Spēkā no 14.09.2013.
Mārupes novada Dome
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 15/2013
Mārupē
Apstiprināti ar Mārupes novada Domes
2013. gada 7. augusta
sēdes Nr.4, lēmumu Nr.10
Par kārtību Mārupes novadā esošo skeitparku un atklātu sporta laukumu teritorijā
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4.punktu
Grozījumi:

27.11.2013.g. Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr.60/2013,
kas stājās spēkā ar 01.01.2014.g.

I Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro ikvienai fiziskai un juridiskai personai,
uzturoties Mārupes novada esošo skeitparku un atklātu sporta laukumu teritorijā.
2. Mārupes novadā ir izveidoti sekojošie skeitparki un atklātie sporta laukumi (turpmāk tekstā
– sporta objekti):
2.1.Mazcenu alejā 3/1, Jaunmārupē,
2.2.Skultes ielā 20, Skultē,
2.3.Viršu ielā 20, Tīrainē,
2.4.Dreimaņu ielā 14, Mārupē,
2.5 Gerberu ielā 3, Mārupē.
3. Sporta objekti ir Mārupes novada pašvaldības īpašums. Īpašuma sastāvā ietilpst stādījumi,
būves un to elementi, aprīkojums. Atsevišķos sporta objektos ir izbūvētas rampas – virszemes
sporta rīki, kas paredzēti braukšanai ar skrituļdēļiem, inline skrituļslidām un BMX
velosipēdiem (turpmāk - Rampa).
4. Sporta objekti izveidoti un ierīkoti Mārupes novada iedzīvotāju un viesu atpūtai ar
prioritāti bērnu un pusaudžu veselības, fiziskās un garīgās attīstības nostiprināšanai.
5. Sporta objektu apmeklēšana un izmantošana ir bezmaksas.
II Sporta objektu lietošanas prasības
6.Sporta objekti ir pieejami apmeklētājiem katru dienu.
7. Ikvienam sporta objekta apmeklētājam, kurš izmanto sporta objekta aprīkojumu, ir
pienākums:
7.1. drošības nolūkā lietot aizsargus (elkoņu, ceļu un delnu locītavām) un galvas
aizsargķiveres. Bērniem līdz 16 gadiem galvas aizsargķiveres – obligātas;
7.2. lietojot sporta objektu darīt visu iespējamo, lai izvairītos no sadursmes ar citiem
braucējiem;
7.3. izvēlēties sev piemērotu braukšanas ātrumu uz rampas;
7.4. saudzēt rampas un nepiegružot apkārtni.
8. Ikviena skeitparka apmeklētāja pienākums ir:
8.1. ievērot sporta objekta aprīkojuma izmantošanas un lietošanas nosacījumus;
8.2. vērsties pret jebkuriem sporta objekta kārtības noteikumu pārkāpumiem, cenšoties tos
novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informēt Mārupes novada pašvaldību;
8.3. atturēties no jebkādas darbības, ja tā traucē, rada neērtības citiem apmeklētājiem un
izraisa pamatotus iebildumus;
8.4. atbildēt personiski par savu personisko mantu drošību un atstāšanu bez uzraudzības.

