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LTTC IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
IZGLĪTOJAMAJIEM
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi ir normatīvs
dokuments, kas izstrādāts balstoties uz IZM, MK rīkojumu un normatīvo
dokumentu prasībām u.c. normatīvajiem dokumentiem.
1.2. Iekšējās kārtības noteikumu mērķis ir nodrošināt mācību darba
kvalitāti.
1.3. Iekšējās kārtības noteikumi nosaka kārtību, kas nodrošina mācību
darbu ar mērķi veicināt darba kvalitāti, uzvedības normu izpildes disciplīnu,
racionālu laika izmantošanu, savstarpējo saskarsmi, izglītojamo tiesības un
pienākumus, sabiedrībā pastāvošās normas, kas nav reglamentētas ar likumiem
un citiem normatīvajiem aktiem, rīkojumiem.
1.4. Iekšējās kārtības noteikumi ir jāievēro visiem izglītojamajiem.
2. Izglītojamā tiesības un pienākumi
2.1. Izglītojamā tiesības:
2.1.1. Piedalīties nodarbībās;
2.1.2. Nodarbību laikā brīvi un taktiski izteikt un aizstāvēt savas domas un
uzskatus;
2.1.3. Saņemt informāciju par visiem ar izglītošanos saistītajiem
jautājumiem.
2.2. Izglītojamo pienākumi:
2.2.1. Apgūt izglītības programmu;
2.2.2. Ievērot izglītības iestādes Nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumus;
2.2.3. Uz nodarbībām ierasties nodarbību grafikā norādītajā laikā;
2.2.4. Cienīt pasniedzējus, izglītības iestādes darbiniekus, būt laipniem,
taktiskiem, pieklājīgiem;
2.2.5. Ievērot disciplīnu, ar savu uzvedību netraucēt citiem izglītojamajiem;
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2.2.6. Saudzīgi izturēties pret mācību līdzekļiem un inventāru. Materiālos
zaudējumus, kuri radušies izglītojamā vainas dēļ, atlīdzināt atbilstoši
pamatvērtībai.
3.Nodarbību organizācija
3.1. Nodarbības notiek saskaņā ar nodarbību sarakstu.
3.2. Nodarbību saraksts tiek nosūtīts uz izglītojamā e-pasta adresi un
atrodams LTTC mājas lapā www.treneruizglitiba.lv internetā. Izglītojamie
nekavējoties tiek informēti par jebkādām izmaiņām nodarbību sarakstā.
4. Nodarbību apmeklējumu uzskaites kārtība
4.1. Katras nodarbības sākumā, izglītojamie ar savu parakstu apliecina
dalību nodarbībā.
4.2. Ja nav iespējams apmeklēt nodarbību vai pārbaudījumu (sacensības,
komandējumi, darbs u.c. attaisnojums), par to rakstiski iepriekš jābrīdina.
5. Ugunsdrošība
5.1.Ugunsgrēka gadījumā nekavējoties ziņot ugunsdzēsības un glābšanas
dienestam pa tālr. 01 vai 112, kā arī LTTC pa tālruni 67556734
5.2.Mācību telpās aizliegts rīkoties ar priekšmetiem un ierīcēm, kas deg ar
atklātu liesmu (svecēm, šķiltavām u.c.).
5.3.Atstājot telpas, izglītojamajam jāpārliecinās, vai veikti visi
nepieciešamie pasākumi, lai novērstu iespēju izcelties ugunsgrēkam.
6. Elektrodrošība
6.1. Izglītojamajam aizliegts mainīt izdegušās elektrospuldzes, kā arī veikt
jebkurus elektroiekārtu remontus.
6.2. Izglītojamajiem aizliegts mācību telpās patvaļīgi pievienot
elektriskajam tīklam nestandarta vai bojātas elektroiekārtas.
6.3. Pamanot jebkurus elektroiekārtu bojājumus (bojāta vadu izolācija,
kontaktdakšas, kontaktligzdas u.t.t), studējošajam nekavējoties par to jāziņo
LTTC pa tālruni 67556734. Vienlaikus jānovērš apkārtējo personu piekļuves
iespēja bojātajai ierīcei.
6.4. Atstājot mācību telpas, jāpārliecinās, vai ir izslēgtas visas elektriskās
iekārtas.
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7. Pirmā medicīniskā palīdzība
7.1. Aptieciņa ar pārsienamo materiālu atrodas LTTC birojā,
158.kabinetā.
7.2. Ja noticis negadījums vai pēkšņa dzīvībai bīstama saslimšana,
nekavējoties jāizsauc medicīniskā palīdzība pa tālruni 03 vai 112, kā arī jāziņo
LTTC pa tālruni 67556734.
7.3. Savas kompetences un iespēju robežās jāsniedz pirmā medicīniskā
palīdzība saslimušajam vai cietušajam.
8. Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu
8.1.Izglītojamajiem, kuri pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus, var tikt
piemēroti šādi sodi:
8.1.1. rakstisks aizrādījums;
8.1.2. rakstisks brīdinājums;
8.1.3. izslēgšana no izglītības iestādes.
8.2. Izglītojamajiem ir tiesības apstrīdēt piemērotos sodus.
LTTC
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