
Stadiona iekšējās kārtības noteikumi 

 

1. Stadionā drīkst uzturēties un nodarboties ar visiem sporta veidiem, kas atbilst stadiona 

plānojumam. 

2. Katrs stadiona apmeklētājs ir pilnībā atbildīgs par savu veselības stāvokli un inventāra 

atbilstību izvēlēto aktivitāšu veikšanai. 

3. Organizācijām vai privātpersonām plānotās aktivitātes un pasākumus atļauts organizēt 

stadionā saskaņā ar Ozolnieku novada apstiprinātu maksas pakalpojumu cenrādi, iepriekš 

saskaņojot pasākumu norisi ar skolu. 

4. Bērni līdz 8 gadu vecumam, drīkst atrasties un apmeklēt sporta nodarbības un pasākumus 

stadionā, tikai pilngadīgu personu – pieaugušo uzraudzībā. 

5. Apmeklētāja pienākums ir saudzīgi izturēties pret skolas sporta inventāru un    aprīkojumu. 

6. Apmeklētāja pienākums ir: 

6.1. pēc inventāra lietošanas nolikt to paredzētajā vietā; 

6.2. ievērot kārtību un tīrību, atkritumus mest tikai tam paredzētajās vietās; 

6.3. ievērot noradītās zīmes un instruktora/trenera norādījumus; 

6.4. āra trenažierus lietot atbilstoši savai fiziskajai sagatavotībai un trenažieru drošības un 

lietošanas noteikumiem. 

7. Stadiona apmeklētājam aizliegts: 

7.1. ievest dzīvniekus (izņemot īpašus gadījumus ar atļaujām); 

7.2. pārvietoties pa stadiona mīksto segumu ar velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēļiem un cita 

veida mehāniskiem pārvietošanās līdzekļiem; 

7.3. aizliegts ar naglu apaviem kāpt uz smilšu bedres pārklāja vieglatlētikas zonā; 

7.4. iebraukt ar motorizētiem transportlīdzekļiem (izņemot sacensību laikā un stadiona 

apkalpojošo personālu); 

7.5. ienest ēdienu, stikla vai skārda taru, alkoholiskus dzērienus vai citas apreibinošas vielas, 

ieročus, sprāgstvielas, viegli uzliesmojošas vai indīgas vielas, kas var traucēt nodarbību, 

sacensību un citu pasākumu norisi un apdraudēt citu cilvēku veselību, drošību vai dzīvību; 

7.6. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt stadiona aprīkojumu, iekārtas un inventāru, patvaļīgi izvietot 

informāciju; 

7.7. lietot košļājamo gumiju un spļaut. 

8. Stadionā notiekošo sacensību laikā uzturēties tikai skatītājiem paredzētajās vietās. 

9. Vecāki ir atbildīgi par līdzi paņemtajiem bērniem, viņu uzvedību, drošību un veselību savu 

nodarbību, sacensību vai sporta pasākumu laikā.  

10. Ievērot personīgo higiēnu un cienīt pārējos apmeklētājus. 

11. Atsevišķos gadījumos noteiktu apstākļu dēļ (piemēram, sporta sacensības, remontdarbi, 

kultūras pasākumi u.c.) stadiona apmeklējums var tikt ierobežots vai liegts. 

12. Papildnoteikumi sporta nodarbību apmeklētājam: 

12.1. sporta nodarbības notiek trenera, sporta instruktora vai citas atbildīgās personas vadībā un 

uzraudzībā; 

12.2. treneris, sporta instruktors vai cita atbildīgā persona, kas vada nodarbības vai īrē skolas 



stadionu, uzņemas atbildību par atslēgām. Atbildīgā persona parakstās par atslēgu 

saņemšanu un nodošanu;  

12.3. sporta nodarbību apmeklētājiem skolas ģērbtuvēs atļauts uzturēties 15 minūtes pirms un 

pēc nodarbības; 

12.4. ģērbtuves pēc sporta nodarbībām jāatstāj tīras un kārtīgas; 

12.5. nodarbību un sacensību laikā katrs individuāli atbild par savu personīgo inventāru, kā arī 

par savu drošību un veselību. 

 
 


