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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
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Nr. GKL-16-1-nts

pēdējo reizi grozīti 2016. gada 9.augustā

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas Sporta bāzes Iekšējas kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma
10. panta trešās daļas 2. punktu

I Vispārējie noteikumi
1. Rīgas Klasiskās ģimnāzijas (turpmāk – Ģimnāzija) Sporta bāzes Iekšējās kārtības
noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir saistoši visiem Ģimnāzijas tehniskiem un
pedagoģiskiem

darbiniekiem (turpmāk

tekstā

–

Darbinieki)

un

Sporta bāzes

apmeklētājiem (turpmāk tekstā – Apmeklētāji).
2. Noteikumi nosaka Sporta bāzes izmantošanas kārtību, kā arī akcentē esošo likumu un
normatīvo aktu būtiskākas daļas .

II Darba organizācija
1. Sporta bāze ir Ģimnāzijas neatņemamā sastāvdaļa, kas, savukārt, ir Rīgas pašvaldības
īpašums. Ģimnāzijas adrese – Purvciema iela 38, Rīga.
2. Sporta bāzes sastāvā ietilpst pieci Sporta Objekti:
2.1. Ģimnāzijas teritorijā – sporta stadions (turpmāk – Stadions), kurā, savukārt,
ietilpst lielais futbola laukums ar mākslīgo segumu, mazais futbola laukums,

volejbola laukums ar gumijas segumu, divi strītbola laukumi ar gumijas segumu, 4
skrējceliņi ar tāllēkšanas sektoru, trenažieri, vingrošanas komplekss (turpmāk –
Sporta Laukumi), bērnu laukums;
2.2. Ģimnāzijas telpās – lielā sporta zāle, aerobikas zāle, trenažieru zāle, džudo
zāle.
3. Sporta bāzes darbības pamatmērķis ir Rīgas pašvaldības izglītības un sporta iestāžu
skolēnu un audzēkņu mācību un treniņu procesa nodrošināšana;
4. Sporta bāzes darbības pamatvirzieni ir:
4.1. Ģimnāzijas sporta stundu nodrošināšana;
4.2. Rīgas pašvaldības iestāžu interešu izglītības sporta pulciņu, profesionālās
ievirzes sporta treniņu, nometņu un sacensību nodrošināšana;
4.3. Trešo personu sporta treniņu nodarbību, sacensību un citu sporta aktivitāšu
nodrošināšana;
5. Nomnieku nodarbību organizēšana, ka arī Sporta bāzes iznomāšana Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departamenta, tā padotībā esošo iestāžu vai trešo personu
vajadzībām, notiek saskaņā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
2012. gada 7. decembra iekšējiem noteikumiem Nr.19-nts ,,Kārtība, kādā Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departaments un padotībā esošās iestādes nodod lietošanā
(iznomā) to lietošanā un apsaimniekošanā nodoto Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo un
piekrītošo nekustamo īpašumu”, kā arī 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. Lielā sporta zāle var tikt iznomātā pilnībā, kā arī var tikt iznomāta tā daļa (1/2, 1/3, 2/3).
7. Vienīgais Sporta Objekts, kas ir pieejams publiskai izmantošanai, ir Stadions.
8. Stadiona publiskas izmantošanas laiks ir
8.1. No 15.maija līdz 15.septembrim:
8.1.1.

darba dienās: 17.00-22.00

8.1.2.

brīvdienās un svētku dienās: 07.00-22.00

8.2. No 16. septembra līdz 14.maijam:
8.2.1.

darba dienās 17.00-20.00

8.2.2.

brīvdienās un svētku dienās: 08.00-20.00

9. Stadiona publiskas izmantošanas laiks var būt ierobežots sacensību, sporta pasākumu un
citu pasākumu organizēšanai, kā arī kolektīvajām nodarbībām. Stadiona publiskas
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izmantošanas laiks var būt ierobežots remontdarbu un sezonas uzkopšanas darbu
veikšanai, kā arī nelabvēlīgo apstākļu gadījumos (slapjš sniegs vai sals).
10. Stadiona noslogojuma grafiks ir pieejams publiski pieejamā vietā.
11. Sporta bāzi uzrauga dežurants un/vai nakts sargs. Sporta Bāzes teritorijā tiek veikta
diennakts videonovērošana.
12. Stadiona apgaismojums tiek ieslēgts saskaņā ar grafiku, kuru apstiprina Ģimnāzijas
direktors (turpmāk – Direktors).

