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Liceja sporta laukumu un apkārtējās teritorijas
izmantošanas kārtība
Daugavpilī
2015. gada 27. martā

Nr. 1-15
Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas
2.punktu

1.

Vispārīgie noteikumi.
1.1. Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja (turpmāk tekstā – liceja) sporta laukumu un
apkārtējās teritorijas izmantošanas kārtība (turpmāk tekstā – kārtība) izdota saskaņā ar 2014.
gada 27. marta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas rīkojuma Nr. 167-r un 2015.
gada 24. marta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājas rīkojuma rīkojumu Nr. 193-r
par izglītības iestāžu sporta laukumu izmantošanu (grozīts ar liceja direktores 2019. gada 30.
decembra rīkojumu Nr. 420).
1.2. Liceja sporta laukumi var izmantot visi sportiski aktīvie pilsētas iedzīvotāji, izņemot sporta
klubus, sekcijas, biedrības un tml. organizācijas.
1.3. Laukumu un teritoriju izmantošana ir bezmaksas.
1.4. Par atrašanos liceja sporta laukumā un tā apkārtnē, drošību un šo kārtības ievērošanu atbild tās
apmeklētāji.
1.5. Atrasties liceja teritorijā pirmsskolas vecuma bērniem atļauts tikai pieaugušo uzraudzības.
1.6. Sporta laukumu drīkst izmantot tikai atbilstoši paredzētajam nolūkam. Vienlaicīgi sporta
laukumā var nodarboties ne vairāk kā 20 cilvēkus.
1.7. Liceja teritorijā ir izvietota videonovērošanas, kā arī uzraudzību veic liceja ēkas dežurants vai
ēkas un teritorijas dežurants (turpmāk tekstā – dežurants) (grozīts ar liceja direktores 2019.
gada 29.marta rīkojumu Nr. 133).

2.

Liceja sporta laukumu un apkārtējās teritorijas izmantošanas pieteikšanas kārtība.
2.1. Personai, kura grib izmantot sporta laukumu un apkārtējo teritoriju, pieteikties pie liceja
dežuranta.
2.2. Personām jāuzrada personu apliecinošs dokuments (skolēna apliecība, pase vai autovadītāja
apliecība).
2.3. Persona, kura uzrādījusi personu apliecinošo dokumentu, tiks nozīmēta par grupas vadītāju
(turpmāk tekstā – grupas vadītājs).
2.4. Uzrādītāja dokumenta dati, plānotās aktivitātes, laiks un cilvēku skaits, kas ietilps grupā, tiek
fiksēti īpašā žurnālā.
2.5. Dežurants instruē grupas vadītāju par uzvedības kārtību sporta laukumā un tā apkārtnē, dot
atslēgu no sporta laukuma grupas vadītājam un atslēdz ieeju liceja teritorijā. Uz atslēga norādes
uzrakstīts sardzes mobilais tālrunis.

3.

Sporta laukumu nodošana pēc izmantošanas.
3.1. Grupas vadītājs kopā ar dežurantu pēc nodarbībām vizuāli apskata sporta laukumu, apkārtni,
sporta aprīkojumu.
3.2. Pēc nodarbībām dežurants aizslēdz sporta laukumus.

4.

Sporta laukuma apmeklētāju pienākumi:
4.1. ievērot laukuma apmeklēšanas laiku;
4.2. ievērot aprīkojuma izmantošanas un lietošanas nosacījumus;
4.3. sporta laukumā drīkst atrasties tikai to apmeklētāju skaits, kurā ir reģistrēti pie dežuranta;
4.4. atkritumus nolikt tiem paredzētajās vietās;
4.5. ievērot liceja dežuranta norādījumus par kārtības ievērošanu sporta laukumā, kā arī pakļauties
viņu pamatotajām prasībām;
4.6. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, ja tā traucē, rada neērtības citiem apmeklētājiem un
izraisa pamatotus iebildumus;
4.7. atlīdzināt radušos zaudējumus par tīša inventāra bojāšanu;
4.8. vērsties pret jebkuriem laukuma kārtības noteikumu pārkāpumiem, cenšoties tos novērst vai
pārtraukt, vajadzības gadījuma informēt liceja dežurantu;
4.9. apmeklētāji paši uzņemas atbildību par personiskajām mantām un bez uzraudzības atstātām
materiālām vērtībām, kas atrodas liceja teritorijā.

