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Ķeguma komercnovirziena vidusskolas 

Skolēnu formas tērpu lietošanas kārtība 
 

 

Izdota saskaņā ar:  

Izglītības likuma 30.panta 1.punktu, 

Vispārējās izglītības likuma 10.panta 3.daļas 2.punktu, 

Skolas nolikuma 14.daļas 42.punktu 

 

 

Skolēnu formas tērpu lietošana Ķeguma komercnovirziena vidusskolā noteikta kā 

obligāta ar 2017. gada 1. septembri un kalpo kā identitātes apliecinājums. 

 

Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi formas tērpu pasūtīšanā un nēsāšanā, turpmāk 

noteiktas vienādas prasības visām klasēm: 

 

1. Skolēnam, atrodoties skolas telpās, kā arī pārstāvot skolu citur, jāvalkā 

formas tērpa elements, uz kura uzšūts Ķeguma komercnovirziena 

vidusskolas logo. Formas tērpa elementi ar logo drīkst būt šādi: 

● auduma vai trikotāžas veste tumši zilā krāsā; 

● auduma vai trikotāžas jaka tumši zilā krāsā; 

● auduma žakete tumši zilā krāsā; 

● auduma sarafāns tumši zilā krāsā; 

● virskrekls ar apkaklīti un īsām vai garām piedurknēm gaišzilā vai tumši 

zilā krāsā; 

● polo krekls gaiši zilā vai tumši zilā krāsā; 

● sieviešu “topiņš” ar īsām vai garām  piedurknēm gaiši zilā vai tumši 

zilā krāsā. 

 

2. Dodoties uz skolu ikdienā, skolēnam jāplāno savs ietērps tā, lai būtu 

redzams skolas logotips un dominētu gaiši zilā vai tumši zilā krāsa: 

● Ja skolēns iecerējis nēsāt vesti, jaku vai žaketi ar skolas logo, zem tās 

drīkst būt brīvi izvēlētas krāsas krekls vai blūze; 
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● Ja skolēns siltā laikā plāno valkāt tikai kreklu, polo kreklu vai “topiņu”, 

šim kreklam jābūt tumši zilā vai gaišzilā krāsā ar uzšūtu vai drukātu  

skolas logo. 

 

3. Dodoties uz skolu svētkos, kā arī pārstāvot skolu svarīgos pasākumos, 

veste, jaka vai žakete ar skolas logo kombinējama ar tumšas krāsas 

svārkiem vai biksēm un baltu kreklu vai blūzi. 

 

4. Formas tērpa elementi nav kombinējami ar brīvā stila apģērbu - 

treniņtērpiem, kapučjakām, baikām u.c.  

 

5. Skolēnu formu var aizstāt piektdienās (ja tajās skolā nenotiek valsts svētkiem 

veltīti pasākumi), kā arī projektu dienās, sporta dienās, Olimpiskajās dienās 

un citos ar direktora rīkojumu noteiktos pasākumos. 

 

Direktors       V. Samohins 


