
Noteikumi par vienotām prasībām ikdienas, svinīgam   un svētku 

apģērbam 

 

1.-4. klašu skolēni valkā skolas formu.  

Skolas forma meitenēm:  

1. Ikdienas apģērbs: 

1.1. svārki un veste vai sarafāns no  "Ameri" piedāvājuma Saldus pamatskolai; 

1.2. "Ameri" aksesuāri Saldus pamatskolai; 

1.3. tumšas krāsas bikses; 

1.4. skolas formu kombinē ar sarkanas vai zilas krāsas T-kreklu ar garām/īsām 

piedurknēm. 

2. Svinīgs apģērbs: 

2.1. balta blūze kombinācijā ar skolas formu: svārkiem, vesti vai sarafānu; 

2.2. vienkrāsainas zeķbikses; 

2.3. kurpes. 

3. Svētku apģērbs: 

3.1. svētku kleita, kostīms, svārki, sarafāns vai auduma bikses ar pieskaņotu blūzi, 

žaketi vai jaku; 

3.2. kurpes. 

Skolas forma zēniem: 

4. Ikdienas apģērbs: 

4.1. veste no  "Ameri" piedāvājuma Saldus pamatskolai; 

4.2. tumšas bikses; 

4.3. "Ameri" aksesuāri Saldus pamatskolai; 

4.4. vesti kombinē ar zilas vai sarkanas krāsas T-kreklu vai pletkreklu ar 

garām/īsām piedurknēm. 

5. Svinīgs apģērbs: 

5.1. balts pletkrekls, tumšas auduma bikses, skolas formas veste; 

5.2. „Ameri” aksesuāri – kaklasaite vai tauriņš; 

5.3. kurpes. 

6. Svētku apģērbs: 

6.1. uzvalks vai auduma bikses, pletkrekls, veste,  kaklasaite vai tauriņš; 

6.2. kurpes. 

5.-9. klašu skolēnu apģērbs skolā 

7. Ikdienas apģērbs: 

7.1. ierodas tīrās un kārtīgās drēbēs; 

7.2. apģērbam jābūt bez cilvēka cieņu aizskarošiem uzrakstiem un attēliem, kas 

reklamē kaitīgus ieradumus, vardarbību, pornogrāfiju, rasismu un tamlīdzīgi; 

7.3. apģērbs apsedz plecus, vēderu un muguru, nosedz apakšveļu; 

7.4. skolas telpās uzturas bez galvassegas; 

7.5. virsdrēbes atstāj garderobē; 



7.6. valkā tīrus, skolas telpām piemērotus maiņas apavus; 

7.7. sporta tērpu (tai skaitā garās treniņbikses) izmanto tikai sporta nodarbībās; 

7.8. valkā tādas rotaslietas, kas ir drošas pašam skolēnam un apkārtējiem. 

8. Svinīgs apģērbs: 

8.1. meitenēm –tumši (melni, zili, pelēki) vienkrāsaini 

svārki/bikses/kleita/sarafāns un balta blūze, skolas piespraude, kurpes; 

8.2. zēniem – uzvalks vai tumša (melna, zila, pelēka) auduma bikses, balts krekls, 

kaklasaite/tauriņš, veste, skolas piespraude, tumšas kurpes. 

9. Svētku apģērbs: 

9.1. meitenēm - svētku kleita, kostīms, svārki, sarafāns vai auduma bikses ar 

pieskaņotu, blūzi, žaketi vai jaku, kurpes; 

9.2. zēniem – uzvalks vai auduma bikses, pletkrekls, veste,  kaklasaite vai tauriņš, 

kurpes. 

Svinīga un svētku apģērba valkāšana 1.-9. klašu skolēniem. 

10. Svinīgu apģērbu velk šādās dienās: 

10.1. Zinību dienā; 

10.2. Lāčplēša dienā 11. Novembrī; 

10.3. Latvijas valsts svētkos 18. Novembrī; 

10.4. Baltā galdauta svētkos – 4.maijā; 

10.5. semestra un mācību gada noslēguma dienā; 

10.6. pārstāvot skolu novadā un valstī  rīkotajos pasākumos, konkursos un 

olimpiādēs; 

10.7. citos pasākumos, kuros tas īpaši noteikts. 

10. Svētku apģērbu velk šādos pasākumos: 

10.1. Skolotāju dienā; 

10.2. Zvana svētkos 9. klasēm; 

10.3. izlaidumā; 

10.4. citos skolas sarīkojumos, kuros īpaši noteikts dress code. 

Skolas piederības zīmes lietošana. 

11. 1.-4. klašu skolēniem piederības zīme izšūta uz skolas formas; 

12. 5.-9. klašu skolēni piederības zīmi lieto pie svinīga apģērba. 

 

 

 

Noteikumi akceptēti Saldus pamatskolas pašpārvaldē 2019. gada 19. februārī; 

Saldus pamatskolas padomē 2019. gada 21.februārī; Saldus pamatskolas pedagogu 

padomes sanāksmē 2019. gada 5.aprīlī. 

 


