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PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA SKOLA “PĀRDAUGAVA”
IZGLĪTOJAMO LIKUMISKO PĀRSTĀVJU UZVEDĪBAS NOTEIKUMI:
Profesionālās ievirzes sporta skola “Pārdaugava” (turpmāk – Sporta skola) Izglītojamo
Likumisko pārstāvju uzvedības noteikumi, turpmāk “Noteikumi”, nosaka Sporta skolas
Izglītojamo Likumisko pārstāvju un citu piederīgo personu, uzvedības prasības un standartu, lai
veicinātu Izglītojamā sportisko izaugsmi un atrašanos drošā un patīkamā vidē. Par Likumisko
pārstāvi šo Noteikumu un citos Sporta skolas iekšējos normatīvajos aktos tiek uzskatīti vecāki,
aizbildņi, pilnvarotās personas un citas personas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem rūpējas
par Izglītojamo un ir tiesīgas viņu pārstāvēt. Šie Noteikumi ir neatņemama sastāvdaļa Līgumam,
kas noslēgts starp Sporta skolu Izglītojamā Likumisko pārstāvi (ja Izglītojamais nav sasniedzis
pilngadību) par Izglītojamā apmācību, īstenojot Sporta skolas profesionālās ievirzes izglītības
programmu.
1. Likumisko pārstāvju vispārējie uzvedības noteikumi
1. Izglītojamais piedalās Sporta skolā un sporto savam, ne Likumisko pārstāvju priekam, tādēļ
koncentrējieties uz Izglītojamā ieguldījumu nevis uz viņa uzvaru vai zaudējumu. Nekad
nekritizējiet un nekliedziet uz Izglītojamo, ja viņš ir izdarījis kļūdu vai zaudējis.
2. Iedrošiniet Izglītojamos vienmēr spēlēt atbilstoši noteikumiem un nesaskaņas risināt bez
vardarbības. Cieniet tiesnešu lēmumus un māciet Izglītojamajiem darīt to pašu.
Likumiskajiem pārstāvjiem nav atļauts pirms vai pēc spēles vai spēles laikā apsaukāt
tiesnešus, kliegt uz tiesnešiem vai jebkā citādāk izrādīt neapmierinātību ar tiesnešu darbu vai
pieņemtajiem lēmumiem.
3. Novērtējiet treneru un organizatoru darbu – bez viņiem Izglītojamais nevarētu piedalīties
sacensībās, treniņos un sportot. Likumiskajiem pārstāvjiem nav atļauts treniņu vai spēļu laikā
vai starplaikā starp tiem apsaukāt trenerus (savas vai pretinieku komandas), kliegt uz
treneriem, vai jebkā citādāk izrādīt neapmierinātību ar treneru vai Sporta skolas vadības
darbu vai pieņemtajiem lēmumiem kā arī nav atļauts treneriem sniegt padomus treniņu vai
spēļu procesā, izņemot, ja treneris to ir lūdzis darīt.
4. Vecākiem nav atļauts aizrādīt Izglītojamajiem, par to, kā viņi uzvedas vai trenējas treniņu
laikā – par treniņu procesu ieteikumus un aizrādījumus izsaka tikai treneri. Vecākiem ir
aizliegts rupjiem, aizkarošiem vai necenzētiem izteikumiem aizvainot vai apzīmēt
Audzēkņus. Vecākiem ir aizliegts fiziski aizskart jebkuru Audzēkni vai treneri.
5. Likumiskajiem pārstāvjiem nav atļauts treniņu laikā atrasties sporta un atpūtas centrā
Jūrmalas gatvē 78D, Rīgā “Sporta centrs Volvo” B un C laukumu hallēs, savukārt A
laukumā atļauts atrasties tikai tribīņu sēdvietās. Izglītojamo, kuru vecums pārsniedz 8 gadus,
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Likumiskajiem pārstāvjiem ir aizliegts pirms un pēc treniņiem vai spēlēm atrasties
Izglītojamo ģērbtuvēs, koridoros pie hallēm, izņemot ar tiešu vai trenera atļauju sapulču vai
paziņojumu gadījumā. Likumiskie pārstāvji informē Izglītojamos, ka treneri ir tiesīgi liegt
Izglītojamajiem piedalīties treniņā, ja tas kaitē cita Izglītojamā veselībai, dezorganizē
komandu, neklausa treneru norādījumiem, neizrāda interesi par notiekošo procesu uz
laukuma, bojā svešu inventāru, neuzvedas atbilstoši sportistu ētikai.
6. Likumiskajiem pārstāvjiem nav atļauts spēles laikā atrasties uz spēlētāju soliņa, vai tā
tuvumā, lai netraucētu treneriem, ka arī nenovērstu Izglītojamā uzmanību gan attiecībā pret
citiem spēlētājiem un treneriem.
7. Izglītojamā komandai dodoties uz turnīru vai spēli, vēlams izmantot ar Pārdaugavas
simboliku izrotātas drēbes.
8. Likumiskajiem pārstāvjiem ieteicams nodrošināt, lai, dodoties uz spēlēm vai turnīriem,
turpceļā uz spēlēm Izglītojamie neizniekotu savu enerģiju, spēlējot telefonus vai citas
elektroniskas ierīces. Telefoniem stundu pirms spēles ir jābūt izslēgtiem. Nometņu un
izbraukumu laikā treneris Izglītojamajiem nosaka telefonu lietošanas grafiku.
9. Pirms spēlēm Likumiskajiem pārstāvjiem ieteicams nenoniecināt pretinieku komandu,
izsakoties par nākamā pretinieka līdzšinējo spēļu rezultātiem vai vietu tabulā.
10. Likumiskie pārstāvji apņemas ievērot Sporta skolas noteikto kārtību un principus, respektēt
Sporta skolas vadības un treneru norādījumus, noslēgt nepieciešamos līgumus vai vienošanās
ar Sporta skolu kā arī nokārtot finansiālās saistības pret Sporta skolu. Šo Noteikumu
neievērošanas gadījumā attiecīgie Izglītojamie var netikt iekļauti komandas pieteikumā vai
pielaisti spēlēm Latvijas Hokeja federācijas rīkotajos turnīros vai čempionātos.
11. Šo Noteikumu ievērošana un īstenošana ir ikviena Likumiskā pārstāvja pienākums un
atbildība pret Izglītojamajiem. Likumiskie pārstāvji cenšas novērst nelikumīgu un
Noteikumos noteiktajiem principiem un uzvedības normām neatbilstošu rīcību Sporta skolā.
12. Šie Noteikumi ir Sporta skolas un dalībnieku, tostarp Likumisko pārstāvju, attiecību
neatņemama sastāvdaļa, un tā pārkāpumu rezultātā dalībnieks var tikt izslēgts no Sporta
skolas vai attiecīgajam vecākam var tikt noteikti ierobežojumi saskarsmē ar Sporta skolu, tās
treneriem, Audzēkņiem vai infrastruktūru.
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