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Par kārtību Tukuma novada pašvaldības
izglītības iestāžu stadionu teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
4.punktu 1)

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi “Par kārtību Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu stadionu
teritorijā” (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Tukuma novada pašvaldības
(turpmāk – pašvaldība) izglītības iestāžu valdījumā esošos stadionos un sporta laukumos (turpmāk –
stadioni) un ir saistoši personām, kuras apmeklē stadionus.
2. Stadioni izveidoti un ierīkoti izglītības iestāžu izglītojamo mācību procesa nodrošināšanai
un novada iedzīvotāju aktīvai un pasīvai atpūtai, ar prioritāti bērnu un jauniešu veselības, fiziskās
un garīgās attīstības nostiprināšanai.
3. Pašvaldības izglītības iestāžu stadioni ir:
3.1. Tukuma Raiņa ģimnāzijas stadions, Raiņa iela 3, Tukums, Tukuma novads;
3.2. Tukuma 2.vidusskolas stadions, Raudas iela 16, Tukums, Tukuma novads;
3.3. Tukuma E. Birznieka-Upīša 1.pamatskolas stadions, Lielā iela 9, Tukums, Tukuma
novads;
3.4. Tukuma 3.pamatskolas stadions, Lielā iela 18, Tukums, Tukuma novads;
3.5. Tukuma Sporta skolas stadions, Kuldīgas ielā 74, Tukums, Tukuma novads;
3.6. Zemgales vidusskolas stadions, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads;
3.7. Irlavas vidusskolas stadions, Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads;
3.8. Tumes vidusskolas stadions, Skolas iela 1c, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads;
3.9. Pūres pamatskolas stadions, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads;
3.10. Džūkstes pamatskolas stadions, Džūkste, Džūkstes pagasts, Tukuma novads.
4. Maksas pakalpojumi stadionos tiek sniegti atbilstoši pašvaldības noteiktam izglītības
iestāžu maksas pakalpojumu cenrādim.
II. Kārtības noteikumi
5. Stadiona izmantošana notiek saskaņā ar katra stadiona izmantošanas grafiku, ko
apstiprina attiecīgās izglītības iestādes direktors vai atbildīgā persona (turpmāk – valdītājs).
6. Stadions ir brīvi pieejams individuāliem apmeklētājiem (turpmāk – apmeklētāji) attiecīgā
stadiona darbības laikā, kas norādīti pie ieejas stadionā, ja stadionā šajā laikā nenotiek organizētas

