpās aizskart elektrības kontaktus, ugunsdzēsēju izsaukšanas
pogas, rotaļāties ar sērkociņiem, dedzināt sveces.
3.16. Ja audzēknis kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai,
nekavējoties ziņot trenerim, Skolas darbiniekam.
3.17. Ja audzēknis kādas personas darbībā saskata telpu vai inventāra bojāšanas draudus,
nekavējoties ziņot trenerim, Skolas darbiniekam.
3.18. Būt savstarpēji laipniem, taktiskiem un pieklājīgiem.
4. Noteikumi audzēkņiem treniņa nodarbībā.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Nodarbības sporta zālē notiek trenera vadībā.
Ierodoties uz treniņa nodarbību, audzēknis sasveicinās ar treneri un sporta objekta
dežurantu.
Ģērbtuves atslēgas saņem treneris pret parakstu, audzēkņi ģērbtuvēs drīkst ieiet tikai
pēc trenera ierašanās.
Treniņa nodarbības laikā audzēknis:
4.4.1. ir atbildīgs par treniņa darba rezultātiem — seko līdzi treniņa darbam, savu
iespēju robežās maksimāli apgūst mācību saturu, ir precīzs, izpilda un ievēro
visas trenera prasības vai instrukcijas un darba drošības noteikumus; sporta
objekta iekšējās kārtības noteikumus;
4.4.2. saudzīgi izturas pret sporta objektu (telpām un inventāru);
4.4.3. ar savu uzvedību netraucē treniņa biedrus un trenera darbu;
4.4.4. neatstāj treniņa nodarbības vietu bez trenera atļaujas;
4.4.5. nelieto mobilo telefonu, mūzikas atskaņotājus, nespēlē kārtis vai citas spēles un
neizmanto treniņa procesā nevajadzīgas lietas;
4.4.6. nekošļā košļājamo gumiju un neēd.
Ja ģērbtuvē tiek konstatēti bojājumi vai nekārtības, nekavējoties jāpaziņo sporta
objekta dežurantam vai trenerim. Par kārtību ģērbtuvēs atbild treniņgrupa, kura to
izmanto.
Nodarbību telpās atļauts ieiet tikai sporta apavos, kas paredzēti iekštelpām.
Sporta inventāru atļauts izmantot tikai ar trenera atļauju.
Treniņgrupu dalībniekiem jāievēro nodarbību grafikā paredzētie laiki, ģērbtuvē atļauts
uzturēties 15 minūtes pirms un 30 minūtes pēc nodarbību laika.
Nodarbību laikā katrs audzēknis atbild par savām personīgajām mantām, kā arī par
savu drošību un veselību.
Audzēkņu vērtslietas tiek glabātas – pēc trenera norādījuma.
Treniņgrupu audzēkņu pienākums ir bez ierunām izpildīt sporta objekta darbinieku,
treneru un skolotāju prasības kārtības ievērošanai sporta objektā.
Sporta objekta telpu vai inventāra bojājumu gadījumā, vainīgais sedz telpu vai
inventāra remonta izmaksas vai iegādājas jaunu identisku inventāru.
Aizliegts morāli vai fiziski aizskart treneri, treniņgrupas biedrus, sporta objekta
darbiniekus.
Treniņa nodarbības laikā nenēsāt (noņemt) gredzenus, aproces, pulksteņus, auskarus
u.tml., nelietot sporta apģērbu ar metāla uzšuvumiem, piespraustām nozīmītēm.
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5. Noteikumi audzēkņiem skolas organizētajās nometnēs
5.1. Organizējot sporta nometnes – tiek stingri ievēroti LR MK noteikumi Nr. 447 „Bērnu
nometņu organizēšanas un darbības kārtība”.
6. Noteikumi audzēkņiem svinīgos pasākumos.
6.1. Skolas organizētajos pasākumos audzēkņiem jāievēro sabiedrībā pieņemtas uzvedības
un pieklājības normas, iekšējās kārtības noteikumi un drošības noteikumi. Par
audzēkņu nokļūšanu mājās pēc skolas organizētajiem pasākumiem, kuri notiek
vakaros, rūpējas audzēkņa ģimene, bet iepriekš par to vienojas ar grupas treneri.
6.2. Oficiālos un svinīgos skolas pasākumos - svinīgs apģērbs atbilstoši pasākuma
raksturam. Apģērbs nedrīkst būt netīrs, nepieklājīgs, izaicinošs un ar citus cilvēkus
aizskarošiem uzrakstiem.
6.3. Svinīgu pasākumu rīkošanas pieļaujamais laiks ir līdz plkst. 2200 ar vecāku rakstisku
atļauju, norādot, kā audzēknis nokļūs mājās pēc pasākuma. Atļauju sarīkojuma
rīkošanai vai pamatotu atteikumu dod direktors.
7. Noteikumi audzēkņiem autobusā braucot uz sacensībām.
7.1. Brauciena laikā jāievēro audzēkņu drošības noteikumi, trenera un autobusa šofera
norādījumi, šie Noteikumi. Aizliegts staigāt vai skraidīt pa autobusa salonu, novērst
autobusa šofera uzmanību ar klaigāšanu, trokšņošanu. Autobusa šofera rīkojumi un
aizrādījumi saistoši visiem pasažieriem. Aizliegts bojāt un piegružot autobusa salonu.
7.2. Izkāpjot no autobusa un sagaidot autobusu pieturā, jāievēro satiksmes un drošības
noteikumi: nedrīkst skraidīt par autoceļa braucamo daļu, nedrīkst stāvēt uz ceļa
braucamās daļas. Izkāpjot no autobusa, nedrīkst iet pāri ceļam pirms autobuss ir
aizbraucis no pieturas vietas. Pirms šķērsot ceļu, jāpārliecinās, vai tuvumā nav
braucošs autotransports.
