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2016. gada 21. decembrī    Saistošie noteikumi Nr. SN16/2016 
 

Apstiprināti ar Olaines novada domes 

2016. gada 21. decembra sēdes lēmumu 

(13. prot., 21.1. p.). 
 

Par kārtību Olaines novada bērnu rotaļu un sporta laukumos  
 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

43. panta pirmās daļas 4. punktu  

 

Grozījumi: 27.11.2019. Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. SN10/2019, kas stājas 

spēkā ar 01.07.2020. 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Olaines 

novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā esošajos bērnu rotaļu un sporta 

laukumos (turpmāk – laukumi), un ir saistoši visām personām, kuras tos apmeklē. 

2. Laukums šo Noteikumu izpratnē ir ierobežota un nožogota vai nenožogota vieta ar vai 

bez speciāli ierīkotas pamatnes, uz kuras atrodas viena vai vairākas rotaļu, 

vingrošanas vai sporta iekārtas.  

3. Laukumi ir pašvaldības īpašums, to sastāvā ietilpst apgaismojums, žogs, būves un to 

elementi, aprīkojumi un stādījumi.  

4. Laukumi ir izveidoti un ierīkoti novada iedzīvotāju un viesu aktīvajai atpūtai ar prioritāti 

bērnu un pusaudžu veselības, fiziskās un garīgās attīstības veicināšanai. 

5. Laukumu apmeklēšana un izmantošana ir bez maksas. Maksas pakalpojumu sniegšana 

laukumu teritorijā pieļaujama tikai ar pašvaldības rakstveida atļauju. 

 

II. Kārtības noteikumi 

 

6. Laukumi brīvi pieejami apmeklētājiem katru dienu no plkst. 7.00 līdz 23.00. Pārējā laikā 

laukumi nav izmantojami un nepiederošu personu atrašanās tajos nav atļauta, izņemot 

ar pašvaldību saskaņotu publisku pasākumu laikā. Skolu sporta laukumi 

apmeklētājiem nav pieejami izglītības programmu izpildes laikā. 

7.  Laukumos aizliegts: 

7.1. braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem (izņemot teritoriju apkalpojošos 

transporta līdzekļus vai pašvaldības rīkotos vai ar pašvaldību saskaņotos publiskos 

pasākumos); 



7.2. braukt ar velosipēdiem, skrituļdēļiem, skrejriteņiem un skrituļslidām, ja tas apdraud 

laukuma apmeklētāju drošību (izņemot tam paredzētās vietas) (ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar Olaines novada domes sēdi 27.11.2019., kas stājas spēkā 01.07.2020.); 

7.3. patvaļīgi pārvietot laukumos esošos rotaļu vai vingrošanas elementus; 

7.4. izmantot laukumu elementus sliktos laika apstākļos (apledojums, putenis, lietusgāze, 

krusa, stiprs vējš u. tml.); 

7.5. lietot ierīces un elementus neatbilstoši to paredzētajam lietošanas veidam un 

nestspējai; 

7.6. bojāt apstādījumus, plūkt ziedus; 

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

7.8. ievest dzīvniekus, izņemot pašvaldības rīkotos vai ar pašvaldību saskaņotos 

publiskos pasākumos. 

8. Laukumu apmeklētājiem ir pienākums: 

8.1. ievērot laukumu apmeklēšanas laiku; 

8.2. ievērot laukumu aprīkojuma izmantošanas un lietošanas noteikumus, t. sk. uz 

informatīvajām plāksnēm norādītos aprīkojuma izmantošanas vecuma 

ierobežojumus; 

8.3. ievērot sabiedriskās kārtības, uzvedības, sanitārās tīrības, ugunsdrošības un vides 

aizsardzības normas; 

8.4. vērsties pret jebkuriem laukumu kārtības noteikumu pārkāpumiem, cenšoties tos 

novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informējot laukumu apsaimniekotāju 

(+371 67966335) vai pašvaldības policiju (+371 67967196; +371 29198070); 

8.5. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, kas traucē, rada neērtības citiem 

apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus, apdraud savu vai citu apmeklētāju 

veselību; 

8.6. ievērot pašvaldības pilnvaroto personu, policijas darbinieku norādījumus un 

pakļauties viņu pamatotām prasībām; 

8.7. konstatējot iekārtu bojājumus, informēt laukumu apsaimniekotāju pa tālruni +371 

67966335 vai e-pastu info@ous.lv. 

 

III. Atbildība par noteikumu pārkāpumiem 

 

9. 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, ja apmeklētāji neievēro Noteikumos noteiktās 

prasības un nosacījumus. 

10. Laukumu apmeklētāji ir atbildīgi par laukumos bez uzraudzības atstātām materiālām 

vērtībām un personiskām mantām. 

11. Uzraudzību un kontroli par Noteikumu ievērošanu veic pašvaldības pilnvarotie pārstāvji un 

pašvaldības policijas darbinieki.  

12. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 6., 7. un 8. punkta pārkāpšanu līdz 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic pašvaldības policija. Administratīvā 

pārkāpuma lietu izskata pašvaldības Administratīvā komisija un piemēro brīdinājumu vai 

naudas sodu līdz 70 naudas soda vienībām. (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Olaines novada 

domes sēdi 27.11.2019., kas stājas spēkā 01.07.2020.) 

Domes priekšsēdētājs         A. Bergs 
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