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  KĀRTĪBAS NOTEIKUMI, IZMANTOJOT BASKETBOLA GROZU 
STRĪTBOLA SPĒLEI PIE LIELVĀRDES NOVADA SPORTA CENTRA 

 
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 

2.punktu un Lielvārdes novada Sporta 

centra nolikuma 49.8.punktu 
 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
 

1. Kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka vispārīgos noteikumus, pienākumus un 

atbildību apmeklētājiem, kuri izmanto basketbola grozu strītbola spēlēšanai (turpmāk -strītbola 

laukums) pie Lielvārdes novada sporta centra (turpmāk – Sporta centrs). 

2. Noteikumu ievērošana visiem strītbola laukuma apmeklētājiem ir obligāta. 

3. Strītbola laukumu drīkst izmantot tikai tajā gadījumā, ja strītbola laukumā nav 
novietotas automašīnas un/vai Sporta centrā nenotiek pasākums – kad laukums 
norobežots ar speciālo lentu. 

4. Strītbola laukuma izmantošana ir bezmaksas. 

5. Strītbola laukums paredzēts aktīvai atpūtai un sporta aktivitātēm - tikai strītbola spēlei, 

basketbola metieniem. 

6. Pirmsskolas vecuma bērni strītbola laukumu nedrīkst apmeklēt bez vecāku vai personas, kas tos 

aizstāj, uzraudzības.  

7. Apmeklētāji personīgi atbild par savu vai savu nepilngadīgo ģimenes locekļu veselības 

stāvokli. 

8. Apmeklētāji paši atbild par personiskajām mantām un bez uzraudzības atstātām materiālajām 

vērtībām.  

9. Strītbola laukuma apmeklētāji izmanto āra tualeti. 

10. Apmeklētāji paši uzņemas atbildību par zaudējumiem negadījumu, gūto traumu un citu 

iemeslu, kas radušies laukuma apmeklētāja nevērības vai šo Noteikumu neievērošanas dēļ. 
11. Uz strītbola laukuma aizliegts izpildīt nekontrolētus metienus, kategoriski aizliegts karāties 

basketbola grozā. 
12. Spēlējot strītbolu, jāievēro attiecīgie spēles noteikumi un drošība – īpaša uzmanība jāpievērš 

tam, ka laukuma segums ir bruģēts, aiz basketbola groza ir metāla soliņš un malās - 

paaugstināta apmale, kur var gūt traumas. 

13. Strītbola laukumā jāuzturas piemērotos apavos un apģērbā.  
14. Spēlējot strītbolu vai izpildot basketbola metienus, apmeklētājiem jāatturas no tādas darbības 

vai rīcības, kas traucē, rada neērtības citiem apmeklētājiem un rada iebildumus. 

15. Strītbola laukuma apmeklētājiem jāievēro sabiedriskās kārtības noteikumi. 

16. Skatītāji drīkst atrasties ārpus laukuma, netraucējot spēles dalībniekiem.  



 
II. APMEKLĒTĀJU PIENĀKUMI 

 

17. Ievērot noteiktos pienākumus un aizliegumus. 

18. Strītbola laukumā aizliegts: 

18.1. vest dzīvniekus; 

18.2. bojāt, aprīkojumu un inventāru; 

18.3. lietot necenzētus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību (fiziski, emocionāli un 

psiholoģiski ietekmēt, pazemot citus apmeklētājus un Sporta centra darbiniekus), 

huligāniski uzvesties; 

18.4. ienest un lietot jebkāda veida apreibinošās un narkotiskās vielas, smēķēt. Stingri aizliegts 

apmeklēt strītbola laukumu reibuma stāvoklī; 
18.5. iegādāties, lietot, glabāt un realizēt ieročus, gāzes baloniņus, pirotehniku, lāpas un dūmu 

sveces. Aizliegts spēlēt azartspēles; 
18.6. piesārņot laukumu un tam pieguļošo teritoriju ar jebkāda veida atkritumiem; 
18.7. bojāt apstādījumus, laukuma nožogojumu. 

19. Strītbola laukuma apmeklētājiem noteikti pienākumi: 

19.1. izmantot laukumu tikai paredzētajām sporta aktivitātēm, organizēt sporta sacensības un 

citus pasākumus atļauts tikai tad, ja laika apstākļi neapdraud apmeklētāju veselību un 

dzīvību; 

19.2. pirms laukuma lietošanas iepazīties ar Noteikumiem un tos ievērot visā apmeklējuma 

laikā, apskatīt iekārtas un inventāru: 

19.2.1. pārliecināties par to atbilstību sanitāri higiēniskajām prasībām, pārbaudīt inventāra un 

iekārtu stāvokli; 

19.2.2. neizmantot bojātu inventāru un iekārtas; 

19.3. lai izvairītos no traumām, neko nedarīt ar noliektu galvu, vienmēr ar skatienu sekot 

bumbām, nespert nejauši ripojošas bumbas un neveikt citas darbības, kas var ietekmēt 
savu vai citu apmeklētāju veselību vai drošību; 

19.4. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, ja tā traucē, rada neērtības citiem 

apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus, kā arī ievērot sabiedriskās kārtības, 

tīrības, sanitārās, ugunsdrošības normas; 

19.5. ievērot Sporta centra darbinieku un par kārtību atbildīgo institūciju darbinieku 

norādījumus, pakļauties viņu pamatotām prasībām. 

 

III. APMEKLĒTĀJU ATBILDĪBA 
20. Beidzot sporta aktivitātes, izmantoto inventāru novietot tam paredzētajā vietā vai atdot 

atbildīgajam Sporta centra darbiniekam. 

21. Informēt Lielvārdes novada Sporta centra darbiniekus par konstatētajiem aprīkojuma, inventāra 

vai citu laukuma elementu bojājumiem, nelietot bojātu inventāru. 

22. Stingri ievērot norādīto apmeklējuma laiku, ja tāds noteikts. 

23. Strītbola laukuma apmeklētāji uzņemas pilnu atbildību par savu rīcību laukuma apmeklējuma 

laikā. 
24. Negadījuma, traumas, veselības problēmu gadījumā nekavējoties vērsties Sporta centrā pie 

kāda no darbiniekiem, lai veiktu negadījuma vietas, laika un apstākļu konstatēšanu un izsauktu 

neatliekamo medicīnisko palīdzību un/vai  pašiem zvanīt 113. 

25. Ziņot Sporta centra direktoram vai darbiniekiem par ieroču, gāzes baloniņu, alkoholisko 

dzērienu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, cigarešu, pirotehnikas ienešanu un/vai to 

lietošanu, par ārkārtas situācijas rašanos, ja konstatēta vardarbība. 

26. Par inventāra bojāšanu un Noteikumu neievērošanu personas var tikt izraidītas no laukuma 

teritorijas un var tikt sauktas pie administratīvās atbildības normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.  
 

 
ESI ATBILDĪGS PAR SAVU 

UN CITU APMEKLĒTĀJU DROŠĪBU! 


