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Apstiprināti ar 14.02.2019. Oresgala pamatskolas  

direktores rīkojumu Nr.4 / 1-9 

 

Ogresgala pamatskolas stadiona kārtības noteikumi 

 

1. Apmeklētāju pienākums ir ievērot skolas iekšējās kārtības 

noteikumus. 

2. Ogresgala pamatskola stadionu izmanto mācību procesa 

nodrošināšanai  (septembris  -  maijs 8.00 – 15.00 ). Šajā laikā 

nepiederošām personām ieeja aizliegta. 

3. Stadionā drīkst uzturēties un nodarboties ar visiem sporta veidiem, 

kas atbilst stadiona plānojumam, rīkot dažādus sporta un kultūras 

pasākumus – turnīrus, sacensības, spēles, koncertus iepriekš 

saskaņojot ar Ogresgala pamatskolas administrāciju. 

4. Bērni līdz 8 gadu vecumam drīkst atrasties un apmeklēt nodarbības 

un pasākumus stadionā tikai pilngadīgu personu – treneru, sporta 

skolotāju, vecāku uzraudzībā. 

5. Katrs apmeklētājs pats uzņemas atbildību par savas veselības un 

slodzes atbilstību izvēlēto aktivitāšu veikšanā. 

6. Katrs apmeklētājs pats atbild par savu mantu un inventāra 

uzraudzību. 

7. Stadions nav caurstaigājama teritorija. 

8. Stadiona teritorijā AIZLIEGTS: 

8.1  ienest, lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās  un  

psihotropās vielas, atrasties to iespaidā; 

8.2  ienest un lietot dzērienus un ēdienus stikla vai citos traukos un   

iepakojumos, kas varētu tikt izmantoti cilvēku savainošanai; 

8.3  smēķēt; 

8.4  traucēt sabiedrisko kārtību un pārkāpt vispārpieņemtās  

uzvedības normas; 

8.5  bojāt stadiona teritorijā esošo aprīkojumu, iekārtas un  

inventāru, izmantot tos neatbilstoši paredzētajiem mērķiem; 



8.6  patvaļīgi pārvietot stadiona elementus ārpus norādītās 

teritorijas; 

8.7  veikt jebkādus uzrakstus un zīmējumus uz stadionā novietotā 

aprīkojuma, sienām utt.; 

8.8  izmest atkritumus, spļaut, kārtot dabiskās vajadzības tam  

nepiemērotās vietās; 

8.9  bojāt informatīvās zīmes; 

8.10 pārvietoties pa stadiona segumu ar velosipēdu, skrituļslidām 

un cita veida mehāniskajiem pārvietošanās līdzekļiem; 

8.11 ievest suņus un citus mājdzīvniekus. 

9. Stadiona apmeklētājiem ir jārespektē atbildīgo personu pamatotas 

prasības. Par pārkāpumiem ziņot pašvaldības policijai. 

10. ĀRKĀRTAS GADĪJUMOS ZVANĪT: 

 Ogres novada pašavaldības policija   65047100 

 Valsts policijas Ogres iecirkņa dežūrdaļa   65002400 

 Neatliekamā medicīniskā palīdzība   113 

 Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienests   112 

11.  Stadionā notiek video novērošana. 

Stadiona iekšējās kārtības noteikumi ir publiski pieejami stadionā, 

Ogresgala pamatskolas mājas lapā: www.ogp.lv 

 

 


