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SPORTA ZĀLES
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar 24.11.2009.MK noteikumiem Nr.
1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo
drošība izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos”

1. Nodarbības sporta zālē notiek saskaņā ar sporta zāles grafiku.
2. Mācību stundās, treniņos un sacensībās – to vadītājs, vakara nodarbībās – sporta zāles
dežurants ir atbildīgs par kārtību sporta zālē, sporta bloka palīgtelpās (garderobē,
gaitenī, svaru zālē).
3. Sporta sacensībās un nodarbībās skolēniem jāievēro disciplīna un skolotāja, nodarbību
vadītāja un sporta zāles dežuranta norādījumi.
4. Skolēni sporta zālē drīkst uzturēties tikai skolotāja, nodarbību vadītāja uzraudzībā.
5. Starpbrīdī, skolēniem uzturēties sporta zālē AIZLIEGTS.
6. Nepiederošām personām aizliegts atrasties sporta zālē vai palīgtelpās, ja tiek traucētas
nodarbības vai citādi neievērotas uzvedības normas.
7. Piedalīties nodarbībās drīkst tikai sporta apģērbā un apavos. Sporta tērpam un apaviem
jābūt piemērotiem un atbilstošiem nodarbību veidam un laika apstākļiem. Ielas apavos
nodarbībās piedalīties AIZLIEGTS. (Skolēns ikdienas apavus atstāj sporta skapītī un,
paņēmis sporta maisiņu, zeķēs dodas uz garderobi, lai pārģērbtos sporta nodarbībai.
Pēc nodarbības pārģērbjas un zeķēs dodas līdz sporta skapītim, lai noliktu sporta tērpa
maisiņu un uzvilktu ikdienas apavus.)
8. Nodarbību laikā nedrīkst nēsāt gredzenus, ķēdītes, auskarus, saspraudes, rokassprādzes
un pulksteņus.
9. Izejot no garderobēm, aizvērt logus, noslēgt ūdens krānus un dušas, izslēgt gaismas.
10. Inventāru sporta nodarbībām izsniedz skolotājs, nodarbību vadītājs vai zāles dežurants.
Nodarbībām beidzoties, inventārs jānodod atpakaļ.
11. Pret inventāru un telpām izturēties saudzīgi. Bojājuma gadījumā materiālais zaudējums
atlīdzināms atbilstoši tā vērtībai.
12. Nodarboties ar jebkuriem sporta rīkiem drīkst, tikai pēc skolotāja atļaujas un skolotāja
klātbūtnē.
13. Pirms sportiskām aktivitātēm iesildīties.
14. Pasliktinoties pašsajūtai, nodarbības jāpārtrauc, par to jāziņo skolotājam.
15. Nodarbību laikā aizliegts šķērsot sektorus, kuros notiek mešanas, lēkšanas un
skriešanas disciplīnas.

