
                                 1.pielikums 
        ,,Atbalsts pozitīvai uzvedībai”

ATBALSTS POZITĪVAI UZVEDĪBAI

Drošība Atbildība Cieņa
Klasē Klasē es ienāku mierīgi,

pieturot durvis, dodos uz savu
vietu

Somu es turu pie galda vai
uz āķīša, lai eja brīva

Es ievēroju mācību kabineta
drošības noteikumus

Logus atver pieaugušie

Es vienmēr paņemu līdzi
visu stundai nepieciešamo

Es uzturu kārtībā savu
darba vietu

Es ņemu un lietoju tikai
savas mantas

Es uz stundu ierodos
sagatavojies

Es paceļu roku, ja vēlos
kaut ko teikt

Tualeti apmeklēju pirms
stundas

Ja nepieciešams iziet no
klases, es daru to zināmu
skolotājam

Es klasē ierodos pirms 2.zvana
Darba gaitā es izpildu skolotāja

norādījumus
Es klausos, ko saka skolotāja
Es runāju tad, kad man dod vārdu
Es atbildu pieklājīgi, mierīgi

Mobilo telefonu un citas
tehniskās ierīces es stundas laikā turu
izslēgtas

Esmu pieklājīgs pret skolotāju un
klasesbiedriem

Gaitenī Es pārvietojos mierīgi
Es lēnām veru durvis
Logus atver pieaugušie
Es pārvietojos pa kāpnēm

uzmanīgi un lēnām
Es spēlēju mierīgas spēles
Es pārvietojos noteiktā

virzienā – pa labo vai kreiso
pusi

Es paceļu un izmetu
atkritumus atkritumu
tvertnēs

Es saudzēju savu/citu/
skolas īpašumu

Es uzklausu un ievēroju
dežuranta un pieaugušo 
aizrādījumus

Ejot uz ēdnīcu, es somu
novietoju gaitenī gar logu

Es izturos ar cieņu pret sevi un
citiem

Es savaldu savas rokas un kājas
Es runāju mierīgi, pieklājīgi
Es sasveicinos ar skolas biedriem

un visiem pieaugušajiem skolas
telpās

Garderobē Virsdrēbes es atstāju
garderobē

Vērtīgās mantas es nēsāju
līdzi

Es ņemu un lietoju tikai
savas mantas

Es uzturu garderobē
kārtību un tīrību

Es esmu pieklājīgs un izpalīdzīgs
Paceļu un pakarinu nokritušu

apģērbu
Esmu pacietīgs

Ģērbtuvē Es vērtīgās mantas –
telefonu, naudu u.c. - neatstāju
ģērbtuvē

Es ieeju ģērbtuvē tad, kad
iepriekšējā klase ir izgājusi
Es saģērbjos un sekoju 
skolotājam uz sporta zāli

Vērtīgās mantas –
telefonu, naudu u.c. - 
sporta stunas laikā es 
nododu glabāšanai pie 
sporta skolotāja, 
garderobistes vai klases
audzinātājas
Es ņemu un lietoju tikai
savas mantas

Es esmu pieklājīgs un izpalīdzīgs,
paceļu un pakarinu nokritušo apģērbu
Pēc sporta stundas pārģērbjos
Es gaidu, kad garderobiste ļauj ieiet,
un izeju uz stundu pēc pirmā zvana.

Sporta zālē Es ievēroju sporta zāles
drošības noteikumus

Es izmantoju sporta 
inventāru tikai ar skolotāja
atļauju

Es vienmēr paņemu līdzi
visu sporta nodarbībai
nepieciešamo

Es piedalos stundā arī tad,
ja esmu atbrīvots no sporta
aktivitātēm

Pēc nodarbības es nolieku
vietā un sakārtoju izmantoto
inventāru

Ja nepieciešams iziet, es
daru to zināmu skolotājam

Es cienu komandas biedrus un
pretiniekus

Veicot fiziskus vingrinājumus, es
ar cieņu izturos pret citu skolēnu 
dažādām spējām

Es ievēroju klusumu, kad skolotājs
runā



Ēdamzālē Pirms ēšanas es nomazgāju
rokas, lietoju tik daudz papīra,
cik nepieciešams, lai 
noslaucītu rokas

Es ieieju/ izeju mierīgi
Es ievēroju rindas kārtību

Somu pirms pusdienām
es atstāju gaitenī gar logu

Es ēdu mierīgi un
uzmanīgi

Pēc ēšanas es savus
traukus aiznesu uz tam
paredzēto vietu

Es ievēroju rindas kārtību
Es saku „paldies” par pasniegto

ēdienu
Es pusdienoju pie galda
Pret ēdienu es izturos ar cieņu

Tualetē Es ievēroju higiēnas normas
Tualetes telpā es uzturos 

tikai tik ilgi, cik nepieciešams

Pēc tualetes lietošanas
es nolaižu ūdeni

Pēc tualetes lietošanas 
izlietoto papīru es izmetu
papīrgrozā

Es lietoju tikai tik 
tualetes papīra, cik man ir
nepieciešams

Es uzturos tualetē tikai
tad, ja man ir vajadzība

Es   uzgaidu   ārpusē,   ja   tualete
aizņemta

Autobusa
pieturvietā

Es ievēroju ceļu satiksmes
un drošības noteikumus, ejot
uz pieturas vietu un 
pieturvietā

Pieturvietā es ierodos
laikus

Pie skolas, gaidot 
autobusu, uzturos pagalmā

Es negaidu autobusu uz
ceļa

Es savaldu savas rokas un kājas
Es lietoju tikai labus vārdus

Ekskursijā/
brauciena laikā

Es ievēroju drošības
noteikumus, iekāpju un 
izkāpju, kad autobuss apstājies

Es sēžu, kamēr autobuss
brauc

Es pagaidu, kad autobuss
aizbraucis, un tad šķērsoju
ielu/ceļu

Es uzturos savas grupas
tuvumā

Es ierodos precīzi
norādītajā laikā un vietā

Es uzturu kārtību
autobusā

Es nenovēršu autobusa
vadītāja uzmanību ar
trokšņošanu

Es ievēroju mācību gada
vai ekskursijas sākumā
ierādīto vietu

Pirms šķērsoju ceļu, 
pārliecinos, vai tuvumā
nav braucoši transporta
līdzekļi

Es klausos un ievēroju autobusa
vadītāja/ gida un skolotāju
norādījumus

Es nebojāju – neaprakstu, 
neskrāpēju, neplēšu un nedurstu -
autobusa sēdekļus un citu inventāru

Es izturos pieklājīgi pret visiem
pasažieriem

Es sasveicinos un atsveicinos

Pirms skolas/
Pēc skolas

Skolā ienākot, es durvis
atveru un aizveru lēnām. Ja 
kāds nāk aiz manis, es pieturu
durvis

Es eju pa trepēm lēnām
Es palaižu, ja kāds steidzas

Es ierodos skolā pirms
stundu sākuma

Es pēc stundām dodos
mājās vai uz pulciņiem

Ienākot skolā, es sasveicinos
Ejot ārā no skolas, es atvados
Es savaldu savas rokas un kājas

Skolas pagalmā Es uzturos tikai skolas
teritorijā

Es ievēroju drošības
noteikumus

Ja nepieciešama
palīdzība, es saku to
pieaugušajam

Es eju pa ietvēm un
gājēju takām

Es savaldu savas rokas un kājas
Es lietoju tikai labus vārdus



                                               2.pielikums 

              ,,Pamudinājumi un apbalvojumi”

Pamudinājumi un apbalvojumi

Līme
nis

Persona Apbalvojuma forma un kārtība Iespējama tālākā rīcība

1. Priekšmeta, 
interešu 
izglītības 
skolotājs

Uzslava.

