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VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI:
1. Šie noteikumi nodrošina un veicina sekmīgu Jaunmārupes stadiona (turpmāk tekstā - laukuma) darbību un 
kārtību.
2. Apmeklētāju pienākums ir ievērot laukuma iekšējās kārtības noteikumus.
3. Atbildīgais par šo noteikumu ievērošanas kontroli un izpildi ir Laukuma administrators.
4. Treniņu, sacensību un pasākumu laikā, organizatoriem ir jānodrošina šo noteikumu ievērošana.

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI:
5. Laukums vasaras periodā atvērts apmeklētājiem no 1.marta līdz 31. novembrim, darbadienās no plkst. 8.00-22.00, 
brīvdienās no plkst. 8.00-22.00. Saskaņā ar apstiprināto grafiku.
6. Laukumā drīkst uzturēties un nodarboties ar visiem sporta veidiem, kas atbilst Laukuma plānojumam, rīkot 
dažādus sporta un kultūras pasākumus (piemēram, koncertus, turnīrus, sacensības, spēles), iepriekš saskaņojot to 
ar Mārupes sporta centra vadību.
7. Nepilngadīgas personas drīkst atrasties un apmeklēt sporta nodarbības un pasākumus Laukuma teritorijā tikai 
pilngadīgu personu (piemēram, treneru, sporta skolotāju, vecāku) uzraudzībā. Par nepilngadīgu personu atrašanos 
un drošību Laukuma teritorijā atbild vecāki vai aizbildnis. Par personu drošību, kuri nodarbojas individuāli (bez 
treneru uzraudzības), pašas personas ir atbildīgas par savu drošību un sporta inventāra pareizu un drošu 
izmantošanu.
8. Katrs Laukuma apmeklētājs ir pilnībā atbildīgs par savu veselības stāvokli un inventāra pareizu izmantošanu 
izvēlēto aktivitāšu veikšanai.
9. Laukuma apmeklētājiem bez ierunām, nevilcinoties jāpakļauias pasākuma atbildīgajai personai, apsardzes 
dienesta, policijas vai Mārupes sporta centra darbinieku prasībām.
10. Apmeklētāju pienākums, atrodoties Laukumā, ir ievērot tīrību, kārtību un higiēnas normas, ar cieņu izturēties pret 
citiem Laukuma apmeklētājiem un darbiniekiem.
11. Nodarbību laikā uz mākslīgā zālāja drīkst atrasties tikai Mārupes sporta centra interešu izglītības grupu audzēkņi, 
treneri, darbinieki vai Laukuma nomnieki, atbilstoši iepriekš saskaņotajam grafikam ar Mārupes sporta centru.
12. Vecāki un Laukuma apmeklētāji mācību - treniņu procesu un sacensības drīkst vērot tikai no tribīnēm vai ārpus 
Laukuma teritorijas - aiz nožogojuma.
13. Audzēkņiem sporta inventāru no noliktavas drīkst izsniegt un nolikt atpakaļ tikai treneris. Treneru pienākums ir 
kontrolēt izsniegtā inventāra skaitu un kvalitāti pirms un pēc treniņa. Par nozaudēto un bojāto inventāru nekavējoties 
ziņot Laukuma administratoram.
14. Laukuma izmantošana notiek saskaņā ar Mārupes sporta centra vadītājas apstiprinātu grafiku.
15. Atsevišķos gadījumos noteiktu apstākļu dēļ ( piemēram, sacensības, kultūras pasākumi, remontdarbi u.c.) 
laukuma apmeklējums var tikt ierobežots vai liegts;

NOTEIKUMI LAUKUMA ĢĒRBTUVES ĒKĀ:
16. Ģērbtuvēs un iekštelpās ir atļauts pārvietoties tikai čībās vai skriešanas apavos (nedrīkst pārvietoties 
specializētajos futbola un vieglatlētikas apavos, ar pumpām vai naglām).
17. Ģērbtuves atslēdz un aizslēdz Laukuma administrators. Atslēgas audzēkņiem netiek izsniegtas.
18. Par kārtību ģērbtuvēs un dušās ir atbildīgs grupas treneris.
19. Nepiederošām personām kategoriski aizliegts atrasties ģērbtuvēs.

