
 

 

RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA
Parādes iela 5C, Rīga, LV-1016, tālrunis 67432168, fakss 67430210, e-pasts rdvs@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā  

01.02.2019. Nr.9 - nts

Sporta kompleksa darba  kārtība

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu, 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 21.01.2019. rīkojumu 

Nr.56-rs „Par Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu āra sporta laukumu un 
slidotavu publiskas izmantošanas noteikumiem”, Skolas nolikumu

1. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi par Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas sporta kompleksa (turpmāk tekstā
-Stadions) izmantošanu ir saistoši visām personām, kuras apmeklē Stadionu.

2. Ar šiem noteikumiem var iepazīties skolas mājaslapā, sporta inventāra nomas telpā, kā
arī pie Stadiona uzraudzības darbinieka (Ēkas uzraugs).

3. Stadions, kas atrodas pēc adreses – Parādes 5C, Rīga, ir Rīgas pašvaldības īpašums.
Stadionā ietilpst 400 m skrejceļš ar vieglatlētikas sektoriem, futbola laukums ar dabīgo
segumu, basketbola laukums ar sintētisko segumu, minifutbola laukums ar sintētisko
segumu, skeitborda rampa, trenažieri, slidotava.

4. Stadions ir izveidots un labiekārtots, pirmkārt, Rīgas pašvaldības izglītības un sporta
iestāžu mācību un treniņu procesa nodrošināšanai, kā arī mikrorajona iedzīvotāju
aktīvās atpūtas un sporta pasākumu organizēšanai.

2. Stadiona darbības organizācija

5. Visiem Stadiona apmeklētājiem nepieciešams ievērot sabiedriskās kārtības noteikumus,
Stadiona darba kārtību, Stadiona drošības noteikumus un citus noteikumus saistītus ar
Stadiona darbību.
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6. Stadiona publiskās izmantošanas laikā apmeklētāji drīkst nodarboties ar fiziskām
aktivitātēm, netraucējot skolas un nomnieku organizētās nodarbības un ievērojot šos
noteikumus

7. Stadiona skrejceļa, basketbola, minifutbola laukuma, skeitborda rampas, trenažieru
izmantošana fiziskām personām individuālajām nodarbībām ir bez maksas.

8. Stadiona publiskas izmantošanas laikā apmeklētājiem aizliegts sniegt maksas
pakalpojumus, vadot individuālas vai grupu nodarbības, visa veida nodarbību
organizēšana ir jāsaskaņo ar Sporta kompleksa vadītāju.

9. Stadionā futbola laukuma ar dabīgo segumu izmantošana notiek pēc sporta kompleksa
vadītāja sastādīta grafika, kuru apstiprina skolas direktors ar rīkojumu.

10. Stadiona futbola laukuma ar dabīgo segumu izmantošana juridiskām personām, kā arī
kolektīvām nodarbībām rezervētajā laikā, iespējama tikai pēc nomas līguma slēgšanas
un saskaņošanas ar sporta kompleksa vadītāju.

11. Stadiona un sporta inventāra iznomāšana tiek organizēta saskaņā ar Rīgas domes 2012.
gada 6. novembra lēmumu Nr.5456 “Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”.

12. Futbola laukums ar dabīgo segumu nav pieejams publiskām un mācību nodarbībām
ziemas periodā (no novembra līdz martam), kā arī vasaras periodā sekojošos gadījumos:
nelabvēlīgos laika apstākļos  (ilgstošs lietus) un sezonas darbiem, saistītiem ar laukuma
apsaimniekošanu (laistīšana, sēšana, mēslošana, aerācija u.c.).

13. Stadiona publiskās izmantošanas laiku nosaka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta 21.01.2019. rīkojums Nr.56-rs „Par Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības
iestāžu āra sporta laukumu un slidotavu publiskas izmantošanas noteikumiem”:
13.1. no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim:
13.1.1. mācību gada ietvaros darba dienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 22:00,
13.1.2. izglītojamo brīvdienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 7.00

līdz plkst. 22.00;
13.2. no 1. novembra līdz 31. martam:
13.2.1. mācību gada ietvaros darba dienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 20.00,
13.2.2. izglītojamo brīvdienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 7.00

līdz plkst. 20.00.