III Sporta Objektu lietošanas kārtība
1. Ģimnāzijas izglītojamo sacensības un nodarbības tiek vadītas saskaņā ar Rīgas Klasiskās
ģimnāzijas Instrukciju par drošību sporta sacensībās un nodarbībās (turpmāk-Instrukcija).
Atsevišķie Sporta Objektu drošības noteikumi, kas izriet no Sporta Objektu lietošanas
specifikas, ir Instrukcijas neatņemamā sastāvdaļa.
2. Ģimnāzijas telpās atrodošos Sporta Objektu lietošanas kārtību nosaka Rīgas Klasiskās
ģimnāzijas sporta objekta un citu skolas telpu Lietotāju noteikumi;
3. Ģimnāzijas teritorijā atrodošos Sporta Objektu lietošanas noteikumi:
3.1. Stadiona izmantošanas laikā Apmeklētāji drīkst nodarboties ar veselības
veicinošām aktivitātēm bez maksas, netraucējot Ģimnāzijas un Nomnieku organizētās
nodarbības un ievērojot šos Noteikumus
3.2. Sporta bāze neatbild par Apmeklētāju personīgajām mantām.
3.3. Stadiona teritorijā aizliegts:
3.3.1.

atrasties Stadionā ārpus publiskas izmantošanas laika;

3.3.2.

smēķēt, tajā skaitā elektroniskās cigaretes, lietot apreibinošas vielas –

alkoholu, narkotikas un toksiskas vielas, kā arī atrasties to ietekmē;
3.3.3.

ievest dzīvniekus;

3.3.4.

lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru;

3.3.5.

ar savu uzvedību traucēt citiem Stadiona apmeklētājiem;

3.3.6.

bojāt Stadiona aprīkojumu, kā arī patvaļīgi pārvietot to;

3.3.7.

iebraukt Stadiona teritorijā ar mehanizētiem transportlīdzekļiem;

3.3.8.

pārvietoties pa apzaļumoto teritoriju ar jebkura veida pārvietošanas

līdzekli;
3.3.9.

ienest Stadionā priekšmetus un vielas, kuras var apdraudēt apkārtējo

dzīvību un veselību;
3.3.10. ienest un izmantot pirotehnikas izstrādājumus;
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3.3.11. atskaņot mūziku1;
3.3.12. darboties ar Stadiona aprīkojumu, ja tas vai tā konstrukcijas daļa ir
ierobežota ar brīdinājuma lenti vai zīmi par bojājumu;
3.3.13. darboties ar Stadiona aprīkojumu, ja uz tā vai tā konstrukcijas daļas ir
uzstādīts sarkanais karogs;
3.3.14. braukt ar velosipēdiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem, bērnu ratiņiem,
slēpēm, snovborda dēļiem, ragavām, u.c. pārvietošanās līdzekļiem pa Sporta
Laukumiem un bērnu laukumu, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams
mācību procesa nodrošināšanai.
3.4. Augstākminēto pārvietošanas līdzekļu izmantošana ir atļauta tikai sporta skolotāja vai
sporta sacensību organizatora pavadībā, kas uzņemas atbildību par Stadiona
aprīkojuma stāvokļa saglabāšanu;
3.5. Stadiona skrējceliņus var izmantot slēpošanai gadījumā, ja sniega biezums ir vismaz
10cm.
3.6. Stadiona apmeklētāju pienākumi:
3.6.1. saudzīgi izturēties pret Stadiona aprīkojumu, atlīdzinot zaudējumus, kas
radušies apmeklētāja rīcības rezultātā, sabojājot Stadiona aprīkojumu;
3.6.2. rūpēties par savu un savu mantu drošību;
3.6.3. traumu gadījumā zvanīt 113;
3.6.4. ievērot sabiedriskās kārtības noteikumus;
3.6.5. nepiesārņot vidi;
3.6.6. informēt Darbinieku par ārkārtas situācijām2;
3.6.7. Ārkārtas situāciju gadījumā precīzi pildīt Darbinieku instrukcijas.
3.7. Visiem Apmeklētājiem ir saistoši sekojoši drošības noteikumi:
3.7.1. Bērnu laukumā:
3.7.1.1.

Bērnu laukums ir paredzēts bērniem līdz 14 gadu vecumam.

3.7.1.2.

Bērnu laukumā bērni drīkst atrasties tika vecāku vai skolotāja

uzraudzībā.
3.7.1.3.

Bērnu laukuma, kā arī vingrošanas laukuma robežās tiek realizēta “trīs

karogu” sistēma, kur:
3.7.1.3.1.

Sarkanais karogs – izmantot aprīkojumu ir bīstami (apledojums,

mitrums, tehniskais bojājums, u.c.);
1

izņemot rakstiski saskaņoto ar Direktoru pasākumu laikā
Par ārkārtas situāciju tiek uzskatītas tāda situācija, kas apdraud cilvēka dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi; jau
ir izsaukusi dzīvības zaudējumu, nodarījusi kaitējumu cilvēka veselībai, bojājusi īpašumu vai kaitējusi videi.
2
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3.7.1.3.2.

Dzeltenais karogs – aprīkojums ir jāizmanto ar īpašo

piesardzību
3.7.1.3.3.

