APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes
2015. gada 22.decembra lēmumu
(prot. Nr.23, 15.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā
2015.gada 22.decembrī

Nr. 44/2015

Par kārtību bērnu rotaļu un sporta laukumos
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Ādažu novada
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā esošos bērnu rotaļu un sporta laukumos
(turpmāk – laukumi).

2.

Laukumu saraksts tiek publicēts pašvaldības mājaslapā.

3.

Laukumu sastāvā ietilpst apgaismojums, stādījumi, būves un to elementi, kā arī
aprīkojums.

4.

Laukumi paredzēti iedzīvotāju atpūtai un sportam veselības nostiprināšanai, kā arī
fiziskās un garīgās attīstības veicināšanai.

5.

Rotaļu laukumu apmeklēšana un izmantošana ir bezmaksas.

6.

Sporta laukumi ir brīvi pieejami, izņemot gadījumus, kad notiek izglītības programmu
izpilde, vai noslēgts līgums par laukuma izmantošanu.
II. Kārtības noteikumi

7.

Laukumi pieejami apmeklētājiem katru dienu no plkst. 07.00 līdz 23.00, izņemot
Noteikumu 6.punktā minētos gadījumus. Pārējā laikā laukumi netiek izmantoti un
nepiederošu personu atrašanās tajos nav atļauta, izņemot ar pašvaldību saskaņotu
publisku pasākumu laikā.

8.

Laukumos aizliegts:
8.1.

ienest un izmantot jebkura veida pirotehnikas priekšmetus, lāpas un dūmu sveces;

8.2.

ienest un lietot stikla taru;

8.3.

ievest dzīvniekus, izņemot pašvaldības rīkotos vai ar pašvaldību saskaņotos
publiskos pasākumos;

8.4.

braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem (izņemot teritoriju apkalpojošos
transporta līdzekļus vai pašvaldības rīkotos vai ar pašvaldību saskaņotos publiskos
pasākumos);
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9.

8.5.

braukt ar velosipēdiem, skrituļdēļiem, skrituļslidām un skrejriteņiem (izņemot
pašvaldības rīkotos vai ar pašvaldību saskaņotos publiskos pasākumos).
Aizliegums neattiecas uz bērniem līdz 10 gadiem;

8.6.

izmantot laukumus tam neparedzētajiem mērķiem;

8.7.

lietot rotaļu laukumu elementus personām, kas vecākas par 12 gadiem;

8.8.

lietot rotaļu laukumos izvietotās ierīces neatbilstoši to paredzētajai nestspējai;

8.9.

izmantot rotaļu laukumu elementus lietus laikā, uzreiz pēc lietus un laika periodā,
kad klimatiskie apstākļi (sniegs, sals) to nepieļauj.

Laukumu apmeklētāju pienākumi:
9.1.

ievērot laukumu apmeklēšanas laiku;

9.2.

ievērot laukumu aprīkojuma izmantošanas un lietošanas noteikumus;

9.3.

ievērot sabiedriskās kārtības, sanitārās un ugunsdrošības normas;

9.4.

atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, kas traucē vai rada neērtības citiem
apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus, apdraud savu vai citu
apmeklētāju veselību;

9.5.

ievērot pašvaldības pilnvaroto darbinieku vai pašvaldības policijas darbinieku
norādījumus un pamatotas prasības.

10. Par atbalstāmu un sabiedriski atbildīgu rīcību uzskatāma pašvaldības pilnvaroto personu
un pašvaldības policijas darbinieku informēšana par jebkuriem Noteikumu pārkāpumiem.
III. Atbildība par Noteikumu pārkāpumiem
11. Administratīvā atbildība par Noteikumos norādītajiem pārkāpumiem iestājas, ja pēc
pārkāpuma rakstura nav paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksu vai citu spēkā esošo Ādažu novada pašvaldības
normatīvo aktu, ciktāl to nenosaka šie Noteikumi.
12. Par Noteikumu pārkāpšanu personai var tikt izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods
līdz 350,00 euro.
13. Uzraudzību un kontroli par Noteikumu ievērošanu veic pašvaldības pilnvarotie pārstāvji
un pašvaldības policijas darbinieki.
14. Laukumu apmeklētāji atbild par laukumos bez uzraudzības atstātām materiālām vērtībām
un personiskajām mantām.
15. Jebkurš laukumu apmeklētājs ir informēts un apzinās, ka pašvaldība neuzņemas
civiltiesisku atbildību par Noteikumos minēto prasību un nosacījumu neievērošanu, kas
saistīti ar iespējamo apmeklētāju traumatismu un to sakarā iespējamo mantisko,
personisko vai morālo kaitējumu.

Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks

P.Balzāns
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Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr.44/2015 „Par kārtību bērnu rotaļu un sporta laukumos”
Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
1.1. Likuma par „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka dome ir tiesīga
izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav
paredzēts likumos, jautājumos par sabiedrisko kārtību.
1.2. 2012.gada 29.maija Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi
Nr.20 nosaka sodu par sabiedriskās kārtības pārkāpšanu, taču nenosaka kārtību, ko nedrīkst
darīt bērnu rotaļu un sporta laukumos un nenosaka apmeklētāju pienākumus, līdz ar to ir
nepieciešams izstrādāt jaunus saistošus noteikumus, kas noteiktu iepriekšminēto kārtību, kā
arī paredzēt sodu par noteikumu neievērošanu.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošo noteikumu projekta būtība ir noteikt kārtību, kāda jāievēro fiziskām un juridiskām
personām Ādažu novada pašvaldības īpašumā esošajos bērnu rotaļu un sporta laukumos.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Saistošo noteikumu īstenošanai nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešama jaunu institūciju izveide vai esošo institūciju
paplašināšana.
4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
4.1. Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
ir fiziskās un juridiskās personas, kuras apmeklē un izmanto Ādažu novada pašvaldības
īpašumā esošos bērnu rotaļu un sporta laukumus.
4.2. Saistošo noteikumu projekts tiešā veidā neietekmēs uzņēmējdarbību.
5.Informācija par administratīvajām procedūrām.
5.1. Uzraudzību par saistošo noteikumu ievērošanu veic Ādažu novada pašvaldības
pilnvarotās personas un pašvaldības policija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji.
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