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Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas 

 

 

1. Vispārējie noteikumi 

 

1.1. Sporta skolas “Raimonda Valta futbola skola “Nikars”” noteikumi nosaka kārtību, 

kāda sporta skolā uzturas nepiederošas personas. 

1.2. Skolai nepiederošas personas ir izglītojamā likumiskie pārstāvji vai persona, kura 

realizē izglītojamā aizgādību (turpmāk – vecāki), kā arī citas personas, kas nav 

sporta skolas personāls (turpmāk – apmeklētāji). 

1.3. Noteikumi neattiecas uz sporta skolas izglītojamiem un personālu. 

1.4. Noteikumu 2.punktā minētās personas, uzturoties sporta skola, ievēro sporta 

skolas vadības, pedagogu un darbinieku norādes, sabiedrībā vispārpieņemtās 

uzvedības normas un noteikumus. 

 

2. Nepiederošo personu uzturēšanās sporta skolā 

 

2.1. Apmeklētāju kustību sporta skolā un skolas nodarbību laikā uzrauga koordinators. 

2.2. Apmeklētājiem, ienākot sporta skolā, ir pienākums informēt koordintoru par 

apmeklējuma mērķi, norādot vārdu, uzvārdu, ierašanās iemeslu, sporta skolas 

darbinieku, ar kuru ir norunāta tikšanās. 

2.3. Nepieciešamības gadījumā koordinators ar sakaru līdzekļu palīdzību personīgi 

informē sporta skolas darbinieku par apmeklētāja ierašanos vai saprotami 

paskaidro apmeklētājam kā nokļūt līdz attiecīgajai sporta skolas telpai, lai satiktu 

attiecīgo sporta skolas darbinieku. 

2.4. Par apmeklētāju uzturēšanos un pārvietošanos sporta skolā atbild sporta skolas 

darbinieks, pie kura šī persona ir ieradusies. 

2.5. Vecākiem ir tiesības pavadīt izglītojamo uz sporta skolu, kā arī sagaidīt pēc 

nodarbībām, uzturoties koordinatora norādītā vietā. 

2.6. Apmeklētājiem aizliegts traucēt nodarbību, sacensību un pasākumu norisi. 



2.7. Apmeklētājiem, kuri vēlas individuāli tikties ar treneri, iepriekš vienojas par 

tikšanās laiku, kas netraucē izglītības procesa norisi. 

2.8. Sporta skolas darbinieks, kurš organizē tikšanos, sagaida apmeklētāju. 

2.9. Par sporta skolas organizētajos pasākumos pieaicinātām personām atbildīgais par 

pasākuma organizēšanu informē skolas koordinatoru, iepriekš to darot zināmu 

sporta skolas vadībai. 

2.10. Par personām, kuras sporta skolā ieradušās sniegt pakalpojumus, koordinators 

informē sporta skolas vadību vai saimniecības pārzini. 

2.11. Sporta skolas koordinatoram ir tiesības izraidīt no sporta skolas vai treniņa bāzes 

vietas, ja tas nevar paskaidrot ierašanās mērķi, vai rada draudus sporta skolas 

darbinieku un izglītojamo veselībai un dzīvībai. 

2.12. Ja apmeklētāja uzvedība ir agresīva un neprognozējama vai apmeklētājs rada 

aizdomas, ka atrodas reibuma stāvoklī un nereaģē uz sporta skolas darbinieku 

norādījumiem, sporta skolas koordinatoram nekavējoties jāinformē sporta skolas 

direktors. 

2.13. Ārkārtas situācijās, kad ir nepieciešama nepastarpināta rīcība, ikvienam sporta 

skolas darbiniekam ir pienākums izsaukt operatīvos dienestus, par to informējor 

sporta skolas direktoru. 

2.14. Ar noteikumiem var iepazīties sporta skolas mājaslapā www.fsnikars.com vai 

sporta skolas birojā Starta ielā 5F. 
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