Mutiska pateicība.

Atzinība ar ierakstu dienasgrāmatā/E-
klases dienasgrāmatā.

Pateicība vecākiem.

Rosina 
augstākiem 
apbalvojumiem

2. Klases 
audzinātājs

Uzslava.

Mutiska pateicība.

Atzinība ar ierakstu dienasgrāmatā/ E-
klases dienasgrāmatā.

Pateicība vecākiem.

Atzinības par sasniegumiem klases sabiedriskajā 

dzīvē. Zelta, sudraba un bronzas liecību 

saņemšanai 1.semestra

Rosina 
augstākiem 
apbalvojumiem

Apkopo rezultātus, 
informē direktora 
vietnieku3. Direktora 

vietnieki
Atzinības par sasniegumiem mācībās, olimpiādēs,
sportā, ārpusstundu darbā.

Olimpiāžu, konkursu uzvarētāju un sporta 
sacensību uzvarētāju sveikšana.

Zelta, sudraba, bronzas liecības 1.semestra un 
2.semestra beigās izveido sarakstu, sagatavo 
liecības

Rosina 
augstākiem 
apbalvojumiem

Apkopo rezultātus un 
rosina lemt par 
“Ziemassvētku stipendiju”
7.-9.kl, ikmēneša 
stipendiju par mācību 
gada 8 mēnešiem 12.kl., 

4. Pedagoģiskā 
padome

Iesaka izteikt atzinības, pateicības un apbalvot 
skolēnus par mācību sasniegumiem semestrī, 
mācību gada noslēgumā un absolvējot skolu.

Rosina pašvaldības 
apbalvojumiem skolēnus 
un labākos absolventus

5. Direktors Ierosinājumu izskatīšana. 

Atzinību un pateicību 

izteikšana.

Skolas atzinības rakstu piešķiršana.   Izglītojamo
un viņu  skolotāju ierakstīšana skolas Goda
grāmatā

Skolas iespēju izmantošana materiālo balvu
piešķiršanai  skolēnu un skolotāju apbalvošana
skolas Goda grāmatas svētkos.

Rosina 
pašvaldības 
apbalvojumiem

6. Pašvaldība Izskata jautājumu Lievārdes novada pašvaldības
domes sēdē un piešķir naudas balvas.

Pašvaldības kompetencē



3.pielikums
,, Kārtība, kādā tiek izskatīta skolēna 

atbildība par noteikumu neievērošanu”
Kārtība, kādā tiek izskatīta skolēna atbildība par noteikumu neievērošanu

Līmenis Persona Kārtība, kādā izsaka noteikumu
pārkāpumus

Iespējamā tālākā rīcība

1.
Mācību
priekšmeta
skolotājs/interešu
izglītības
skolotājs

Mutisks aizrādījums.
Individuālas pārrunas.
Ieraksts e-klases 
dienasgrāmatā.
Saruna ar klases 
audzinātāju.

1)Saruna ar klases 
audzinātāju;
2)Rakstisks ziņojums klases
audzinātājam vai sociālajam
pedagogam;
3) Rakstisks ziņojums 
Atbalsta komandai;
4) Rakstisks ziņojums 
direktoram un direktora 
vietniekam izglītības jomā.

2. Klases audzinātājs Individuālas pārrunas.
Pārrunas klases kolektīvā.
Ieraksts e-klases 
dienasgrāmatā.
Rakstisks ziņojums 
vecākiem.

1)Rakstisks ziņojums 
vecākiem;
2) Sarunas ar klases 
audzinātāju + priekšmetu 
skolotāju + vecākiem + 
izglītojmo;
3) Rakstisks ziņojums 
direktoram un direktora 
vietniekam izglītības jomā.

3.
Direktora vietnieki

Saruna ar direktora 
vietniekiem kopā ar 
izglītojamo + vecākiem;

Saruna ar direktora 
vietniekiem kopā ar 
izglītojamo + vecākiem+ 
atbalsta personāls;

Jautājuma izskatīšana 
pedagoģiskās padomes sēdē

1) Rakstiska 
vienošanās;
2) Pedagoģiskās 
padomes sēdē var izteikt 
aizrādījumu vai rājienu;
3) Lēmums tiek 
uzglabāts izglītojamā 
personas lietā;
4) Rakstisks ziņojums 
vecākiem.

4. Direktors
Tālāka problēmas risināšana 
sadarbībā ar Izglītības 
nodaļu, nepilngadīgo lietu 
komisiju



 4. pielikums 
,,Kārtība, kādā Jumpravas pamatskolā uzturas nepiederošas personas”

Kārtība, kādā Jumpravas pamatskolā uzturas nepiederošas personas
(ar grozījumiem, kas izdarīti 27.08.2020.)

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 
24.novembra noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā 

nodrošināma  izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to 
organizētajos pasākumos” 3.10. apakšpunktu

1. Kārtība nosaka Jumpravas pamatskolas (turpmāk – izglītības iestāde) izglītojamo
vecāku,  aizbildņu,  citu  pilnvaroto  personu  (turpmāk  –  vecāki)  un  nepiederošu  personu
uzturēšanās kārtību izglītības iestādē (turpmāk – kārtība).

2. Kārtības mērķis ir nodrošināt izglītojamo drošību un izglītības iestādes darbības
nepārtrauktību.

3. Ikviena  persona,  apmeklējot  izglītības  iestādi,  ievēro  darbinieku  norādes,
sabiedrībā  pieņemtas  uzvedības  normas,  izglītojamo,  darbinieku  un  citu  apmeklētāju
likumīgās intereses un tiesības.

4. Aizliegts traucēt mācību un audzināšanas procesu, ieiet grupas vai klases telpā pēc
mācību  sākuma un citos gadījumos, kas tieši saistīti ar izglītības procesa nodrošināšanu.