7.3. Braucot uz starptautiskajām sacensībām, audzēknim jābūt līdzi personu apliecinošam
dokumentam – pasei un pilnvarai par audzēkņa izbraukšanu ārpus valsts, trenera
pavadībā.
7.4. Audzēknim izkāpjot no autobusa brauciena papildus pieturās, atgriezties autobusā
savlaicīgi: trenera noteiktajā autobusa atiešanas laikā, vai kā to norādījis autobusa
vadītājs pirms apstāšanās papildus pieturā. Komandas biedrs informē treneri par
blakus sēdētāja neierašanos laikā.
7.5. Audzēknim autobusā ir aizliegts:
7.5.1. traucēt autobusa vadītāju;
7.5.2. apdraudēt sevi vai citus pasažierus;
7.5.3. lauzt, piegružot un smērēt autobusu un tā iekārtas;
7.5.4. braukt iereibušam, netīrā apģērbā, smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, citas
apreibinošas vielas vai traucēt pārējos pasažierus;
7.5.5. atvērt vai aizvērt logus un lūkas bez autobusa vadītāja atļaujas;
7.5.6. traucēt durvju atvēršanu un aizvēršanu, aizsegt autobusa vadītāja redzesloku.
8. Atbildība par noteikumu neievērošanu.
8.1. Katrs audzēknis personīgi atbild par sava mācību darba rezultātiem, uzvedību,
drošības noteikumu, sporta objekta iekšējās kārtības noteikumu, audzēkņu drošības
noteikumu, kā arī šo Noteikumu ievērošanu.
8.2. Noteikumu neievērošanas gadījumā pārkāpuma izskatīšana un lēmuma pieņemšana
notiek šādā kārtībā:
8.2.1. individuāla saruna ar treneri;
8.2.2. individuāla saruna ar direktora vietnieku pedagoģiskajos jautājumos;
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8.2.3. pārkāpuma izskatīšana skolas vadības sanāksmē;
8.2.4. pārkāpuma izskatīšana audzēkņu vecāku sapulcē;
8.2.5. pārkāpuma izskatīšana pedagoģiskās padomes sēdē.
8.3. Pārkāpuma izskatīšana var būt citāda, ņemot vērā konkrēto situāciju.
8.4. Atkarībā no pārkāpuma smaguma, ņemot vērā iepriekšējo pārkāpumu raksturu, kā arī
audzēkņa attieksmi, var noteikt šādus soda mērus:
8.4.1. neattaisnoti treniņu un sacensību kavējumi – pirmo reizi brīdinājums, otro reizi
tiek dubultota ikmēneša vecāku līdzfinansējuma iemaksa (attiecīgajā mēnesī),
par trešo kavējumu audzēknis var tikt atskaitīts;
8.4.2. nesekmība mācībās – ierobežotas iespējas piedalīties treniņos un sacensībās;
8.4.3. narkotisko vielu lietošana – atskaitīšana no skolas;
8.4.4. alkoholisko dzērienu lietošana un smēķēšana – pirmo reizi brīdinājums, par
atkārtotu pārkāpumu - atskaitīšana no skolas;
8.4.5. necenzētu vai personu aizskarošu vārdu lietošana treniņu un sacensību laikā –
pirmo reizi brīdinājums, par regulāriem pārkāpumiem - atskaitīšana no skolas;
8.4.6. uzvedības normu neievērošana, kas mazina vai kaitē skolas prestižam –
brīdinājums vai atskaitīšana no skolas;
8.4.7. lietas nodošana izskatīšanai ārpusskolas institūcijām.
9. Atbildīgie un kārtība, kādā audzēkņi tiek iepazīstināti ar
Iekšējās kārtības noteikumiem un drošības noteikumiem.
9.1. Grupas treneris iepazīstina audzēkņus:
9.1.1 ar sporta objekta, kurā norisinās treniņi, iekšējās kārtības noteikumiem un
evakuācijas plāniem;
9.1.2 ar Drošības noteikumiem par pirmās palīdzības sniegšanu;
9.1.3 Drošības noteikumiem par ugunsdrošību;
9.1.4 Drošības noteikumiem par elektrodrošību.
9.2 Treneris un atbilstošie speciālisti katru gadu septembrī instruē visus audzēkņus par
augstākminētajiem noteikumiem par ko katrs audzēknis parakstās Mācību darba
uzskaites žurnālā.
9.3 Ar BJBS „Rīga” Audzēkņu iekšējās kārtības noteikumiem treneris audzēkņus
iepazīstina septembrī, audzēknis parakstās par iepazīšanos ar šiem noteikumiem.
9.4 Pārrunas par noteikumiem mācību gada laikā veic grupas treneris vai citi pedagogi pēc
vajadzības.
10. Rīcība ekstremālos apstākļos.
10.1. Audzēknim jāievēro visu drošības noteikumu prasības un nekavējoties jāizpilda
atbildīgo personu rīkojumus.
10.2. Pamanot ugunsgrēka draudus vai kādu tehnisku avāriju, nekavējoties jāziņo trenerim,
skolas darbiniekam vai jebkuram citam pieaugušajam.
10.3. Ja pret sevi vai citiem audzēkņiem vērsta fiziska vai psiholoģiska vardarbība,
nekavējoties jāziņo trenerim vai citam skolas darbiniekam. Nepieciešamības gadījumā zvanīt
112.

5