14. Skolas slidotavas publiskas izmantošanas laiks:
14.1. mācību gada ietvaros darba dienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 21.00;
14.2. izglītojamo brīvdienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 11.00

līdz plkst. 21.00.

15. Nepiemērotu laika apstākļu gadījumā skolas Stadiona un slidotavas darba laiks var tikt
mainīts. Laiks varētu būt ierobežots mācību gada ietvaros sporta stundu, sacensību un
citu sporta pasākumu organizēšanai.
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3. Stadiona apmeklētāju pienākumi

16. Stadiona apmeklētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, fizisko sagatavotību un
drošību apmeklējuma laikā, par nepilngadīgo personu ir atbildīgs viņa vecāks/aizbildnis/
vai cita pilnvarotā persona.

17. Skola neatbild par apmeklētāju personīgajām mantām.

18. Apmeklētāju pienākumi:
18.1. ievērot Stadiona publiskās izmantošanas laikus, atstājot to līdz slēgšanas brīdim;
18.2. saudzīgi izturēties pret Stadiona aprīkojumu, atlīdzināt zaudējumus, kas radušies

apmeklētāja rīcības rezultātā, sabojājot Stadiona aprīkojumu;
18.3. personīgās mantas neatstāt Stadionā bez uzraudzības;
18.4. izmantot Stadiona sporta laukumus un inventāru tam paredzētajiem mērķiem,

ievērojot sporta laukumu, aprīkojumu izmantošanas un lietošanas noteikumus;
18.5. uz Stadiona skrejceļa un laukumos atrasties tikai sporta apavos;
18.6. skrituļojot un skeitojot lietot aizsargķiveres un ceļu aizsargus;
18.7. ziemas periodā Stadiona skrejceliņu ar gumijas segumu izmantot slēpošanai tikai,

ja sniega biezums ir vismaz 10 cm;
18.8. vērsties pret jebkuriem Stadiona kārtības noteikumu pārkāpumiem, cenšoties tos

novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informējot Stadiona uzraudzības
darbinieku vai policiju;

18.9. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, ja tā traucē, rada neērtības citiem
apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus;

18.10. respektēt Stadiona uzraudzības darbinieku, treneru vai instruktoru norādījumus
par kārtības ievērošanu Stadionā, kā arī pakļauties viņu pamatotajām prasībām.

18.11. sacensību un pasākumu laikā atrasties tikai skatītājiem paredzētās vietās;
18.12. nepiesārņot vidi un neatstāt atkritumus;
18.13. traumu gadījumā zvanīt 113.

19. Stadionā aizliegts:
19.1. patvaļīgi pastaigāties mācību nodarbību un sporta pasākumu laikā;
19.2. smēķēt, 
19.3. ienest, realizēt un lietot apreibinošas vielas – alkoholu, narkotiskās un toksiskās

vielas, kā arī atrasties to ietekmē;
19.4. ienest un ēst saulespuķu sēkliņas, ienest dzērienus stikla pudelēs;
19.5. ienest un izmantot priekšmetus un vielas, kuras var apdraudēt apkārtējo dzīvību un

veselību, kā arī jebkura veida pirotehnikas priekšmetus;
19.6. atrasties ar dzīvniekiem;
19.7. lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru;
19.8. piegružot to un tam pieguļošās teritorijas ar sadzīves atkritumiem;
19.9. lauzt, aprakstīt vai bojāt Stadionā esošo aprīkojumu, segumu, inventāru,

patvarīgi izvietot informācijas nesējus;
19.10. Stadiona laukumos (minifutbola laukums, skrejceļš, basketbola laukums,

vingrošanas rīku laukums u.c.) ar mākslīgajiem segumiem pārvietoties ar
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motorizētiem transportlīdzekļiem, velosipēdiem, skrituļdēļiem, skrituļslidām,
skrejriteņiem, bērnu ratiņiem, u.c. pārvietošanās līdzekļiem, kā arī atrasties apavos ar
smailiem papēžiem un metāla aplikumiem;

19.11. iebraukt Stadiona teritorij ā ar mehanizētiem transporta līdzekļiem, izņemot
Stadiona un tā teritoriju apkalpojošos transporta līdzekļus;

19.12. patvaļīgi pārvietot Stadionā esošos aprīkojuma elementus;
19.13. atrasties Stadionā ārpus tā noteiktā darba laika;
19.14. staigāt pa zālienu un gumijoto virsmu bez sporta apaviem.