5. Izglītojamo  vecāki,  aizbildņi,  citi  pilnvaroti  ģimenes  locekļi  un  draugi  var
apmeklēt  izglītības  iestādes  izglītojošos,  svinīgos  u.c.  ārpusstundu  pasākumus,  ja  tas  ir
atļauts saskaņā ar izglītības iestādes vadības norādījumiem.

6.  Izglītojamā likumiskais pārstāvis paziņo vadībai par plānoto uzaicināmo personu
skaitu, norādot informāciju par šo personu vārdu un uzvārdu, kā arī citu informāciju, kas
nepieciešamas pēc izglītības iestādes vadības norādījuma.

7. Par uzaicināto personu uzturēšanos izglītības iestādē atbild uzaicinātājs.
8. Ja vecākiem vai  citiem ģimenes locekļiem ir  nepieciešamība  satikt  izglītojamo

mācību norises laikā,  viņi vēršas pie grupas vai klases audzinātāja.
9. Izglītojamo vecākus par šo kārtību informē klašu un grupu  audzinātāji. Vecāki

ar kārtību var iepazīties izglītības iestādes mājaslapā vai citos pieejamos resursos (piemēram,
elektroniskajā žurnālā).

10. Par  nepiederošu  personu  tiek  uzskatīta  persona,  kura  nav  izglītības  iestādes
izglītojamais, vecāks vai izglītības iestādes darbinieks.

11. Nepiederoša  persona,  pirms  ienākšanas   izglītības  iestādes  telpās,  iestādes
darbinieku (garderobisti, lietvedi vai citu darbinieku) informē par ierašanās iemeslu. 

12. Izglītības  iestādē  aizliegts  uzturēties  nepiederošām personām,  kuras  ieradušās
bez likumiska pamata. 

13. Par nepiederošas personas uzturēšanos izglītības iestādē ir atbildīga persona, pie
kuras ir ieradies iepriekš pieteicies apmeklētājs.

14. Valsts  un pašvaldības  iestāžu  darbinieku ierašanās  gadījumā izglītības  iestādē
darbinieka,  kurš  ielaidis  nepiederošās   personas  iestādē,   pienākums  ir  pieprasīt
apmeklētājiem uzrādīt personas dienesta apliecību un pavadīt  viņus pie izglītības iestādes
vadības pārstāvja.



15. Apmeklētājs  atstāj  izglītības iestādes telpas un teritoriju,  ja darbinieka ieskatā
nav likumiska pamata šeit atrasties.

16. Gadījumā, ja nepiederošā persona neievēro kārtības noteikumus vai nepakļaujas
izglītības iestādes darbinieku prasībām, tiek ziņots pašvaldības policijai.

17. Direktora  vietniekam  saimniecības  jautājumos  ir  pienākums  ar  šiem
noteikumiem iepazīstināt izglītības iestādes garderobistu  un citus atbildīgos darbiniekus.

18. Kārtība izvietojama apmeklētājiem pieejamā vietā.

5. pielikums



 ,,Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās
palīdzības pieejamība”

KĀRTĪBA, KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO
PROFILAKTISKĀ VESELĪBAS APRŪPE UN PIRMĀS

PALĪDZĪBAS PIEEJAMĪBA

1.   Vispārīgie jautājumi:

1.1.  Jumpravas  pamatskolas   (turpmāk-Skola)   kārtība,   kādā   nodrošināma
izglītojamo  profilaktiskā veselības  aprūpe un  pirmās palīdzības
pieejamība(turpmāk  - Kārtība)  ir  izstrādāta   saskaņā   ar   I  z      g  lī  t      ī  bas         l      i  ku  m  a  
14.panta  21.punktu, LR Ministru kabineta
2010.gada  23.martā noteikumiem Nr. 277 „Kārtība, kādā nodrošināma 
izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība 
izglītības iestādēs”

1.2. Skolas   direktors  (turpmāk   –   direktors)   ar   Kārtību   iepazīstina   katru
Skolas pedagoģisko un medicīnas darbinieku, kurš strādā vai uzsāk darbu Skolā.

1.3. Ar Kārtību darbinieki, izglītojamie un izglītojamo vecāki var iepazīties Skolas
mājas lapā, kancelejā.

2.    Noteikumi nosaka kārtību, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības
aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība Skolā.

3.    Izdevumus, kas saistīti ar profilaktisko veselības aprūpi un pirmās palīdzības
sniegšanu, finansē Lielvārdes novada dome.

4.   Ja  izglītojamais  guvis  nelielu  sadzīves  traumu  un  nav  apdraudēta  viņa  veselība
un dzīvība, pirmo palīdzību izglītojamajam sniedz Skolā.

5.    Ja izglītojamajam ir smaga trauma vai saslimšana, izsauc neatliekamās
medicīniskās  palīdzības brigādi un Skola nodrošina pirmās  palīdzības sniegšanu
izglītojamam līdz brīdim, kamēr ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.

6.   Pirmo palīdzību Skolā sniedz traumas gūšanas vietā vai medicīnas kabinetā Skolas
medicīnas māsa. 

7.    Skolai  jābūt   nodrošinātai   ar   pirmās   palīdzības   sniegšanas   aptieciņas
medicīnisko materiālu minimumu.

8.   Ja  izglītojamais saslimst Skolā,  ārstniecības persona vai pedagogs atbrīvo viņu no
mācību  stundām  vai nodarbībām, bet ne  ilgāk kā  uz  vienu mācību dienu, lai
izglītojamais apmeklētu ģimenes ārstu.

9.  Ja   izglītojamajam   ir   pārejoši   veselības   traucējumi,   ārstniecības   persona
atbrīvo  izglītojamo no  sporta nodarbību apmeklējuma uz vienu mācību dienu.
Ārstniecības  persona vai  pedagogs par atbrīvojumu no mācību stundām vai
nodarbībām informē bērna vecākus (likumiskos pārstāvjus) (turpmāk – vecāki).

10.  Direktors  nodrošina    Skolas  medicīnas    māsas    klātbūtni   Skolas   rīkotajos
ārpusstundu   sporta pasākumos.

