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Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas 

sporta laukuma un apkārtējās  teritorijas 

izmantošanas  kārtība 
Daugavpilī 

                                                                      
  Izdota saskaņā ar Daugavpils pilsētas 

                                                                                                pašvaldības nolikuma 7. un 8.punktu, 

Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas 17.03.2022.nolikuma 

IX.nodaķas 39.punktu 
                                                 

19.09.2022.                   Nr.1.9/7 

 

                                                        I.   Vispārīgie noteikumi   

1. Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas sporta un atpūtas laukums Kauņas ielā 8 un Tautas ielā  

11 atrodas Daugavpils pilsētas teritorijā un pašvaldības īpašumā ir stādījumi, būves un to 

elementi, ierīces un aprīkojums. 

2. Izglītības iestādes sporta laukums un atpūtas zona ir ierīkoti pilsētas iedzīvotāju, tās viesu 

aktīvai un pasīvai atpūtai ar  prioritāti bērnu un pusaudžu veselība, fiziskās un garīgās veselības 

nostiprināšanai. 

3. Laukuma un teritorijas izmantošana ir bezmaksas. 

4. Par kārtību sporta laukumā un atpūtas zonā atbild vecāki, kuri pavada bērnus, vai paši jaunieši. 

                                                       II. Kārtības nosacījumi 

5. Sporta laukums un atpūtas zona ir pieejama apmeklētajiem katru dienu: 

5.1. no 1.aprīļa līdz 31. maijam no plkst. 16.00 līdz plkst. 20.00; 

5.2. no 1. jūnija līdz 31. augustam no  plkst. 8.00  līdz plkst. 20.00; 

5.3. no 1. septembra līdz 15. oktobrim: 

5.3.1. darba dienās no plkst. 16.00 līdz 20.00; 

5.3.2. brīvajās un svētku dienās no plkst. 10.00 līdz 20.00. 

6. Pārējā laikā izglītības iestādes teritorija netiek izmantota un nepiederošu personu atrašanās 

teritorijā nav atļauta. Teritorijas un sporta laukuma izmantošanas laiks var tik mainīts, par ko 

apmeklētāji tiek informēti (informācija tiek izvietota pie izglītības iestādes ēkas galvenās 

ieejas). 

7. Sporta laukuma apmeklētāju pienākums informēt ēkas un teritorijas dežurantu, kurš 

reģistrācijas žurnālā piefiksē atbildīgo personu, pamatojoties uz uzrādīto personu apliecinošu 

dokumentu, kā arī plānotās aktivitātes laiku. 
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8. Bez pieteikšanās izglītības iestādes darbiniekam izglītība iestādes sporta laukumā uzturēties 

aizliegts. 

9. Atpūtas zonu un sporta laukumu drīkst izmantot tikai  atbilstoši paredzētajam nolūkam. 

10. Atpūtas teritorijā un sporta laukumā aizliegts:    

10.1. ienest un lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas; 

10.2. smēķēt; 

10.3. piegružot teritoriju ar sadzīves atkritumiem; 

10.4. lietot necenzētus vārdus; 

10.5. ievest dzīvniekus; 

10.6. braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem, skrituļdēļiem, velosipēdiem; 

10.7. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt laukuma aprīkojumus, mākslīgo segumu,   izvietotās 

ierīces, pieguļošās teritorijas nožogojumu; 

10.8. atrasties izglītības iestādes teritorijā pirmsskolas vecuma bērniem bez  pieaugušo 

uzraudzības. 

11. Atpūtas zonas un sporta laukuma apmeklētāju pienākumi:    

11.1. ievērot laukuma apmeklēšanas laiku; 

11.2. ievērot aprīkojuma izmantošanas un lietošanas nosacījumus; 

11.3. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, ja tā traucē, rada neērtības   citiem 

apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus; 

11.4. atlīdzināt radušos zaudējumus par tīša inventāra bojāšanu; 

11.5. vērsties pret jebkuriem laukuma kārtības noteikumu pārkāpumiem cenšoties tos 

novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informēt izglītības iestādes dežurantu vai ēkas 

un teritorijas dežurantu vai policiju; 

11.6. atstāt izglītības iestādes teritoriju pēc izglītības iestādes dežuranta vai ēkas un 

teritorijas dežuranta pamatota pieprasījuma. 

12. Atpūtas zonas un sporta laukuma apmeklētāju atbildība: 

12.1. apmeklētāji atbildīgi par kārtību izglītības iestādes teritorijā saskaņā ar Daugavpils 

pilsētas saistošajiem noteikumiem; 

12.2. apmeklētāji paši ir atbildīgi par savas veselības stāvokli un drošības noteikumu 

ievērošanu. 

III.  Nobeiguma daļa 

13. Saistošie noteikumu par kārtību Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas atpūtas un sporta 

laukuma teritorijā ir publiski pieejami izglītības iestādes mājas lapā. 

14. Izglītības iestādes teritorijā tiek veikta videonovērošana. 

15. Informācija uzziņām, pieteikšanās sporta aktivitātēm darba laikā Kauņas ielā 8 pa tālruni 

28377261, Tautas ielā 11 pa tālruni 26004258. 

16. Gadījumā, ja tiek pārkāpti šie noteikumi, ēkas dežurants vai ēkas un teritorijas dežurants 

nekavējoties ziņo skolas direktoram un pašvaldības policijai. 

17. Par šo noteikumu normu neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie administratīvās 

atbildības likumdošanā noteiktā kārtībā. 

 

Direktors I. Zučiks 

 

SASKAŅOTS 

Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas 
29.08.2022.pedagoģiskās padomes sēdē, 

protokols Nr.1. 


