
 

Skolas formas nēsāšanas NOTEIKUMI 

 1.Vispārīgie noteikumi: 

1.1.Skolas formas nēsāšanas kārtība Liepājas Katoļu pamatskolā izstrādāta, 
pamatojoties uz Liepājas Katoļu pamatskolas iekšējās kārtības 
noteikumu V nodaļas 53.panta 53.1. un 53.2. punktu. 

1.2. Skolas formas ieviešanas mērķi: 

1.2.1. veicināt skolēna patriotisma un lepnuma izjūtu par piederību Liepājas 
Katoļu pamatskolai; 

1.2.2. koncentrēt lielāku skolēnu uzmanību ikdienas mācību darbam, garīgai 
attīstībai, personības pilnveidei; 

1.2.3. stimulēt vienotību un vienlīdzību starp skolēniem; 

1.2.4. izmantot skolēnu formu  kā vienu no Liepājas Katoļu pamatskolas 
atpazīstamības zīmēm, pārstāvot skolu, pilsētas, novada, valsts un starptautiskos 
pasākumos. 

2. Skolas ikdienas forma zēniem: 

2.1. jaka, veste vai džemperis bordo krāsā ar skolas emblēmu; 

2.2. vienkrāsainas tumšas bikses; 

2.3. balts, zaļš, pelēks, bordo vai cita mierīga vienkrāsaina pasteļtoņa krekls vai 
polo krekls, vai bītlene, vai T-krekls. Minētajiem apģērbiem jābūt ar skolas 
emblēmu; 

2.4. rūtains tauriņš vai kaklasaite tumši zaļos un bordo toņos; 

3. Skolas svētku forma zēniem: 

3.1. balts krekls, tauriņš vai kaklasaite, melnas auduma (ne džinsa) bikses, skolas 
veste jaka vai džemperis, slēgtas melnas kurpes; 

3.2. valsts ieskaitēs, eksāmenos, olimpiādēs, kā arī skolas un valsts svētkos, 
pilsētas un valsts, starptautiskajos svētku pasākumos, kuros tiek pārstāvēta skola, 
izglītojamais ierodas skolas svētku formā. 

4. Skolas ikdienas forma meitenēm: 



4.1. jaka, veste vai džemperis bordo krāsā ar skolas emblēmu; 

4.2. rūtains sarafāns vai rūtaini svārki tumši zaļos un bordo toņos, vai bordo 
sarafāns ar rūtainiem elementiem iepriekš minētajos toņos vai vienkrāsaini tumši 
svārki, tumšas bikses, akurāti savākti mati. 

 5. Skolas svētku forma meitenēm: 

5.1. balta blūze ar apkakli, tauriņš vai kaklasaite, skolas svārki vai sarafāns, vai 
veste, vai jaka, vai džemperis un miesas krāsas zeķubikses, slēgtas melnas kurpes, 
akurāti savākti mati; 

5.2. valsts ieskaitēs, eksāmenos, olimpiādēs, kā arī skolas un valsts svētkos, 
pilsētas un valsts, starptautiskajos svētku pasākumos, kuros tiek pārstāvēta skola, 
izglītojamais ierodas skolas svētku formā. 

6. Apģērbam jābūt tīram, izgludinātam, saskaņotam ar izvēlētajiem papildus 
apģērba un aksesuāru elementiem, jāizturas ar cieņu pret to. 

7. Alternatīva skolas formai: 

Ja netiek pirkta skolēna skolas forma firmā “Ameri” SIA, trikotāžas un šūto 
izstrādājumu meistardarbnīcā, tad obligāti jāievēro noteiktie toņi, kā arī jābūt 
skolas emblēmām. 

8. Sporta tērpa noteikumi: 

8.1. sporta apavi un atbilstošs sporta tērps, kas piemērots laika apstākļiem; 

8.2. matiem jābūt sakārtotiem atbilstoši sporta stundai; 

8.3. pirms sporta stundas jānoņem rotaslietas (ķēdītes, auskari, rokas sprādzes, 
pulksteņi), kas var radīt traumu sev un citiem; 

8.4. vienkrāsains T – krekls, īsās un garās sporta bikses, sporta jaka, sporta apavi; 

8.5. sporta tērps tiek izmantots tikai sporta stundās, sacensībās. 

Svarīgi – ierakstīt formās īpašnieka vārdu! 

 