11. Direktors organizē:

11.1.          Skolas darbinieku apmācību pirmās palīdzības sniegšanā;

11.2.          higiēnas prasību ievērošanas kontroli;

http://likumi.lv/doc.php?id=50759
http://likumi.lv/doc.php?id=50759


11.3.          traumatisma cēloņu novēršanas kontroli;

11.4. veselīga uztura principu īstenošanu un kontroli, atbilstoši iespējām nodrošinot
ārstniecisku uzturu tiem izglītojamiem, kuriem tas nepieciešams;

11.5. konsultācijas  pedagogiem  veselīga  dzīvesveida  un  veselību  veicinošu  un
higiēnas pasākumu popularizēšanā;

11.6. rīcības plāna izstrādi, kas nosaka, kā rīkoties, ja izglītības iestādē konstatē, ka
izglītojamie lietojuši, glabājuši vai  izplatījuši alkoholiskos dzērienus, narkotiskās,
psihotropās vai citas atkarību izraisošas vielas (turpmāk – atkarību izraisošas vielas),
kā arī minētā plāna ieviešanu un izpildes kontroli;

11.7. reizi  mācību  gadā  antropometrisko  mērījumu  veikšanu  izglītojamajiem,
redzes un dzirdes pārbaudi, stājas traucējumu un arteriālā asinsspiediena kontroli,
acu zīlīšu platuma un reakcijas uz gaismu izvērtējumu, vēnu apskati, kā  arī
koordinācijas traucējumu pārbaudi;

11.8. ne retāk kā reizi mācību gadā (ieteicams pirmā semestra pirmajā mēnesī)
kašķa un pedikulozes pārbaudi izglītojamiem, kā arī  šo slimību profilakses
pasākumus;

11.9.  to  izglītojamo   medicīnisko   aprūpi   atbilstoši   ārstējošā   ārsta   norādījumiem,
kuriem ir diagnosticēta hroniska saslimšana;

11.10.  izglītojamo vakcināciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai par
vakcināciju un vecāku informēšanu par plānoto vakcināciju;

11.11.informācijas sniegšanu Sporta medicīnas valsts aģentūrai par iespējamiem
dopinga lietošanas gadījumiem;

11.12. primāros  pretepidēmijas  pasākumus,  ja  konstatētas  infekcijas  slimības,  tai
skaitā saslimušo izolēšanu un izglītojamo vecāku informēšanu;

11.13. informācijas   sniegšanu   Slimību   profilakses   un   kontroles   centram   par 
izglītojamo saslimšanu ar gripu, ja izglītības iestāde ir iekļauta gripas monitoringa 
programmā.



6.pielikums
,,Kavējumu uzskaites kārtība”

KĀRTĪBA, KĀDĀ INFORMĒ IZGLĪTOJAMO VECĀKUS, PAŠVALDĪBAS VAI
VALSTS IESTĀDES, JA IZGLĪTOJAMAIS BEZ ATTAISNOJOŠA IEMESLA

NEAPMEKLĒ SKOLU

1.   Vispārīgie jautājumi

1.1. Jumpravas pamatskolas kārtība, kādā informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai
valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu (turpmāk -
Kārtība) ir izstrādāta saskaņā ar saskaņā ar   I  z      g  lī  t      ī  bas     l  i      ku  m  a   14.panta 35.punktu,
LR  Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumiem Nr.89 „Kārtība,  kādā izglītības
iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais
bez  attaisnojoša  iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, LR Ministru kabineta
17.08.2010.  noteikumiem Nr.788  “Valsts  izglītības  informācijas  sistēmas  saturs,
uzturēšanas un aktualizācijas kārtība”.

1.2. Skolas   direktors (turpmāk   –   direktors)   ar   Kārtību   iepazīstina  katru   Skolas
pedagoģisko un medicīnas darbinieku, kurš strādā vai uzsāk darbu Skolā.

1.3.Ja  bērns  atrodas  ārpusģimenes  aprūpē,  izglītības  iestāde  informē  audžuģimeni,
aizbildni vai bērnu aprūpes iestādes vadītāju, nevis vecākus.

1.4. Noteikumi attiecas uz izglītojamajiem no 1. līdz 9. klasei.

1.5. Ar Kārtību darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki var iepazīties Skolas kancelejā un
Skolas mājas lapā.

2.   Izglītojamo vecākiem vai personām, kuras pilda vecāku pienākumus, ir pienākums:

2.1. Izglītojamā  kavējumu  gadījumā  informēt  līdz  plkst.  1000  klases  audzinātāju  par
neierašanās iemeslu;

2.2. Rakstiski apliecināt izglītojamā stundu kavējumus (ne vairāk kā trīs mācību dienas
semestrī);

2.3. Nodrošināt,   lai   izglītojamais   kavējumus   attaisnojošas   zīmes   nodod   klases
audzinātājam ne vēlāk kā divas dienas pēc ierašanās skolā.

3.   Klašu audzinātājiem ir pienākums:

3.1. Tajā  pašā  dienā  sazināties  ar  vecākiem  vai  personām,  kuras  aizvieto  vecākus,
noskaidrojot kavējuma iemeslu, ja Skola nav saņēmusi informāciju,  kāpēc
izglītojamais nav ieradies uz mācību stundām,

3.2. Kavējumus  attaisnot,  ja  izglītojamais  uzrādījis  ārsta,  vecāku,  interešu  izglītības
iestāžu un pulciņu vadītāju, mācību priekšmetu skolotāju rakstītās zīmes.

3.3. Ja  Skola nav  saņēmusi  informāciju,  kāpēc  izglītojamais  nav  ieradies  uz mācību
stundām, tai pašā dienā jāsazinās ar vecākiem vai personām, kuras aizvieto vecākus,
un jānoskaidro iemesls;

3.4. Kavējumus  drīkst  attaisnot  ārsta,  vecāku,  interešu  izglītības  iestāžu  un  pulciņu
vadītāju, mācību priekšmetu skolotāju rakstītās zīmes.

4.   Sociālajam pedagogam ir pienākums:
4.1. Ja izglītojamais va  i  rāk     nekā     20     m      āc  ī      bu     s  t  undas     s  e      m  es  t  rī   nav apmeklējis skolu un nav 
informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, 

nekavējoties rakstiski (papīra formā vai elektroniska dokumenta formā) informēt
pašvaldības izglītības pārvaldi. Speciālisti atbilstoši kompetencei noskaidro izglītības iestādes
neapmeklēšanas  cēloņus, koordinē to novēršanu un, ja  nepieciešams,   nosūta   attiecīgo
informāciju  sociālajam  dienestam,  bāriņtiesai  un citām institūcijām.

http://likumi.lv/doc.php?id=50759


4.3.  Ja izglītojamais dzīvo citā pašvaldībā, jāsazinās ar atbilstošās pašvaldības izglītības
speciālistiem.

4.4.  Ja ir pamatotas aizdomas, ka pārkāptas izglītojamā, kas bez attaisnojoša iemesla
neapmeklē Skolu, tiesības, informēt par to pašvaldības kompetentās iestādes.

4.5.  Ja pašvaldības kompetentajām iestādēm konstatēto tiesību pārkāpumu nav izdevies
novērst, Skola par minēto tiesību pārkāpumu informē Valsts  bērnu tiesību  aizsardzības
inspekciju.



