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Nr. 13-i

Izdota saskaņā ar Darba aizsardzības
likuma 14. panta 1.4. punktu, Ministru
kabineta 2009. gada 24.novembra
noteikumu Nr. 1338 „Kārtība, kādā
nodrošināma izglītojamo drošība
izglītības iestādēs un to organizētajos
pasākumos” piekto daļu.

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.

Sporta sacensības un nodarbības (izņemot specifiskos sporta veidos apvidū) rīkojamas

sporta bāzēs vai sporta nodarbībām pielāgotās telpās, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
2.

Rīkojot sporta sacensības un nodarbības īrētās telpās, direktors pārliecinās par telpu un

to aprīkojuma piemērotību attiecīgajam pasākumam un iepazīstas ar uzraudzības dienestu
atzinumiem par telpu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
3.

Sporta sacensības un nodarbinātības notiek tikai tādos laika apstākļos, kas neapdraud

izglītojamo veselību un drošību.
4.

Sporta sacensības rīko tikai ārstniecības personas klātbūtnē vai direktora norīkotās par

pirmās palīdzības sniegšanu atbildīgās personas klātbūtnē.
5.

Atbildīgā persona nodrošina šīs drošības instrukcijas ievērošanu un personīgu

klātbūtni sporta sacensību un nodarbību laikā.

6.

Pirms piedalīšanās vairāku izglītības iestāžu sporta sacensībās atbildīgā persona

iesniedz direktoram rakstisku informāciju, kurā norādīts sacensību laiks, vieta, pārvietošanās
iespējas, izglītojamo saraksts, personas dati un datums, kad izglītojamais iepazīstināts ar drošības
instrukciju un veikta veselības pārbaude.
7.

Rīkojot sporta nodarbības, sporta grupās uzņem izglītojamos, kuriem ir primārās

veselības aprūpes ārsta izsniegta izziņa par veselības stāvokli un vecāku iesniegumus.
8.

Kursa audzinātājs informē sporta skolotāju vai treneri par izglītojamā veselības

stāvokli katru reizi pēc slimības, traumas vai gadījumos, ja izglītojamam piemērojamas īpašas
prasības.
9.

Izglītojamā pienākums ir informēt kursa audzinātāju un nodaļas vadītāju par

piedalīšanos sporta sacensībās ārpus skolas.
10. Apmeklējot sporta sacensības un nodarbības, izglītojamais ievēro skolas iekšējās
kārtības noteikumus, pilda sporta skolotāja norādījumus un uzņemas atbildību par savu darbību
un uzvedību.
11. Drošības noteikumi skolā rīkotajās sacensībās:
11.1. Ierodoties skolā, izglītojamajiem jāiepazīstas ar sporta zāles drošības
noteikumiem un ar savu parakstu jāapliecina to ievērošana.
11.2. Sacensību dalībniekiem un pārstāvjiem aizliegts bojāt sporta zāles un
ģērbtuves inventāru, kā arī smēķēt vidusskolas teritorijā.
11.3. Atbildīgais par sacensībām un sacensību galvenais tiesnesis ir skolas sporta
darba organizators.
12. Noteikumi, kas jāievēro izglītojamajiem, dodoties uz sacensībām ārpus skolas.
12.1. dodoties uz sacensību vietu, izglītojamajiem jāievēro instrukcija par drošību
ekskursijās un pārgājienos.
12.2. ierodoties sacensību vietā, izglītojamajiem jāiepazīstas ar sacensību drošības
noteikumiem un ar savu parakstu pieteikumā jāapliecina to ievērošana.

V. Noslēguma jautājumi
13. Atzīt par spēku zaudējušu iestādes 2011. gada 1. septembra instrukciju Nr. 37-i „Instrukcija par
drošību sporta sacensībās un pārgājienos”.
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