Zaļais karogs – izmantot aprīkojumu ir droši;

3.7.2. Vingrošanas laukumā:
3.7.2.1.

Vingrošanas laukums ir paredzēts bērniem no 12 gadu vecuma un

pieaugušajiem.
3.7.2.2.

Vingrošanas laukuma trenažieru un stieņu svara ierobežojums – 95kg.

3.7.2.3.

Vingrošanas laukuma trenažierus un stieņus vienlaicīgi var izmantot

tikai viens cilvēks.
3.7.2.4.

Vingrošanas laukuma aprīkojumu var izmantot tikai tam paredzētajiem

mērķiem;
3.7.3. Drošības noteikumi Sporta laukumos:
3.7.3.1.

Sporta spēļu laukumi ir jāizmanto tikai attiecīgajam sporta veidam,

izmantojot atbilstošu inventāru un ievērojot atbilstošus spēļu noteikumus;
3.7.3.2.

Ir aizliegts rāpties un karāties futbola vārtos un basketbola grozos;

3.7.3.3.

Pa skrējceliņu ir jāskrien pretēji pulksteņa radītāja virzienam;

3.8. Sporta laukumos un bērnu laukumā ir aizliegts atrasties apavos ar smailiem papēžiem
un metāla radzēm.
4. Noteikumu vai Darbinieku norādījumu neievērošanas gadījumos Apmeklētāji var tikt
izraidīti no Sporta bāzes teritorijas, kā arī var tikt izsaukta pašvaldības policija.

IV Drošība
1. Apmeklētājs, pamanot Sporta bāzes aprīkojuma bojājumu, nekavējoties ziņo par to
Darbiniekam.
2. Darbinieks, pamanot Sporta bāzes aprīkojuma bojājumu, nekavējoties ziņo par to sporta
kompleksa vadītājam un saimniecības pārzinim, kā arī veic ierakstu bojājumu reģistrācijas
žurnālā. Darbinieks ierobežo bojājuma vietu ar brīdinājuma lenti vai zīmi par bojājumu.
3. Darbinieks, pamanot Sporta bāzes teritorijā kārtības noteikumu pārkāpumu gadījumus,
veic pārkāpumu novēršanas pasākumus, saskaņojot tos ar sporta kompleksa vadītāju.
4. Par drošības noteikumu izpildi sporta stundās atbild sporta skolotāji.
5. Par drošības noteikumu izpildi Ģimnāzijas skolēnu pastaigu laikā atbild skolotājs.
Pastaigu laikā bērni var atrasties visā Stadiona teritorijā ar nosacījumu, ka pastaigas
netraucē Ģimnāzijas mācību procesa norisei. Bērni var izmantot Stadiona aprīkojumu
saskaņā ar Noteikumiem.
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6. Par drošības noteikumu izpildi pasākumu laikā tiek noteikta atbildīga persona ar direktora
rīkojumu;
7. Stadiona publiskas izmantošanas laikā pilngadīga persona ir atbildīga par sava veselības
stāvokļa atbilstību izvēlētajām fiziskajām aktivitātēm, par nepilngadīgo personu ir
atbildīgi vecāki vai pilnvarotās personas.
8. Sporta bāzes iznomāšanās gadījumā trešajām personām par drošību ir atbildīga nomas
līgumā norādītā persona.
9. Mācību laikā skolēnam vai Apmeklētājam ir tiesības nokļūt Stadiona teritorijā vienīgi
Ģimnāzijas skolotāja pavadībā. Skolotājs uzņemas atbildību par visām personām, kuras
viņš pavada uz Stadionu, un to darbībām.

V Kārtība, kādā Apmeklētāji un Darbinieki tiek iepazīstināti ar
Noteikumiem
1. Ģimnāzijas skolēni tiek iepazīstināti ar Noteikumiem un parakstās par to ievērošanu.
Skolēnu instruktāžu veic klases audzinātājs.
2. Skolēnu instruktāžas biežumu nosaka MK noteikumi.
3. Ģimnāzijas skolēni tiek iepazīstināti ar Instrukciju reizi gadā, kā arī pirms katrām
sacensībām un parakstās par to ievērošanu. Skolēnu instruktāžu veic sporta skolotājs.
4. Apmeklētāji var iepazīstināties ar Noteikumiem, kas ir izvietoti publiski pieejamā vietā,
kā arī Ģimnāzijas mājas lapā un pie Sporta bāzes dežurantiem.

VI Noslēguma jautājumi
1. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos var ierosināt Ģimnāzistu padome,
Pedagoģiskā padome, Izglītības iestādes padome, Direktors un sporta kompleksa vadītājs.
2. Grozījumus un papildinājumus noteikumos apstiprina Direktors.
3. Direktors ar ikreizēju rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav atrunāti šajos
Noteikumos, lai pilnvērtīgi un nepārtraukti tiktu īstenota Sporta bāzes iekšējā kārtība.

Direktors

R.Alijevs
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