7.pielikums

,,Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo

 drošība skolā un tās organizētajos pasākumos”

KĀRTĪBA, KĀDĀ NODROŠINĀMA IZGLĪTOJAMO DROŠĪBA SKOLĀ UN
TĀS ORGANIZĒTAJOS PASĀKUMOS

1.   Vispārīgie jautājumi

1.1. Jumpravas  pamatskolas  (turpmāk-Skola)  kārtība,  kādā  nodrošināma  izglītojamo
drošība Skolā un  tās  organizētajos pasākumos  (turpmāk -  Kārtība),  ir  izstrādāta
saskaņā ar LR Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumiem Nr. 1338 „ Kārtība kādā
nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”;

1.2. Skolas   direktors  (turpmāk   –   direktors)   ar   Kārtību   iepazīstina   katru   Skolas
pedagoģisko un medicīnas darbinieku, kurš strādā vai uzsāk darbu Skolā;

2.     Kārtība, kādā izglītojamie iepazīstināmi ar drošību reglamentējošiem 
dokumentiem skolā

2.1. Izglītojamo drošībai Skolā ir izstrādāti iekšējie normatīvie dokumenti:
2.1.1. Skolas iekšējās kārtības noteikumi, 
2.1.2. drošības instrukcijas,
2.1.3. evakuācijas plāns un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu.

2.2. Klases audzinātājs katra mācību gada sākumā- septembrī iepazīstina izglītojamos ar
Skolas  iekšējās  kārtības  noteikumiem  un  izdara  ierakstu  e-žurnāla  veidlapas
„Izglītojamo   drošības   instruktāžas”   izdrukā,   norādot   katra   izglītojamā
iepazīstināšanas laiku un apliecinot instruktāžas norisi ar parakstu.

2.3. 1.-9.klašu  izglītojamie  iepazīšanos  ar  Skolas  iekšējās  kārtības  noteikumiem
apliecina ar parakstu (turpmāk visās parakstīšanās reizēs ir viena kārtība).

2.4. Izglītojamo vecāki ar Skolas iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties Skolas
kancelejā, informatīvajā stendā un Skolas tīmekļa vietnē.

2.5. Klases  audzinātājs  vai  mācību  priekšmeta  pedagogs  veic  sākotnējo,  atkārtoto,
vajadzības gadījumā neparedzēto drošības instruktāžu:

2.5.1. darba drošības instrukcija fizikas kabinetā Nr. I-7.5.;
2.5.2. darba drošības instrukcija par darba drošību ķīmijas un bioloģijas kabinetā

Nr.I-7.4;
2.5.3. darba drošības instrukcija sporta stundās un sacensībās Nr.I-6;
2.5.4. darba drošības instrukcija mājturības un tehnoloģiju kabinets (meitenēm) Nr.

I-7.2;
2.5.5. darba drošības instrukcija mājturības un tehnoloģiju kabinets (zēniem) Nr.I-

7.1;
2.5.6. darba drošības instrukcija strādājot informātikas kabinetā Nr. I-7.3;
2.5.7. ugunsdrošības instrukcija Nr.I-1;
2.5.8. rīcības plāns ugunsgrēka izcelšanās gadījumā Nr.I-1.1;
2.5.9. darba drošības instrukcija par elektrodrošību skolas kabinetos, klašu un citās

telpās Nr.I-2;
2.5.10. pirmā palīdzība Nr.I-3;
2.5.11.  darba drošības instrukcija par drošību ekskursijās un pārgājienos Nr.I-4

pirms katras ekskursijas vai pārgājiena.
2.6. Mācību gada laikā klases audzinātājs instruē izglītojamos arī par rīcību ekstremālās
un nestandarta situācijās, par ceļu satiksmes drošību, par drošību uz ūdens un ledus, par



personas  higiēnu  un  darba higiēnu,  mācību  priekšmetu  pedagogi par  darba drošību,
veicot praktiskos un laboratorijas darbus.

2.7. Pedagogs, kurš veic vai organizē izglītojamo instruēšanu, izdara ierakstu   e- žurnāla
veidlapas „Izglītojamo drošības instruktāžas”  izdrukā, norādot  katra izglītojamā
iepazīstināšanas laiku un apliecinot instruktāžas norisi ar parakstu.

2.8. 1.-9. klašu izglītojamie iepazīšanos ar drošības instrukciju apliecina ar parakstu.
2.9. Izglītojamo  un  darbinieku  drošībai  ekstremālās  situācijās  Skolā  ir  izstrādāts
evakuācijas plāns. Tas atrodas katrā stāvā, katrā Skolas gaitenī un aktu zālē pie sienas.

2.10. Skolā, saskaņā ar evakuācijas plānu, organizē praktiskas  mācības  izglītojamo un
darbinieku evakuēšanai no Skolas.

2.11. Klases  audzinātājs  ne  retāk  kā  divas  reizes  gadā  iepazīstina  izglītojamos  ar
evakuācijas plānu un tā izvietojumu Skolā.

2.12. Klases audzinātājs   izdara   ierakstu   grupas   žurnālā   un   e-žurnāla   veidlapas
„Izglītojamo  drošības  instruktāžas” izdrukā par izglītojamo iepazīstināšanu  ar

evakuācijas plānu, norādot katra izglītojamā iepazīstināšanas laiku  un  apliecinot
instruktāžas norisi ar parakstu.
2.13. 1-9. klašu izglītojamie iepazīšanos ar evakuācijas plānu apliecina ar parakstu.
2.14. Par  ekstremālu  situāciju  Skolā  signalizē  1  minūti  ilgs  zvans  ar  īslaicīgiem
pārtraukumiem.

2.15. Ja trauksmes signāls skan :
2.15.1.  mācību stundas (nodarbības) laikā - izglītojamie atstāj Skolas telpas

tikai attiecīgā mācību priekšmeta (nodarbības) pedagoga vadībā; 
2.15.2. starpbrīdī - izglītojamie dodas uz tuvāko izeju.

2.16. Pēc   skolas   telpu   atstāšanas  atbildīgais  pedagogs  personiski   pārliecinās  par
visu izglītojamo evakuēšanu. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanu atrodas pie
Skolas evakuācijas plāna.

2.17.  Direktora  vietnieki ne  retāk  kā vienu  reizi semestrī kontrolē  izglītojamo
instruēšanas  atbilstību ārējiem normatīvajiem  dokumentiem  un Skolā  izstrādātajai
kārtībai, informāciju par veikto kontroli fiksē protokolā.

2.18. Par izglītojamo drošību un veselību, Skolas iekšējās kārtības noteikumu un drošības
instrukciju ievērošanu atbild :

2.18.1. stundā - attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs,
2.18.2. starpbrīdī gaitenī – dežūrējošais pedagogs,
2.18.3. starpbrīdī klasē - attiecīgā mācību priekšmeta pedagogs,
2.18.4. garderobē no 7.45  līdz 16.45  –  garderobists,  no 16.45-21.00  sporta

zāles dežurants;
2.18.5. pēc  mācību  stundām  fakultatīvajās  un  interešu  izglītības  nodarbībās

un  starpbrīžos starp šīm nodarbībām - attiecīgie  fakultatīvo un interešu izglītības
pedagogi,

2.18.6. masu pasākumos - direktora norīkotas personas un klases audzinātājs,
2.18.7. sporta sacensībās - direktora norīkotas personas un sporta pedagogs.

