Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu sporta laukumu un apkārtējās
teritorijas izmantošanas kārtība
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Vispārīgie noteikumi
Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu sporta un atpūtas laukumi atrodas Daugavpils pilsētas
teritorijā, un pašvaldības īpašumā ir stādījumi, būves un to elementi, ierīces un aprīkojums.
Izglītības iestādes sporta laukumi un atpūtas zona ir ierīkoti pilsētas iedzīvotāju, tās viesu
aktīvai un pasīvai atpūtai ar prioritāti bērnu un pusaudžu veselības, fiziskās un garīgās
veselības nostiprināšanai.
Laukumu un teritoriju izmantošana ir bezmaksas.
Par kārtību sporta laukumā un atpūtas zonā atbild vecāki, kuri pavada bērnus, vai paši
jaunieši.

Kārtības nosacījumi
Sporta laukumi un atpūtas zona ir pieejami apmeklētājiem katru dienu
 no 01.aprīļa līdz 01.jūnijam no plkst. 1600 līdz 2000;
 no 01.jūnija līdz 31.augustam no plkst. 800 līdz 2000;
 no 01.septembra līdz 15.oktobrim no plkst. 1600 līdz 2000,
informējot par savu atrašanos izglītības iestādes dežurantus, kuri reģistrācijas lapā piefiksē
atbildīgo personu, pamatojoties uz uzrādīto personu apliecinošu dokumentu, kā arī plānotās
aktivitātes un laiku (skat. pielikumu Nr. 1).
Pārējā laikā izglītības iestādes teritorija netiek izmantota un nepiederošu personu atrašanās
tajā nav atļauta.
Teritorijas un sporta laukuma izmantošanas laiks var tikt mainīts, par ko apmeklētāji tiek
informēti.
Atpūtas zonu un sporta laukumu drīkst izmantot tikai atbilstoši paredzētajam nolūkam.
Atpūtas teritorijā un sporta laukumā aizliegts:
 ienest un lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas;
 ienest šaujam, gāzes, pneimatiskos vai aukstos ieročus, kā arī tamlīdzīgus
priekšmetus;
 smēķēt;
 piegružot teritoriju ar sadzīves atkritumiem;
 lietot necenzētus vārdus;
 ievest dzīvniekus;
 braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem;
 lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt laukuma aprīkojumus, mākslīgo segumu, izvietotās
ierīces elementus, pieguļošās teritorijas nožogojumu;
 atrasties izglītības iestādes teritorijā nepilngadīgiem bez pieaugušo uzraudzības.

Atpūtas zonas un sporta laukuma apmeklētāju pienākumi:
 ievērot doto kārtību;
 ievērot laukuma apmeklēšanas laiku;
 ievērot aprīkojuma izmantošanas un lietošanas nosacījumus;
 atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, ja tā traucē, rada neērtības citiem
apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus;
 atlīdzināt radušos zaudējumus par tīša inventāra bojāšanu;
 nekavējoties paziņot izglītības iestādes dežurantam, ja apmeklētāji ir pamanījuši
kādus inventāra, sporta laukuma seguma vai iežogojuma bojājumus;
 nekavējoties vērsties (informēt) pie izglītības iestādes dežuranta, ja skolas vai sporta
laukumu teritorijā ir izveidojušās konfliktsituācijas;
 nekavējoties vērsties (informēt) pie izglītības iestādes dežuranta, ja apmeklētāji ir
kļuvuši par lieciniekiem doto noteikumu pārkāpumam;
 vērsties pret jebkuriem laukuma kārtības noteikumu pārkāpumiem, cenšoties tos
novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informēt izglītības iestādes dežurantu vai
policiju.
Atpūtas zonas un sporta laukuma apmeklētāju tiesības:
 bez maksas izmantot izglītības iestādes atpūtas zonu un sporta laukumu atbilstoši
dotajai kārtībai;
 pieteikt (rezervēt) atpūtas zonas un sporta laukuma izmantošanu ne agrāk kā divas
dienas iepriekš izglītības iestādes kancelejā vai pie skolas dežuranta;
 rakstiski griezties pie izglītības iestādes vadītāja ar priekšlikumiem vai sūdzībām par
doto noteikumu neievērošanu vai pilnveidošanu.
Atpūtas zonas un sporta laukuma apmeklētāju atbildība:
 apmeklētāji atbildīgi par kārtību skolas teritorijā saskaņā ar Daugavpils pilsētas
saistošajiem noteikumiem un LR spēkā esošu likumdošanu;
 apmeklētāji paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošības tehnikas
noteikumu ievērošanu, atrodoties atpūtas zonā un sporta laukumā;
 par materiāliem zaudējumiem, kas radās izglītības iestādei apmeklētāju tīšas
darbības vai bezdarbības gadījumā.
Izglītības iestādes pienākumi:
 bez maksas piedāvāt iespēju izmantot izglītības iestādes atpūtas zonu un sporta
laukumu, atbilstoši dotajai kārtībai, bez papildus aprīkojuma vai sporta inventāra;
 sekot, lai atpūtas zonas un sporta laukuma aprīkojums neapdraudētu un būtu drošs
apmeklētājiem.
Izglītības iestādes tiesības:
 atteikt apmeklētājiem atpūtas zonas un sporta laukuma izmantošanu šādos
gadījumos:
o ja atpūtas zonas un sporta laukums tiek izmantots izglītības iestādes tiešas
darbības nodrošināšanai;
o ja atpūtas zonas un sporta laukums tiek izmantots bērnu vasaras nometņu
darbības nodrošināšanai;
o ja atpūtas zonas un sporta laukums tiek aizņemts citu apmeklētāju
vajadzībām;