LAUKUMA APMEKLĒTĀJIEM KATEGORISKI AIZLIEGTS:
20. darboties, neiepazīstoties ar iekšējās kārtības noteikumiem;
21. komentēt, izteikties vai skaļi izrādīt savas negatīvās emocijas;
22. traucēt mācību - treniņu un sacensību (spēles) gaitu un citus apmeklētājus, uzvedoties agresīvi un radot draudus 
sabiedriskajai kārtībai;

23. izvietot, rakstīt, izteikt personu cieņu, nacionalitāti un kultūru aizskarošus, necenzētus vārdus un saukļus;
24. bojāt Laukuma aprīkojumu, inventāru vai tehnoloģiskās iekārtas. Sporta centra vadība ir tiesīga pieprasīt 
atlīdzināt nodarīto kaitējumu;
25. traucēt vai sagādāt neērtības Laukuma apmeklētājiem;
26. piegružot laukumu un tam pieguļošo teritoriju ar sadzīves atkritumiem;
27. ievest dzīvniekus;
28. smēķēt, ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās un apreibinošās vielas, atrasties to iespaidā;
29. ienest viegli uzliesmojošas vielas, lāpas un līdzīgus priekšmetus;
30. ienest indīgas vielas, ieročus un sprāgstvielas;
31. 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 cilvēka dzīvību, veselību un drošību;
32. ienest jebkuru šķidrumu (t.sk. dzērienus) stikla traukos;
33. ieiet palīgtelpās nepiederošām personām;
34. atrasties uz mākslīgā zālāja un skrejceļiem personām, kas nav tieši iesaistītas mācību - treniņu vai sacensību 
procesā;
35. pārvietoties pa laukumu ar motorizētajiem un  mehāniskajiem transporta līdzekļiem ( izņemot sacensību laikā un 
stadiona apkalpojošo personālu, iepriekš saskaņojot ar Mārupes sporta centra vadību).
36. Atrasties laukumā ārpus norādītā darba laika;

LAUKUMA APMEKLĒTAJU PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA:
37. Ievērot laukuma apmeklēšanas laiku, atstājot tā teritoriju līdz laukuma slēgšanas brīdim;
38. Ievērot laukuma iekšējās kārtības noteikumus;
39. Laukumā notiekošo sacensību un nodarbību laikā atrasties tribīnēs, nepārvietoties pa skrejceļu, futbola laukumu 
un citiem sektoriem;
40. Saudzīgi izmantot laukuma inventāru, ievērojot visus drošības noteikumus;
41. Laukuma apmeklētāji ir personīgi atbildīgi par savām personiskajām lietām, Laukuma administrācija par 
apmeklētāju atstātajām personīgajām lietām atbildību nenes.
42. Informēt laukuma administrāciju vai pašvaldības policiju, ja netiek ievēroti laukuma iekšējās kārtības noteikumi 
vai konstatē nelikumīgas darbības laukumā;

SODS PAR NOTEIKUMU PĀRKĀPUMIEM:
43. par šo noteikumu neievērošanu jebkurš Mārupes sporta centra darbinieks, kas to konstatē, ir tiesīgs pieprasīt 
sniegt paskaidrojumu t.sk. rakstisku;
44. ja pārkāpuma rezultātā radīts materiāls kaitējums, Mārupes sporta centra darbinieki sastāda aktu, kurā konstatē 
tā apmēru, kas vainīgajai personai ir jāatlīdzina;
45. paskaidrojumu un pārkāpumu izskata Mārupes sporta centra vadība;
46. par ļaunprātīgu inventāra un aprīkojuma bojāšanu pilnu materiālo atbildību nes vainīgā persona;
47. par šo noteikumu normu neievērošanu, vainīgā persona var tikt saukta pie administratīvās atbildības atbilstoši 
Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

RĪCĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ:
48. jebkurā ārkārtas situācijā sekot Laukuma administratora norādījumiem;
49. ja tuvumā nav Laukuma administratora, jācenšas organizēti un mierīgi izkļūt no bīstamās situācijas vietas;
50. nekavējoties ziņot par ārkārtas situāciju un notiekošo Laukuma administratoram;
51. ugunsgrēka gadījumā zvanīt 112 glābšanas dienestam;
52. ugunsgrēka gadījumā, lai izkļūtu no Laukuma, jāvadās pēc izvietoto evakuācijas plānu shēmas, drošības zīmēm, 
kā arī nepieciešamības gadījumā, jāizmanto pieejamie ugunsdzēšamie aparāti.
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Mārupes sporta centra vadītāja:_________________
Silvija Bartušēviča


