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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
31.01.2019.

Nr. PSL-19-1-nts

Rīgas Lastādijas internātpamatskolas āra sporta laukuma publiskas
izmantošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departamenta
21.01.2019.rīkojumu Nr. 56-rs “Par Rīgas
pašvaldības izglītības iestāžu āra sporta laukumu
un slidotavas publiskas izmantošanas noteikumiem”
1. Rīgas Lastādijas internātpamatskolas (turpmāk – Iestāde) āra sporta laukuma
publiskas izmantošanas laiks:
1.1.
no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim:
1.1.1.
mācību gada ietvaros darba dienās no plkst. 17.00 līdz plkst. 22:00,
1.1.2. izglītojamo brīvdienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 7.00 līdz
plkst. 22.00;
1.2.
no 1. novembra līdz 31. martam:
1.2.1. mācību gada ietvaros darba dienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 20.00,
1.2.2. izglītojamo brīvdienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 7.00
līdz plkst. 20.00.
2. Nepiemērotu
laika
apstākļu
(turpmāk – Laukums) darba laiks var tikt mainīts.
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3. Laukuma publiskas izmantošanas laikā apmeklētāji drīkst nodarboties ar fiziskām
aktivitātēm bez maksas, netraucējot Iestādes un tās nomnieku organizētās nodarbības (turpmāk
- Nodarbības), ievērojot Iestādes Laukumu iekšējās kārtības noteikumus.
4. Laukuma publiskas izmantošanas laikā apmeklētājiem aizliegts sniegt maksas
pakalpojumus, vadot individuālas vai grupu Nodarbības. Visa veida Nodarbību organizēšana ir
jāsaskaņo ar Iestādi.
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5. Laukuma un 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".
6. Iestāde neatbild par apmeklētāju personīgajām mantām.
7. Laukumā aizliegts:
7.1. ienest un lietot apreibinošas vielas – alkoholu, narkotikas un toksiskas vielas, kā
arī atrasties to ietekmē;
7.2. smēķēt;
7.3. ienest un izmantot priekšmetus un vielas, kuras var apdraudēt apkārtējo dzīvību un
veselību, kā arī jebkura veida pirotehnikas izstrādājumus;
7.4. atrasties ar dzīvniekiem;
7.5. lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru;
7.6. piesārņot teritoriju ar sadzīves un citiem atkritumiem;
7.7. bojāt Laukumā esošo aprīkojumu;
7.8. atrasties Laukumā ārpus noteiktā darba laika.
8. Laukuma apmeklētāju pienākumi:
8.1. iepazīties ar Laukuma noteikumiem un ievērot tos;
8.2. saudzīgi izturēties pret Laukuma aprīkojumu, atlīdzinot zaudējumus, kas radušies
apmeklētāja rīcības rezultātā;
8.3. izmantot Laukumu un inventāru tam paredzētajiem mērķiem;
8.4. katrs Laukuma apmeklētājs vai viņa vecāks/aizbildnis/ pilnvarotā persona ir
atbildīgs par savu veselības stāvokli, fizisko sagatavotību un drošību apmeklējuma laikā;
8.5. traumu gadījumā zvanīt 113;
8.6. ievērot sabiedriskās kārtības noteikumus;
8.7. nepiesārņot vidi un neatstāt atkritumus.
9. Par iekšējo noteikumu punktu neievērošanu Iestādes atbildīgais darbinieks
apmeklētājus izraida no laukuma vai izsauc pašvaldības policiju.
10. Atzīt par spēku zaudējušus 11.12.2014. noteikumus “Rīgas Lastādijas
internātpamatskolas sporta laukumu un stadiona publiskas izmantošanas
noteikumi”.
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