o ja atpūtas zonas un sporta laukums tiek pieteikts (rezervēts) saskaņā ar šo
kārtību;
o ja apmeklētājs/-i (vai daži no apmeklētāju grupas) atrodas alkohola,
narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē, vai pastāv pamatotas aizdomas par
atrašanos šo vielu iedarbībā;
o ja apmeklētājs/-i (vai daži no apmeklētāju grupas) ir iepriekš pārkāpuši dotos
noteikumus;
ierobežot atpūtas zonas un sporta laukuma izmantošanas laiku līdz vienai stundai,
gadījumos, ja uz atpūtas zonas un sporta laukuma izmantošanas iespējas ( rindas
kārtībā) gaida cits apmeklētājs vai apmeklētāju grupa, un nav iespējama atpūtas
zonas un sporta laukuma vienlaicīga izmantošana;
bez brīdinājuma izsaukt valsts vai pašvaldības policiju, ja rodas aizdomas par šo
noteikumu, Daugavpils pilsētas saistošo noteikumu, administratīva likuma vai
krimināllikuma pārkāpumiem;
pieprasīt materiālo zaudējumu kompensāciju LR spēkā esošas likumdošanas kārtībā.

Izglītības iestādes dežuranta tiesības un pienākumi:
 rīkoties saskaņā ar doto kārtību;
 par visiem ārkārtas gadījumiem, konfliktsituācijām, atpūtas zonas un sporta laukuma
izmantošanas atteikuma gadījumiem veikt ierakstu dežūras žurnālā, piefiksējot laiku
un īsu aprakstu;
 pieprasīt paskaidrojumus (rakstiskus vai mutiskus) no apmeklētājiem, ja ir aizdomas
par šo noteikumu pārkāpumu;
 savā darbībā balstīties uz racionalitātes un pieklājības principiem;
 pārbaudīt atpūtas zonas un sporta laukuma stāvokli pirms un pēc apmeklētāju
aktivitātēm.

Noslēguma jautājumi
Izglītības iestādes dežurants ir atbildīgs par šo noteikumu ievērošanu un ievērošanas
uzraudzību.
Gadījumā, ja tiek pārkāpti šie noteikumi, izglītības iestādes dežurants nekavējoties ziņo
iestādes vadītājam un valsts vai pašvaldības policijai.
Izglītības iestāde patur tiesības uzskatīt par atbildīgo grupas vadītāju personu, kura ir
pieteikusi sporta laukuma un atpūtas zonas lietošanu un piereģistrēta saskaņā ar šo kārtību.
Kārtība izstrādāta 2012.gada septembrī.
Aktualizēta 2014.gada martā.
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