treniņu nodarbības, sacensības vai citas iepriekš ar attiecīgā stadiona valdītāju saskaņotas
nodarbības.
7. Stadionā apmeklētāji drīkst nodarboties ar visiem sporta veidiem, kas atbilst attiecīgā
stadiona plānojumam un aprīkojumam.
8. Stadionā drīkst organizēt dažādus sporta un kultūras pasākumus, iepriekš saskaņojot ar
attiecīgā stadiona valdītāju.
9. Stadionā aizliegts:
9.1. ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, toksiskās vai citas apreibinošas
vielas;
9.2. smēķēt;
9.3. ienest un lietot dzērienus un ēdienus stikla iepakojumos, kas varētu tikt izmantoti
cilvēku savainošanai;
9.4. ievest dzīvniekus (izņemot īpašu pasākumu gadījumos ar attiecīgā stadiona valdītāja
atļauju);
9.5. ienest indīgas vielas, ieročus un sprāgstvielas;
9.6. ienest visa veida metāliskus, koka vai cita veida priekšmetus, kas varētu tikt izmantoti
kā ieroči, vai savādākā veidā traucēt sacensību vai pasākumu norisi un apdraudēt cilvēku dzīvību,
veselību un drošību;
9.7. ienest un izmantot lāpas, dūmu sveces un citus degošus vai viegli uzliesmojošus
priekšmetus vai vielas;
9.8. iet stadiona palīgtelpās;
9.9. piegružot stadionu un tam piegulošo teritoriju ar sadzīves atkritumiem;
9.10. spļaut, kārtot dabiskās vajadzības tam nepiemērotās vietās;
9.11. pārvietoties pa stadionu ar velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēļiem un cita veida
mehāniskajiem pārvietošanās līdzekļiem, izņemot tam paredzētās vietas;
9.12. iebraukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas
nepieciešams sacensību vai citu pasākumu norises nodrošināšanai un valdītāja organizēto
saimniecisko darbu veikšanai stadionā;
9.13. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt stadiona aprīkojumu, iekārtas un inventāru;
9.14. patvaļīgi izvietot informācijas stendus;
9.15. bojāt informatīvās zīmes;
9.16. patvaļīgi pārvietot stadiona aprīkojuma elementus stadiona teritorijā vai ārpus tās,
tostarp futbola vārtus;
9.17. izvietot un izteikt necenzētus un cilvēka cieņu aizskarošus saukļus un vārdus, traucēt
sabiedrisko kārtību un pārkāpt vispārpieņemtās uzvedības normas;
9.18. vārdiski un fiziski aizskart nodarbību un sacensību dalībniekus, tiesnešus, stadiona
darbiniekus un citus apmeklētājus, traucēt pasākumu norisi;
9.19. atrasties stadionā ārpus attiecīgā stadiona izmantošanas grafikā individuāliem
apmeklētājiem noteiktā laika.
10. Stadiona apmeklētāju pienākumi:
10.1. ievērot attiecīgā stadiona izmantošanas laiku, atstājot tā teritoriju līdz stadiona
slēgšanas brīdim;
10.2. ievērot šajos Noteikumos noteiktās prasības un kārtību;
10.3 stadionā notiekošo sacensību vai citu pasākumu laikā uzturēties tikai skatītājiem paredzētajās
vietās, nepārvietoties pa skrejceļiem, stadiona sektoriem un sporta veidu laukumiem;
10.4. saudzīgi un tikai atbilstoši lietošanas mērķim izmantot stadiona aprīkojumu, ievērojot
visus drošības nosacījumus;
10.5. vērsties pret jebkuriem stadiona kārtības noteikumu pārkāpumiem, cenšoties tos
novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informējot attiecīgās izglītības iestādes atbildīgo
personu, Valsts policiju vai pašvaldības policiju;
10.6. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, ja tā traucē, rada neērtības citiem stadiona
apmeklētājiem, bez ierunām pildīt pasākumu organizatoru, pašvaldības atbildīgo personu, kā arī
stadionā notiekošo sacensību vadītāju (tiesnešu) norādījumus.

11. Atsevišķos gadījumos noteiktu apstākļu dēļ (piemēram, sporta sacensības, remontdarbi,
kultūras pasākumi u.c.) stadiona apmeklējums individuāliem apmeklētājiem var tikt ierobežots vai
liegts.
III. Atbildība par Noteikumu pārkāpumu
12. Uzraudzību un kontroli par Noteikumu ievērošanu veic attiecīgā izglītības iestāde un
Tukuma novada pašvaldības policija.
13. Administratīvā pārkāpuma lietu par šo Noteikumu pārkāpumu, pamatojoties uz
administratīvā pārkāpuma protokolu, izskata un par piemērojamo administratīvo sodu lemj Tukuma
novada Domes Administratīvā komisija.
14. Par Noteikumu pārkāpšanu personai var tikt izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods
līdz 350,00 euro.
15. Ja naudas sods nepārsniedz 40,00 euro, izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu un lemt
par piemērojamo sodu ir tiesīga Tukuma novada pašvaldības policijas amatpersona, nenosūtot lietu
izskatīšanai Tukuma novada Domes Administratīvajai komisijai.
16. Katrs stadiona apmeklētājs uzņemas pilnu atbildību par savas veselības, vecuma un
fiziskās sagatavotības atbilstību izvēlēto aktivitāšu veikšanai un kārtības ievērošanu stadionā.
17. Stadiona apmeklētāji atbild par stadionā bez uzraudzības atstātām materiālām vērtībām
un personiskajām mantām.
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