Pilssalas stadiona izmantošanas noteikumi
I. Vispārējie noteikumi
1. Pilssalas stadions, turpmāk – Stadions, ir izveidots un labiekārtots Alūksnes novada
iedzīvotāju un viesu aktīvās atpūtas vajadzībām un sporta pasākumu organizēšanai.
2. Stadions atrodas Pilssalā, Alūksnē, Alūksnes novadā.
3. Stadions ietver vieglatlētikas celiņus un sektorus, mākslīgā seguma futbola laukumu,
basketbola laukumu, smilšu volejbola laukumus, sportistu un tiesnešu sadzīves
paviljonu.
4. Stadiona publiskas izmantošanas laiks: neierobežots.
5. Stadionā drīkst uzturēties un nodarboties ar visiem sporta veidiem, kas atbilst Stadiona
plānojumam, rīkot dažādus sporta un kultūras pasākumus (piemēram, sporta sacensības,
nometnes), iepriekš rakstiski saskaņojot ar Alūksnes novada pašvaldības sporta darba
organizatoru (tālrunis 29273114, e-pasts: vilnis.velkeris@aluksne.lv).
6. Stadiona iznomāšana tiek organizēta saskaņā ar Alūksnes novada domes 27.03.2014.
lēmumu Nr. 117.
7. Stadiona apmeklētāji drīkst nodarboties ar fiziskām aktivitātēm bez maksas, netraucējot
Alūksnes novada pašvaldības iestāžu vai nomnieku aktivitātēm un ievērojot šos
noteikumus.
8. Stadiona izmantošanas laiks var tikt ierobežots sacensību, sporta vai citu pasākumu
organizēšanai, kā arī kolektīvajām nodarbībām, remontdarbu un sezonas uzkopšanas
darbu veikšanai, kā arī nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumos.
9. Stadiona noslogojuma grafiks ir publiski pieejams Stadiona informatīvajā stendā.
10. Nodarbības notiek ar savu inventāru, atbilstošā sporta formā (apģērbā).
11. Stadiona apmeklētājs pilnībā atbild par savu drošību, veselību un inventāra atbilstību
izvēlēto aktivitāšu veikšanai.
12. Par nepilngadīgu personu atrašanos Stadiona teritorijā, kā arī drošību, veselību un
inventāra atbilstību izvēlēto aktivitāšu veikšanai atbild nepilngadīgo personu vecāki
(aizbildņi).
13. Stadiona apmeklētājs pilnībā atbild par personiskajām mantām un materiālajām
vērtībām, kas atstātas bez uzraudzības Stadiona teritorijā.
14. Stadiona teritorijā var tikt veikta video novērošana, par ko tiek izvietotas attiecīgas
informācijas zīmes.
15. Par šo noteikumu neievērošanu Stadiona apmeklētāju izraida no Stadiona vai ziņo
policijai.
II. Apmeklētāju pienākumi Stadionā
16. Ievērot Stadionā izvietotās informācijas zīmes.
17. Ievērot vispārpieņemtās normas, kārtību un tīrību.
18. Izmantot Stadiona infrastruktūras objektus atbilstoši to lietošanas mērķim, kā arī
saudzīgi izturēties pret visu lietošanā pieejamo inventāru un materiālajām vērtībām.
19. Uz skrejceliņa, futbola laukumā un citos kompleksa esošajos sporta laukumos atrasties
tikai atbilstošos sporta apavos.

20. Izmantojot Stadiona skrejceliņu, ievērot pārvietošanās virzienu, kas ir pretējs pulksteņa
rādītāja virzienam.
21. Veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās (traumu gadījumā u.tml.) izsaukt neatliekamo
medicīnisko palīdzību, zvanot 113.
22. Atturēties no jebkādas darbības, kas traucē, apdraud vai rada pamatotus iebildumus
citiem Stadiona apmeklētājiem.
23. Par Stadiona izmantošanas noteikumu pārkāpumiem nekavējoties informēt policiju
(Valsts policijas tālrunis 64301400 vai 110, Alūksnes novada pašvaldības policijas
tālrunis 29106990).
24. Ievērot pašvaldības atbildīgo darbinieku ieteikumus un norādījumus.
25. Ievērot Stadiona izmantošanas grafiku.
III. Stadionā aizliegts
26. Ienest teritorijā un/vai lietot alkoholiskos dzērienus vai citas apreibinošas vielas.
27. Traucēt vai sagādāt neērtības citiem apmeklētājiem.
28. Piegružot teritoriju.
29. Bojāt sporta būves inventāru, aprīkojumu vai kā citādi radīt materiālus zaudējumus.
30. Patvaļīgi izvietot dažādu informāciju.
31. Braukt ar bērnu ratiņiem, velosipēdiem, skrejriteņiem vai citiem pārvietošanās
līdzekļiem pa skrejceļu, futbola laukumu u.tml.
32. Patvaļīgi pārvietot sporta aprīkojumu.
33. Iebraukt stadiona teritorijā ar motorizētiem līdzekļiem (izņemot atļautos gadījumus un
apkalpojošo dienestu).
34. Izvest pastaigā suņus vai citus dzīvniekus.
35. Smēķēt.
36. Ienest viegli uzliesmojošas vielas.
37. Veikt citas sabiedriski kaitīgas darbības.
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