5.

Sporta laukumā un tā apkārtnē aizliegts:
5.1. ienest un lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas, kā arī dzērienus stikla
pudelēs;
5.2. smēķēt;
5.3. piegružot teritoriju ar sadzīves atkritumiem;
5.4. lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru;
5.5. ievest dzīvniekus;
5.6. ienest un izmantot jebkura veida pirotehnikas priekšmetus;
5.7. iebraukt liceja teritorijā ar velosipēdiem, skrituļdēļiem, skrituļslidām, skrejriteņiem, kā arī
motorizētiem transporta līdzekļiem;
5.8. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt laukuma aprīkojumus, mākslīgo segumu, skolas sienas izvietotās
ierīces elementus, pieguļošās teritorijas nožogojumu, patvaļīgi izvietot informāciju;
5.9. izmantot skaņu iekārtas publiskai mūzikas atskaņošanai;
5.10. ielaist liceja teritorijā nepiederošu personu;
5.11. atrasties liceja teritorijā ārpus tā noteiktā darba laika.

6.

Sporta laukuma apmeklētāju atbildība:
6.1. apmeklētāji atbildīgi par kārtību liceja teritorijā saskaņā ar Daugavpils pilsētas saistošajiem
noteikumiem;
6.2. Ja sporta laukums un tā apkārtne nav sakārtoti, nākamreiz šim grupas vadītājam netiek dota
atļauja nodarboties sporta laukumos;
6.3. apmeklētāji, kuri pārkāpj šo kārtības prasības, var tiek izraidītas no liceja teritorijas;
6.4. par kārtības neievērošanu personas var tikt sauktas pie administratīvas atbildības. Administratīvā
pārkāpuma protokolus par kartības neievērošanu ir tiesīgi sastādīt Daugavpils pilsētas
Pašvaldības policijas un Valsts policijas darbinieki;
6.5. apmeklētāji paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli un drošības tehnikas noteikumu
ievērošanu. Gūstot traumas, apmeklētājiem ziņot liceja dežurantam vai pašiem zvanīt 113.

7.

Laiks, kad var izmantot sporta laukumus.
7.1. Sporta laukumi ir pieejami apmeklētājiem šādos laikos:
7.1.1. no 1. aprīļa līdz 31. maijam no plkst.16.00 līdz plkst.20.00;
7.1.2. no 1. jūnija līdz 31.augustam no plkst.8.00 līdz plkst.20.00;
7.1.3. no 1. septembra līdz 15. oktobrim no plkst.16.00 līdz plkst.20.00.
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7.2. Pārējā laikā liceja teritorija un sporta laukumi netiek izmantoti un nepiederošu personu atrašanās
tajos nav atļauta.
7.3. Sporta laukuma izmantošanas laiks var tikt mainīts, par to apmeklētāji tiek informēti.
8. Kārtība, kādā apmeklētāji tiek iepazīstināti ar šo iekšējo kārtību.
8.1. Kārtība ir publiski pieejama liceja mājas lapā: www.licejs.lv.
8.2. Katrs apmeklētājs var iepazīties ar kārtību pie liceja dežuranta.
9. Citi nosacījumi
9.1. Kārtība stājas spēkā no 2015. gada 1. aprīļa.
9.2. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja 2014. gada 31. marta kārtību Nr.
2-14 „Liceja sporta laukumu un apkārtējās teritorijas izmantošanas kārtība”.
Direktore

I. Paura
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