9. Sporta objektos aizliegts:
9.1. ienest un lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas;
9.2. smēķēt;
9.3. ievest dzīvniekus;
9.4. braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem;
9.5. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt sporta objekta aprīkojumu un tur izvietotos elementus;
9.6. patvaļīgi pārvietot sporta objekta elementus ārpus teritorijas;
9.7. izmantot sporta objekta elementus nokrišņu laikā;
9.8. izmantot sporta objekta rampas pirmsskolas vecuma bērniem bez vecāku klātbūtnes;
9.9. novietot uz skrituļošanas rampas nedrīkst somas, apģērbus u.c. priekšmetus.
III Saistošo noteikumu izpildes kontrole, lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība
10. Saistošo noteikumu izpildi uzrauga un kontrolē Mārupes novada administrācijas
struktūrvienība – Mārupes novada pašvaldības policija un Mārupes novada Domes dibinātā
iestāde - Mārupes novada Sporta centrs.
11. Mārupes Sporta centra kompetencē papildus Mārupes Sporta centra nolikumā un
normatīvajos aktos piešķirtajām tiesībām ietilpst:
11.1. pārbaudīt sporta objektus;
11.2. dot preventīvus noradījumus sporta objektu apmeklētājiem nolūkā novērst sabiedriskās
kārtības un šo noteikumu pārkāpumus;
11.3. konstatēt pārkāpumus sporta objektu teritorijā, par to nekavējoties ziņojot Mārupes
novada pašvaldības policijai;
11.4. iesaistīties pārkāpumu izraisīto seku novēršanā;
11.5. sniegt atzinumus Mārupes novada pašvaldībai par iespēju saskaņot publisku pasākumu
organizēšanu sporta objektu teritorijā;
11.6. veikt citas darbības saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem un Mārupes novada Domes lēmumiem.
12. Mārupes novada pašvaldības policijas kompetencē papildus Mārupes novada pašvaldības
nolikumā un normatīvajos aktos piešķirtajām tiesībām ietilpst:
12.1. pārbaudīt sporta objektus;
12.2. dot preventīvus noradījumus sporta objektu apmeklētājiem nolūkā novērst sabiedriskās
kārtības un šo noteikumu pārkāpumus;
12.3. konstatēt un fiksēt pārkāpumus sporta objektu teritorijā, sastādot administratīvā
pārkāpuma protokolus;
12.4. veikt citas darbības saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem un Mārupes novada Domes lēmumiem.
13. Mārupes novada Domes Administratīvā komisija izskata Mārupes novada pašvaldības
policijas sastādītus administratīvā pārkāpuma protokolus un pieņem galīgo lēmumu
administratīvajā lietā. Mārupes novada Domes Administratīvās komisijas lēmums ir
pārsūdzams tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
14. Mārupes novada Dome pieņem lēmumu par piekrišanu vai atteikumu organizēt publisku
pasākumu sporta objekta teritorijā. Mārupes novada Domes lēmums ir pārsūdzams tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
IV Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
15.Mārupes novada pašvaldība, tās struktūrvienības un dibinātās iestādes neuzņemas
materiālo un juridisko atbildību par iespējamo apmeklētāju traumatismu, kas saistīts ar šajos
noteikumos minēto prasību un nosacījumu neievērošanu.
16.Katrs sporta objekta apmeklētājs pats uzņemas pilnu atbildību par savas veselības un
inventāra atbilstību izvēlēto aktivitāšu veikšanai.
17. Par saistošo noteikumu 9.punkta neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie
administratīvās atbildības, izsakot brīdinājumu vai piemērojot naudas sodu līdz EUR 42,69.

/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.11.2013.g. saistošajiem noteikumiem Nr.60/2013,
kas stājās spēkā ar 01.01.2014./

Novada Domes priekšsēdētājs

Mārtiņš Bojārs

Saistošo noteikumu „Par kārtību Mārupes novadā esošo skeitparku un atklātu sporta
laukumu teritorijā” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1.
Projekta Mārupes novadā ir izveidoti sekojošie sporta objekti:
nepieciešamības
1.1. Mazcenu alejā 3/1, Jaunmārupē;
pamatojums
1.2. Skultes ielā 20, Skultē,
1.3. Viršu ielā 20, Tīrainē,
1.4. Dreimaņu ielā 14, Mārupē,
1.5. Gerberu ielā 3, Mārupē.
Sporta objekti ir pašvaldības īpašums. Šobrīd skeitprakos nav
pieejama vienota kārtība, kas būtu vērsta gan uz pašvaldības īpašuma
saglabāšanu, gan sporta objekta apmeklētāju drošības nodrošināšanu.
Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kāda jāievēro ikvienai
fiziskai un juridiskai personai, uzturoties Mārupes novada esošo
sporta objektu teritorijā, un paredzēt arī atbildību par šīs kārtības
neievērošanu, paredzot iespēju saukt vainīgas personas pie
administratīvās atbildības.
2. Īss projekta satura Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu
izklāsts
Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par sabiedrisko kārtību,
paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav
paredzēts likumos.
Tā paša likuma 15.panta pirmās daļas 6.punkts noteic, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes
pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un
sportu.
3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4.
Informācija
par
plānoto projekta ietekmi
Nav ietekmes
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

5.
Informācija
administratīvajām
procedūrām

6.
Informācija
konsultācijām
privātpersonām

par 1.Mārupes novada Domes Administratīvā komisija izskata Mārupes
novada pašvaldības policijas sastādītus administratīvā pārkāpuma
protokolus un pieņem galīgo lēmumu administratīvajā lietā. Mārupes
novada Domes Administratīvās komisijas lēmums ir pārsūdzams tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
2.Mārupes novada Dome pieņem lēmumu par piekrišanu vai
atteikumu organizēt publisku pasākumu sporta objekta teritorijā ar vai
bez sporta objekta lietošanas laika pagarināšanas. Mārupes novada
Domes lēmums ir pārsūdzams tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
3.Mārupes novada Domes izpilddirektora pieņem lēmumu par
sporta objektu lietošanas laika pagarināšanu sakarā ar
pasākumu novadīšanu vai par atteikumu pagarināt sporta
objekta lietošanas laiku (saistošo noteikumu 6.punkts). Mārupes
novada Domes izpilddirektora lēmums ir apstrīdams Mārupes
novada Domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
par
ar Nav paredzēta