2.19. Nelaimes  gadījumā  atbildīgais  pedagogs  nodrošina  pirmās  palīdzības  sniegšanu
izglītojamajam un  nekavējoties  par  notikušo ziņo Skolas  direktoram un izglītojamā
vecākiem.

3.   Ekskursiju un pārgājienu organizēšanas kārtība

3.1. Ekskursijā  vai  pārgājienā  izglītojamie  dodas  tikai  kopā  ar  atbildīgo  pedagogu
(turpmāk - pedagogs).

3.2.  Klasi ekskursijā vai pārgājienā pavada vismaz 2 pieaugušie ( ja izglītojamo skaits ir
lielāks nekā 15), no kuriem viens ir klases audzinātājs vai pedagogs, kurš to aizvieto.



3.3. Izglītojamajiem, kuri  nepiedalās  ekskursijā  vai  pārgājienā,  klases  audzinātājs
organizē mācības klasē.

3.4. Pedagoga pienākumi:

3.4.1. pirms katras ekskursijas un pārgājiena iepazīstināt izglītojamos ar drošības
instrukciju par drošību ekskursijās un pārgājienos;

3.4.2. ne vēlāk kā 3 dienas pirms došanās ekskursijā vai pārgājienā aizpildīt Skolas
ekskursijas pieteikuma  lapu, saskaņot  tajā norādīto informāciju ar direktora
vietnieku, kas atbild par stundu sarakstu, pieteikumu iesniegt kancelejā;

3.4.3. pirms katras ekskursijas vai pārgājiena rakstiski informēt izglītojamo vecākus
par pasākuma mērķi, maršrutu, norisi, tā sākuma un beigu laiku, kā arī veikt
atbilstošu ierakstu e- dienasgrāmatā;

3.4.4. pirms  iziešanas  no  Skolas  un  pēc  iekāpšanas  transporta  līdzeklī,  ar  kuru
izglītojamie    pārvietosies,    personiski    pārliecināties    par v i s u
izglītojamo klātbūtni un salīdzināt ar sarakstu Skolas ekskursijas lapā;

3.4.5. ekskursijas vai pārgājiena laikā atkārtoti pārliecināties par visu izglītojamo
klātbūtni pēc katras  izkāpšanas un iekāpšanas transporta līdzeklī vai objekta
apskates;

3.4.6.      pedagogam aizliegts atstāt izglītojamos bez uzraudzības;

3.4.7.      pedagoga pienākums ir atbildēt par izglītojamo drošību, veselību un dzīvību;

3.4.8. nodrošināt   nelaimes   gadījumā   cietušajam   pirmās   palīdzības   sniegšanu
notikuma   vietā   un,   ja   nepieciešams,   izsaukt   neatliekamo   medicīnisko
palīdzību vai organizēt cietušā nogādāšanu ārstniecības iestādē;

3.4.9. par  nelaimes  gadījumu  nekavējoties  informēt  Skolas  direktoru  un  cietušā
izglītojamā vecākus;

3.4.10. izvērtēt situāciju un pārtraukt ekskursiju vai pārgājienu gadījumā, ja apstākļi
apdraud izglītojamo drošību un veselību vai noticis nelaimes gadījums, par to
informējot Skolas direktoru un izglītojamo vecākus;

3.4.11. pēc ekskursijas vai pārgājiena kopā ar izglītojamajiem atgriezties Skolā un
pārliecināties   par v i s u izglītojamo   klātbūtni,   salīdzināt   ar   sarakstu
Skolas ekskursijas lapā;

3.4.12. izglītojamo   vecāku   rakstisks   lūgums   ir   pamats   pedagogam   atļaut
izglītojamajam pēc ekskursijas vai pārgājiena neatgriezties Skolā;

3.4.13. pedagogam aizliegts pēc ekskursijas vai pārgājiena diennakts tumšajā laikā
atstāt izglītojamos vienus, nesagaidot vecākus.

3.5. Pedagoga tiesības:

3.5.1. pieprasīt  vecāku  klātbūtni  ekskursijā  vai  pārgājienā  izglītojamajiem  ar
nopietniem  veselības traucējumiem  vai  neprognozējamas uzvedības
izpausmēm;

3.5.2. izslēgt  no  ekskursijas  vai  pārgājiena  dalībnieku  skaita  izglītojamos  ar
neprognozējamas uzvedības  izpausmēm un nopietniem uzvedības
pārkāpumiem;

3.5.3.      pieprasīt no vecākiem informāciju par sazināšanās iespējām.



4.   Masu pasākumu organizēšanas kārtība

4.1. Uz  masu   pasākumu Skolā  klase  ierodas  tikai  kopā  ar  klases  audzinātāju  vai
pedagogu, kurš to aizvieto.

4.2. Uz ārpusskolas  un  tās  teritorijā  rīkoto  masu  pasākumu  klasi  pavada  vismaz  2
pieaugušie (ja izglītojamo skaits  ir lielāks nekā 15), no kuriem viens ir klases
audzinātājs vai pedagogs, kurš to aizvieto.

4.3.  Masu pasākumus Skolā rīko tikai ārstniecības personas vai direktora norīkotās par
pirmās palīdzības sniegšanu atbildīgās personas klātbūtnē.

4.4. Pirms katra masu pasākuma Skolas direktors ar rīkojumu nosaka atbildīgo personu
par izglītojamo drošību pasākumā.

4.5. Atbildīgās personas pienākumi:

4.5.1.  pirms katra masu pasākuma pārliecināties par telpu un tehniskā
nodrošinājuma  piemērotību attiecīgajam  pasākumam  un atbilstību
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.5.2.   saskaņot   ar  direktoru   masu   pasākuma   plānu,  informējot   par  norises
laiku,  vietu, aptuveno  dalībnieku skaitu, tehnisko  nodrošinājumu, tā
atbilstību  ekspluatācijas  drošības  prasībām un  veicamajiem drošības
pasākumiem;

4.5.3.   nodrošināt  personīgo  klātbūtni  masu  pasākuma  laikā  un  instrukcijas  par
drošību masu pasākumos ievērošanu;

4.5.4.   ārpus Skolas un tās teritorijas rīkotos masu pasākumus saskaņot ar vietējo
pašvaldību, informēt pašvaldības  policiju  vai Valsts  policiju  par  masu
pasākuma norises laiku un vietu un Ceļu policiju    par masu pasākuma

norisi, ja transporta līdzekļu kustība var apdraudēt izglītojamo dzīvību vai
veselību.

