
Sporta laukuma Mārupē, Gerberu ielā 1 

lietošanas noteikumi 

 

1. Vispārīgie noteikumi: 

1.1. Sporta laukums ir Mārupes pašvaldības īpašumā; 

1.2. Soprta laukums brīvi pieejams katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 22.00 un ir 

izmantojums jebkurai fiziskai personai; 

1.3. Bērniem līdz 7 (septiņu) gadu vecumam jābūt vecāku vai likumisko pārstāvju 

pavadībā; 

1.4. Sporta laukuma izmantošana ir bez maksas, ievērojot sporta laukuma darba laiku un 

iekšējās kārtības noteikumus; 

1.5. Sporta laukumā notiek vide onovērošana un tā uzraudzību veic Mārupes novada 

pašvaldības policija; 

1.6. Visas rotaļu ierīces ir ražotas atbilstoši Eiropas standartiem EN 1176 (par Spēļu 

laukuma aprīkojumu), bet ,pirms rotaļu laukuma izmantošanas, katram ir 

jāpārliecinās par drošību ierīcēs, noņemot iespējamās rotaļām traucējošās lietas. 

2. Sporta laukuma apmeklētāja pienākumi: 

2.1. Ievērot sporta laukuma apmeklēšanas laikus, atstājot to līdz slēgšanas brīdim 

plkst.22.00; 

2.2. Ievērot sporta laukuma lietošanas noteikumus; 

2.3. Ievērot sporta laukuma aprīkojuma izmantošanas un lietošanas nosacījumus, katru 

iekārtu vai labiekārtojuma elementu izmantot tikai tam paredzētajam mērķim; 

2.4. Atturēties no jebkādas darbības, kas traucē vai rada neērtības citiem apmeklētājiem 

un izraisa pamatotus iebildumus; 

2.5. Atbildēt par savu personisko mantu drošību un atstāšanu bez uzraudzības; 

2.6. Informēt Mārupes novada pašvaldības policiju par jebkuriem sporta laukuma 

kārtības noteikumu pārkāpumiem; 

2.7. Rakstiski informēt sporta laukuma īpašnieku par laukuma aprīkojuma bojājumiem 

(e-pasta adrese marupe.info@marupe.lv) 

3. Sporta laukumā aizliegts: 

3.1. Ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, citas apreibinošas, indīgas vai toksiskas 

vielas un dzērienus stikla traukos; 

3.2. Atrasties personām alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē; 

3.3. Ienest un izmantot ieročus, sprāgstvielas, lāpas un dūmu sveces; 

3.4. Ienest un izmantot jebkura veida pirotehnikas priekšmetus (izņemot īpaši 

organizētus pasākumus ar Mārupes novada Domes atļauju); 

3.5. Smēķēt; 

3.6. Ievest dzīvniekus; 

3.7. Braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem un velosipēdiem; 

3.8. Piegružot teritoriju ar sadzīves atkritumiem; 

3.9. Lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt sporta laukuma apīkojumu, tur izvietotos 

labiekārtojuma elementus un apstādījumus; 

3.10. Patvaļīgi pārvietot, pārveidot laukuma aprīkojumu vai izvietot jebkādas 

konstrukcijas; 

3.11. Rāpties pāri vai kāpelēt pa sporta laukuma norobežojošām konstrukcijām; 

3.12. Atrasties sporta laukumā no 22.00 līdz 8.00. 
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4. Atbildība par noteikumu neievērošanu: 

4.1. Par šo noteikumu neievērošanu personas tiks izraidītas no sporta laukuma un var 

tikt sauktas pie administratīvās atbildības; 

4.2. Administratīvā pārkāpuma protokolu par noteikumu neievērošanu sastāda Mārupes 

novada pašvaldības policijas darbinieki. 

5. Ārkārtas gadījumā zvanīt: 

5.1. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests- 113 

5.2. Mārupes novada pašvaldības policijas dežūrdaļa – 67933470, 25423038 

 

 

 

 

 

Mārupes  novada Domes izpilddirektors                                                                        Kristaps Ločs 

 

 


