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NOTEIKUMI PAR DROŠĪBU  

SPORTA SACENSĪBĀS UN NODARBĪBĀS 
 

Izdoti saskaņā ar 24.11.2009.MK noteikumiem  

Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma  

izglītojamo drošība izglītības iestādēs 

 un to organizētajos pasākumos” 

 
1. Rīkot sporta sacensības un nodarbības ( izņemot specifiskus sporta veidus apvidū) 

atļauts tikai sporta bāzēs vai sporta nodarbībām atbilstošās telpās. 

2. Atbildīgā persona par pasākuma organizēšanu un pirmās palīdzības sniegšanu ir 

sacensību organizētājs (sporta skolotājs). 

3. Atbildīgā persona patstāvīgi atrodas pasākuma norises vietā. 

4. Rīkojot sporta sacensības un nodarbības īrētās telpās, atbildīgā persona pārliecinās 

par telpu un aprīkojuma piemērotību konkrētajam pasākumam. 

5. Sporta sacensības un nodarbības notiek tikai tādos laika apstākļos, kas neapdraud 

skolēnu veselību un drošību. 

6. Rīkojot vairāku izglītības iestāžu sporta sacensības, sacensību organizētājam 

jāinformē pašvaldības vai Valsts policija par pasākuma norises laiku un vietu, kā arī 

vietējā pašvaldība, ja pasākums notiek ārpus izglītības iestādes teritorijas. 

7. Pirms piedalīšanās vairāku izglītības iestāžu sporta sacensībās, atbildīgā persona 

iesniedz direktoram rakstisku informāciju, kurā norādīts sacensību veids, laiks, vieta, 

pārvietošanās iespējas, saziņas iespējas ar vecākiem, skolēnu saraksts un instruktāža 

ar Noteikumiem par drošību sporta sacensībās un nodarbībās,  skolēniem to 

apliecinot ar ierakstu iepazinos, parakstu un datumu. Klases audzinātājs apliecina, ka 

skolēnam ir atbilstošas sekmes mācībās. (Pielikums Nr.2 „Sporta sacensību 

pieteikums”) 

8. Ne vēlāk kā trīs dienas pirms piedalīšanās sporta sacensībās atbildīgā persona 

informē skolēnu vecākus par sacensību veidu, laiku, vietu, atbildīgo pedagogu,  

pārvietošanās un saziņas iespējām, skolēnu vecākiem apliecinot informācijas 

saņemšanu. 

9. Informācijas nodošanas forma ir noteikta Skolas iekšējās kārtības noteikumu 2.13. 

punktā.  

10. Sporta sacensībās (izņemot sporta stundas) atļauts piedalīties skolēniem, kuriem ir 

ģimenes ārsta, mācību gada sākumā izsniegta izziņa par atļauju darboties 

paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos. 

11. Skolēns vai vecāki informē klases audzinātāju un sporta skolotāju, ja ārsts pēc 

slimības vai traumas skolēnam noteicis izmaiņas fiziskajās nodarbībās. 

12. Sporta sacensībās un nodarbības skolēniem jāievēro disciplīna un skolotāja 

norādījumi. 

13. Sporta tērpam un apaviem jābūt piemērotiem un atbilstošiem nodarbību veidam un 

laika apstākļiem. 



14. Nodarbību laikā nedrīkst nēsāt gredzenus, ķēdītes, auskarus, saspraudes, 

rokassprādzes un pulksteņus. 

15. Nodarboties ar jebkuriem sporta rīkiem drīkst, tikai pēc skolotāja atļaujas un 

skolotāja klātbūtnē. 

16. Pirms sportiskām aktivitātēm jāiesildās. 

17. Pasliktinoties pašsajūtai, nodarbības jāpārtrauc, par to jāziņo skolotājam. 

18. Nodarbību laikā aizliegts šķērsot sektorus, kuros notiek mešanas, lēkšanas un 

skriešanas disciplīnas. 

19. Pirms attiecīgām nodarbībām sporta skolotājs iepazīstina skolēnus ar drošības 

noteikumiem vieglatlētikā, slēpošanā, vingrošanā, sporta spēlēs un peldētapmācībā. 

20. Skolēniem nodarbību laikā obligāti jāievēro noteikumu prasības. 

 

 

 

Noteikumi apstiprināti ar direktora 18.05.2018. Rīkojumu Nr. 27



Pielikums Nr. 2 

 

BARKAVAS PAMATSKOLAS 

SPORTA SACENSĪBU PIETEIKUMS 
 

Sacensību veids __________________________________________________________________ 

Sacensību vieta  ________________________________________________________________ 

Datums, laiks   _______________________________________________________________ 

Pārvietošanās veids (autotransporta firma)  ________________________________________ 

Atbildīgais sporta skolotājs (saziņas iespējas) ________________________________________ 

 

Skolēnu saraksts un instruktāža par drošību sporta sacensībās 
 

N.p.k. Vārds, Uzvārds Klase 

Skolēnu instruktāža par drošību sporta 

sacensībās Klases 

audzinātāja 

paraksts " iepazinos" Skolēna paraksts Datums 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Apliecinu, ka saskaņā 24.11.2009. MK noteikumiem Nr. 1338 ”Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”, skolēni instruēti par drošību sporta sacensībās un nodarbībās. Vecāki 

informēti par sporta sacensību norisi. 

 

Atbildīgā persona: ______________ ______________ _____________ 
    (paraksts)  (paraksta atšifrējums) (datums) 

 

 

Skolas direktors:  N.Dzelme 