5.   Sporta sacensību un nodarbību organizēšanas kārtība

5.1. Sporta sacensības un nodarbības rīko sporta nodarbībām pielāgotās telpās, kas atbilst
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

5.2. Sporta sacensības un nodarbības notiek tikai tādos laika apstākļos, kas neapdraud
izglītojamo veselību un drošību.

5.3. Sporta sacensības rīko tikai ārstniecības personas vai direktora norīkotās par pirmās
palīdzības sniegšanu atbildīgās personas klātbūtnē.

5.4. Skolas  medic īnas  māsa  vai  klases  audzinātājs  informē  sporta  pedagogu  vai
treneri   par  izglītojamā veselības stāvokli katru reizi pēc slimības, traumas  vai
gadījumos, ja izglītojamajam piemērojamas īpašas prasības.

5.5. Piedaloties sporta sacensībās ārpus Skolas un tās teritorijas, sacensību organizētājs
ievēro šīs kārtības 4. nodaļā noteiktās prasības.

    

5.6. Sacensību organizētāja pienākumi:

5.6.1.   nodrošināt  personīgo  klātbūtni  sporta  sacensību  laikā  un  instrukcijas  par
drošību sporta sacensībās un nodarbībās ievērošanu,



5.6.2.   ne vēlāk kā 3 dienas pirms piedalīšanās ārpusskolas sporta sacensībās aizpildīt
un iesniegt Skolas direktoram sporta sacensību pieteikuma  lapu, saskaņot
tajā  norādīto informāciju ar  direktora  vietnieku, kas atbild par stundu
sarakstu, 

5.6.3.   nelaimes gadījumā nodrošināt pirmās palīdzības sniegšanu izglītojamajam un
 par notikušo nekavējoties ziņot Skolas direktoram un izglītojamā vecākiem



8. pielikums
,,Radio mezgla lietošanas noteikumi”

RADIO MEZGLA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Radio telpas iekšējās kārtības noteikumi:
1.1. Radio  telpu  savā  uzraudzībā  pārņem  Jumpravas  pamatskolas  skolēnu  grupa,

kura atbild par radio mezgla darbību.
1.2. Grupa, kuras uzraudzībā atrodas radio telpa, ir atbildīga par kārtības un tīrības

uzturēšanu šajā telpā.
1.3. Ja radio telpā rodas (tiek radīti)  kādi bojājumi vai rodas citi sarežģījumi,  kas

traucē šīs telpas pilnvērtīgu izmantošanu, jāziņo Skolas vadībai.
1.4. Radio  telpa  un  tās  izmantošana  nedrīkst  traucēt,  kavēt  vai  ierobežot  mācību

procesu. Mācību procesa tīšu traucējumu, kavējuma vai ierobežojuma gadījumā
Skolas vadībai ir tiesības pārtraukt Jumpravas pamatskolas radio mezgla darbību
un telpu izmantošanu.

1.5. Radio  mezgla  telpās  drīkst  atrasties  skolēni,  kuru  pārraudzībā  nodots  radio
mezgls.

2. Radio mezgla tehnikas lietošanas noteikumi:
2.1. Radio mezgla tehniskajā aprīkojumā ietilpst: 4 skandas (Pioneer CS-3070), kas

izvietotas  skolas gaiteņos  2.,  3.  un 4.stāvā,  skaņas pastiprinātājs  (IMG Stage
Line STA500), portatīvais dators (Asus X553M), mikrofons (Canyon);

2.2. Par radio mezglam piederošo tehniku un tās uzturēšanu darbības kārtībā, atbild
skolēnu grupa, kura darbojas radio mezglā;

2.3. Radio tehnikas bojājumu gadījumā jāziņo Skolas vadībai un jānovērš radušies
bojājumi.

3. Radio mezgla satura veidošana:
3.1. Par  Skolas  radio  satura  veidošanu atbildīga  skolēnu grupa,  kuras  uzraudzībā

atrodas radio mezgls.
3.2. Skolas  radio  nedrīkst  atskaņot  agresīva  un  izaicinoša  satura  informāciju  un

mūziku.



9. pielikums  ,,Sporta kompleksa iekšējās kārtības noteikumi”

SPORTA KOMPLEKSA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek apmeklēts un izmantots Jumpravas pamatskolas
(turpmāk – Skola) sporta komplekss – stadions, sporta zāle, trenažieru zāle, ģērbtuve un
dušas telpas.

2. Skolas sporta kompleksu tiesīgi apmeklēt skolas skolēni, citu skolu skolēni vai sporta un
interešu  izglītības  iestāžu  audzēkņi.  Sporta  kompleksa  apmeklētāji  tiek  reģistrēti  un
parakstās par sporta kompleksa noteikumu ievērošanu.

3. Sporta un trenažieru zāles darba laiks: pirmdienās un trešdienās no plkst. 19:30 līdz 21:00,
otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 16:30 līdz 21:00. Sestdienās,svētdienās un
svētku dienās skolas sporta komplekss ir slēgts.

4. Vasaras periodā sporta zāle uz laiku tiek slēgta, lai veiktu profilakses un remonta darbus.
Sporta aktivitātes notiek stadionā, ievērojot stadiona izmantošanas noteikumus.

5. Apmeklētājiem,  kuriem ir  lipīga  ādas  slimība,  redzamas  ādas,  matu  vai  nagu slimības
pazīmes,  ja  nav  ārsta  izziņas,  kas  apliecina,  ka  attiecīgā  slimība  nav  lipīga,  izmantot
trenažierus ir aizliegts.

II Sporta kompleksa apmeklētāju pienākumi un tiesības
6. Sporta kompleksa apmeklētāju pienākumi:

6.1.atstāt virsdrēbes un ielas apavus ģērbtuvē; ieeja dušas telpās, sporta un trenažieru zālē
atļauta tikai tīros maiņas apavos un bez virsdrēbēm;
6.2. atbildēt par līdzi paņemto personīgo mantu drošību, tai skaitā par mobilajām ierīcēm;
6.3.trenažieru zālē ir darboties bez trenera, ja zālē ir vismaz 2 (divi) cilvēki un iepriekš ir
saņemta trenera konsultācija par trenažieru darbību, to izmantošanas drošību;
6.4.saudzīgi  izturēties  pret  sporta  kompleksa  telpām  un  inventāru,  pēc  nodarbības
izmantotais inventārs nolikt tam paredzētajā vietā;
6.5.nodarbību  laikā  atturēties  no  jebkādas  rīcības,  kas  var  apdraudēt  paša  vai  citu
apmeklētāju dzīvību un veselību.