4. Stadiona un sporta inventāra noma

20. Stadiona laukumu un sporta inventāru noma darba dienās notiek no plkst.12.00 līdz
plkst.22.00, brīvdienās – no plkst. 10.00 līdz plkst. 22.00, pēc plkst.21.00 inventārs
netiek izsniegts. 

21. Nomnieks ir atbildīgs par inventāra saglabāšanu, ja inventārs tiek sabojāts nomnieks
atlīdzina sabojātā inventāra vērtību.

22. Sporta inventāra nomas kārtību nosaka noteikumi, kuri atrodas pie kasieres sporta
inventāra nomas telpā.

23. Inventāru izsniedz pret personu apliecinošu dokumentu.

24. Sporta kompleksa darbiniekiem ir pienākums iepazīstināt nomniekus ar šiem
noteikumiem un novērtēt bērnus, kuri nomā sporta inventāru atbilstoši skolas
izstrādātājai  bērnu novērtēšanas kārtībai.

25.  Skolēniem ir atļauts izsniegt inventāru tikai pēc mācību procesa beigām.

26. Nomnieku nodarbības notiek  saskaņā ar noslēgto līgumu.  

27. Nomnieka pienākumi:
27.1. izskaidrot nomas dalībniekiem viņu pienākumus nodarbības vai sporta pasākuma

laikā un kontrolēt to ievērošanu;
27.2.  parakstīties pie skolas dežuranta vai ēkas uzrauga par Stadiona vārtu atslēgu

saņemšanu un nodošanu, norādot laiku un atbildīgās personas vārdu un uzvārdu;
27.3. pirms nodarbības sākuma rūpīgi apskatīt nodarbības vietu, pārliecināties par

inventāra kārtību, nostiprinājumu un drošību, par vietas atbilstību sanitāri
higiēniskajām prasībām;

27.4. instruēt nomas dalībniekus par kārtību un drošības ievērošanu;
27.5. rūpīgi apskatīt un sakārtot vietu nodarbības beigās;
27.6. ģērbtuves, tualetes un dušas izmantot tikai saskaņā ar nomas līgumu;
27.7. informēt Stadiona darbiniekus par inventāra bojājumiem. 

5. Atbildība par noteikumu ievērošanu un kontroli

28. Visi Stadiona apmeklētāji atbildīgi par Stadiona noteikumu ievērošanu.
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29. Stadiona darba kārtības noteikumu uzraudzību un ievērošanu veic Stadiona uzraudzības
darbinieks. Lai nodrošinātu drošību Stadionā ir izvietota videonovērošana.

30. Stadionā publiskās izmantošanas laikā par drošības, sabiedriskās kārtības noteikumu
ievērošanu, kā arī inventāra saglabāšanu atbild paši apmeklētāji, mācību nodarbības un
sporta pasākuma laikā atbild sporta skolotājs, treneris, sporta instruktors, sporta
organizators un sporta kompleksa vadītājs.

31. Par šo noteikumu punktu neievērošanu Stadiona uzraudzības darbinieks vai cits skolas
darbinieks izraida apmeklētājus no Stadiona vai izsauc pašvaldības policiju. 

 
6. Noslēguma jautājumi

32.Noteikumi stājas spēkā ar 01.02.2019. un ir  publiski  pieejami  pie Stadiona uzraugiem
un citiem Stadiona darbiniekiem.

33.Ar šiem noteikumiem saistīti skolas 05.09.2018. iekšējie noteikumi Nr.41-nts
“Novērtējums par bērnu, kuri nomā Sporta inventāru sporta kompleksā, personas datu
apstrādi”, skolas 25.01.2019. drošības noteikumi Nr.20-not “Sporta kompleksa
izmantošanas drošības noteikumi (apmeklētājiem)”, ar skolas 05.01.2015. rīkojumu
Nr.VSD-15-6-rs apstiprinātie “Sporta kompleksa inventāra nomas noteikumi”. 

Direktore                   O.Seļutina

Pavļučenko 20001196
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