SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Siguldā
2017.gada 19.oktobrī

Nr.28
Apstiprināti
Ar Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu (prot. Nr.18, 5.§)

Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro noteikumu
pielikumā minētajos Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) teritorijā esošajos un
pašvaldībai piederošajos brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos (turpmāk – laukums).
2. Laukums noteikumu izpratnē ir ierobežota un nožogota vai nenožogota vieta ar vai bez
speciāli ierīkotas pamatnes, uz kura atrodas viena vai vairākas rotaļu vai sporta iekārtas, arī
rampas. Laukuma sastāvā ietilpst apgaismojums, būves un to elementi, labiekārtojuma elementi
un stādījumi.
3. Laukumi ir izveidoti un ierīkoti Siguldas novada iedzīvotāju un viesu aktīvai atpūtai ar
prioritāti bērnu un pusaudžu veselības, fiziskās un garīgās attīstības veicināšanai.
4. Laukumu izmantošana ir bezmaksas, ja normatīvie akti nenosaka citādi.
II. Kārtības noteikumi
5. Laukumi brīvi pieejami apmeklētājiem šādā kārtībā:
5.1. Siguldas pilsētas Raiņa parka Bērnu pilsētiņa vasaras sezonā (1.aprīlis līdz
30.septembris) katru dienu no plkst. 8:00 līdz plkst. 23:00, ziemas sezonā (1.oktobris līdz
31.marts) no plkst. 8:00 līdz plkst.21:00;
5.2. pārējie laukumi katru dienu no plkst. 7:00 līdz plkst. 23:00;
5.3. citā laikā laukumi nav izmantojami un apmeklētāju atrašanās tajos nav atļauta,
izņemot ar pašvaldību saskaņotu publisku pasākumu laikā.
6. Laukumos aizliegts:
6.1. braukt ar velosipēdiem, skrituļdēļiem un skrituļslidām tieši šīm aktivitātēm speciāli
neparedzētā vietā;
6.2. izmantot skeitparka elementus:
6.2.1. nokrišņu laikā un pēc nokrišņiem, kad rampas ir slidenas;
6.2.2. aktīvai atpūtai bez ķiveres un cita veida aizsarginventāra atbilstoši sporta
veidam;

6.3. patvaļīgi pārvietot, pārveidot laukuma aprīkojumu vai izvietot jebkādas
konstrukcijas;
6.4. atrasties ārpus noteikumu 5.punktā norādītā laika;
6.5. lietot laukumā esošās būves, to elementus, aprīkojumu, iekārtas un to elementus
neatbilstoši to paredzētajam lietošanas veidam un nestspējai (t.sk. karāties pie basketbola
groziem).
7. Laukuma apmeklētājam papildus 6.punktā minētajiem ierobežojumiem ir pienākums:
7.1. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, kas traucē, rada neērtības citiem
apmeklētājiem, apdraud savu vai citu apmeklētāju veselību;
7.2. informēt Siguldas novada Pašvaldības policiju par jebkādiem laukuma kārtības
noteikumu pārkāpumiem;
7.3. informēt pašvaldību par laukuma aprīkojuma bojājumiem.
III. Noteikumu izpildes kontrole un atbildība par noteikumu neievērošanu
8. Noteikumu izpildi kontrolē Siguldas novada pašvaldības policija.
9. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumus pieņem Siguldas novada pašvaldības
Administratīvā komisija.
10. Par noteikumu 6.punkta neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām
personām no 7 līdz 140 euro un juridiskām personām no 140 līdz 710 euro.
IV. Noslēguma jautājums
11. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes 2013.gada
31.jūlija saistošie noteikumi Nr.18 “Siguldas novada brīvpieejas Sporta un rotaļu laukumu
kārtības noteikumi”.
Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

U. Mitrevics

Pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2017.gada 19.oktobra saistošajiem noteikumiem
Nr.28 “Par kārtību Siguldas novada brīvpieejas
bērnu rotaļu un sporta laukumos”
Siguldas novada brīvpieejas sporta un rotaļu laukumi ir:
1. Bērnu pilsētiņa un sporta laukumi Raiņa parkā – Raiņa parks, Sigulda, Siguldas novads.
2. Bērnu rotaļu laukums - Jaunatnes iela 1A, Sigulda, Siguldas novads.
3. Bērnu rotaļu laukums - Jēkaba laukums, Sigulda, Siguldas novads.
4. Bērnu rotaļu laukums - Institūta iela 3, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
5. Sporta un bērnu rotaļu laukums – Jūdažu skola, Jūdaži, Siguldas pagasts, Siguldas
novads.
6. Sporta un bērnu rotaļu laukums - Siguldas iela 3, More, Mores pagasts, Siguldas novads.
7. Siguldas pilsētas stadions - A. Kronvalda iela 7, Sigulda, Siguldas novads.
8. Depo sporta laukums - Depo iela 3, Sigulda, Siguldas novads.
9. Pludmales volejbola laukumi pie Gaujas peldvietas – Peldu iela 2, Sigulda, Siguldas
novads.
10. Sporta laukums - Institūta iela 12, Peltes, Siguldas pagasts, Siguldas novads.
11. Siguldas 1. pamatskolas sporta laukums - Pulkveža Brieža iela 103A, Sigulda, Siguldas
novads.
12. Allažu Sporta centra sporta laukums - „Allažu pamatskola un sporta zāle”, Allaži,
Allažu pagasts, Siguldas novads.
13. Mores sporta laukums - „Lejaskalni”, More, Mores pagasts, Siguldas novads.
14. Allažu bērnu rotaļu laukums – Birzes iela 4, Allaži, Allažu pagasts.