7.Sporta kompleksa apmeklētāju tiesības:
7.1.izvēlēties sev piemērotu laiku trenažieru un sporta zāles apmeklēšanai, ievērojot sporta
kompleksa darba grafiku;
7.2.tikt iepazīstinātam ar sporta kompleksa izmantošanas kārtību;

7.3.saņemt sporta kompleksa darbinieku palīdzību un konsultācijas,  kā arī  pieklājīgu un
godīgu attieksmi no darbiniekiem;
7.4.domstarpību vai konfliktu gadījumā vērsties pie Skolas direktores.

8.Sporta kompleksa apmeklētājiem ir aizliegts:
8.1.apmeklēt  nodarbības  alkoholisko  dzērienu,  narkotisko  vai  toksisko  vielu  reibuma
stāvoklī,  ienest alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas un lietot tās sporta kompleksa
telpās un stadionā;
8.2.ienest  sporta  nodarbību  telpās  stikla  traukus  un  priekšmetus,  lielas  somas  un  ielas
apavus;
8.3.traucēt citiem sporta kompleksa apmeklētājiem, smēķēt pie ieejas un Skolas teritorijā;



      8.4.aiztikt un regulēt aprīkojuma slēdžus un sviras, līst pāri tribīņu malām un sēdēt uz tām,
skriet un trokšņot;
8.5.dušas apmeklējuma laikā aizliegts lietot pirts slotas un ķermeņa kosmētiskos līdzekļus
no dabīgām izejvielām (medu, kafiju u. c.), liet ūdeni vai citu šķidrumu uz elektriskajām
ierīcēm, kas atrodas dušas telpā;
8.6.trenažieru  zālē  nedrīkst  mest  hanteles,  stieņus  un  ripas,  iznest  no  trenažieru  zāles
inventāru (hanteles u. c. rīkus);
8.7.aiztikt  elektrības  vadus  un  rozetes,  ugunsdzēšamos  aparātus,  aizdegt  sērkociņus  un
sveces, uzlādēt mobilās ierīces;
8.8.turēt kabatās un lietot mobilās ierīces treniņa laikā.

III Sporta kompleksa apmeklētāju atbildība

9.Šo noteikumu neievērošanas gadījumā sporta kompleksa darbiniekam  ir tiesības aizliegt
konkrētajam apmeklētājam turpmāk apmeklēt nodarbības sporta kompleksā.
10.Gadījumos, ja apmeklētāja vainas dēļ ir bojāts sporta kompleksa inventārs vai telpas,
vai netiek pildītas drošības un higiēnas prasības, sporta kompleksa darbinieks sastāda aktu
par  pārkāpumu un pieņem lēmumu par  konkrētā  apmeklētāja  nelaišanu  uz  nākamajām
nodarbībām, apmeklētājam jākompensē Skolai tai radušies materiālie zaudējumi.



 10. pielikums
,,Trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumi”

TRENAŽIERU ZĀLES IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. Ierodoties trenažieru zālē apmeklētājs samaksā dežurantam noteikto naudas summu   un
parakstās žurnālā par iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un par to, ka pats atbild par
savu veselības stāvokli. 

2.  Nepilngadīgām personām nepieciešama vecāku atļauja, kurā vecāks apstiprina, ka bērns ir
izgājis ārsta pārbaudi un drīkst sportot, kā arī uzņemas atbildību par viņu.

 3.  Jaunieši  līdz  15  gadu  vecumam  trenažieru  zāli  drīkst  apmeklēt  tikai  vecāku  vai  citu
pieaugušo pavadībā. Pieaugušais ar savu parakstu žurnālā apliecina, ka pilnībā atbild par
jaunieša dzīvību un veselību.

4.  Trenažieru  zālē  jāievēro  higiēnas  noteikumi,  nodarbībās  drīkst  piedalīties  tikai  sporta
apģērbā,  zālē jāierodas tīros maiņas sporta apavos. Kaila ķermeņa saskarsmes vietās ar
trenažieri,  trenažierim  jāuzsedz  dvielis.  Nepieciešamības  gadījumā  jānotīra  aiz  sevis
trenažiera virsma.

5. Pirms beigt treniņu uz aerobās grupas ar elektrību darbināmā trenažiera (skrejceļa) un nokāpt
no tā, trenažiera slīdlenta  jāaptur, nospiežot pogu ,,STOP”. 

 6. Pēc nodarbības izmantotais inventārs (hanteles, stieņi, ripas u.c.) jānoliek tam paredzētajā
vietā. Hanteles, stieņus un ripas nedrīkst mest  kā arī novietot uz soliem.

 7.  Aizliegts traucēt citiem trenažieru zāles apmeklētājiem.
 8.  Aizliegts  fiziski  vai  morāli  aizskart  trenažieru  zāles  apmeklētājus  un  dežurantu.

Apmeklētājiem jāņem vērā dežuranta norādījumi.
9.  Par garderobē atstātajām drēbēm, apaviem , dokumentiem un citām mantām dežurants un

skolas administrācija neatbild.
10. Par inventāra bojāšanu un iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu trenažieru zālē iestājas

materiālā atbildība vai liegums apmeklēt trenažieru zāli uz noteiktu laiku. 
11. Jebkāda veida apreibinošo un narkotisko vielu ienešana vai lietošana trenažieru zāles telpās

ir stingri aizliegta. Dežurants ir tiesīgs atteikt trenažieru zāles apmeklējumu, apmeklētājam
alkoholisko, citu apreibinošo vielu iespaidā.

12.  Jumpravas  pamatskola  neuzņemas  atbildību  par  apmeklētājam  radītajiem  zaudējumiem
negadījumu, gūto traumu vai citu iemeslu dēļ, kas radušies trenažieru zāles apmeklētāja
nevērības vai šo noteikumu neievērošanas rezultātā. 

13.  Problēmsituācijā,  traumas   vai  veselības  bojājuma  gadījumā  apmeklētājs  nekavējoties
griežas  pie  dežuranta,  lai  veiktu  negadījuma vietas,  laika  un  apstākļu  konstatēšanu  un
reģistrēšanu  žurnālā.  Šī  noteikuma  neievērošanas  gadījumā,  jebkādas  apmeklētāja
pretenzijas nākotnē netiks izskatītas.

14.  Slimības  vai  citu  iemeslu  dēļ  neizmantotie  abonementi  netiek  pārcelti,  pagarināti  vai
kompensēti.

15. Ar trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties skolas   tīmekļa vietnē
www.jumpravaspamatskola@lielvarde.lv, informācijas stendā, trenažieru zālē.

16  Priekšlikumus,  ierosinājumus  un  atsauksmes  apmeklētāji  var  ierakstīt  Atsauksmju  un
ierosinājumu grāmatā, kas atrodas pie dežuranta.

 17. Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pēc palīdzības pie dežuranta.

ESI ATBILDĪGS PAR SAVU UN CITU APMEKLĒTĀJU DROŠĪBU!

http://www.jumpravas/

