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Ekonomikas ministrijai 

 

 

 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 

"Drošuma prasības bērnu spēļu laukumiem" 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi, nesaskaņo un 

neatbalsta Ministru kabineta noteikumu projekta “Drošuma prasības bērnu 

spēļu laukumiem” tālāku virzību, jo ir sekojoši iebildumi. 

1. Noteikumu projekts paredz jaunas akreditētas institūcijas izveidošanu, 

kas nodrošinātu bērnu spēļu laukumu uzraudzību, šādā veidā Latvijai 

kļūstot par unikālu valsti Eiropas Savienībā šajā jomā. Neatbalstām 

Noteikumu projekta 4. sadaļas “Pēcuzstādīšanas pārbaudes” redakciju. 

Lai izvērtētu nepieciešamību izveidot jaunu akreditētu institūciju, kas 

nodrošinātu pēcuzstādīšanas pārbaužu veikšanu, nepieciešams vismaz 

minimāls pamatojums, sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem:  

1.1. Kā notiks šīs institūcijas akreditācija, kas un kā novērtēs atbildīgo 

speciālistu atbilstību? 

1.2. Kāds ir atbildību sadalījums – īpašniekam, ražotājam, 

akreditētajai institūcijai, būvspeciālistam, vecākiem? 

1.3. Kā tiks nodrošināta ikdienas ekspluatācijas kontrole? 

1.4. Izveidojot šādu institūciju, jāizvērtē ietekme uz pašvaldību un 

valsts budžetiem.  

2. Ar šiem noteikumiem nepamatoti tiek noteikts, ka standartu piemērošana 

ir obligāta.   

3. Noteikumu projektā netiek definēta būvspeciālista – projektētāja 

dokumentācijas izstrādātāja atbildība, noteikumi orientēti tikai uz seku 

novēršanu (pēcuzstādīšanas pārbaužu ieviešana). Nav skaidrs, kas šo 

Noteikumu izpratnē ir “ Tehniskā dokumentācija”. 

4. Pilnībā pārstrādājams Noteikumu projekta 4. punkts, jo uzskatām, ka 

Noteikumu projektā precīzi nosakāmi reģistrācijas kritēriji. Pašreizējā 

redakcija pieprasa pēcuzstādīšanas pārbaudes veikšanas un reģistrāciju 

veikt, pat tad, ja rotaļu laukumā iekārtota papildus jauna smilšu kaste vai 

slidkalniņš 

5. Lūdzam precizēt Noteikumu projekta 17. punktu, jo nav skaidrs, kādā 

veidā tiks organizētas pēcuzstādīšanas pārbaudes, kā šo pārbaužu 
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veikšanā tiks iesaistīti kompetentie jomas speciālisti, kas izies 

akreditāciju un iegūs tiesības veikt šīs pārbaudes. 

6. Ierosinām precizēt Noteikumu projekta 19. punktu, izsakot to šādā 

redakcijā: “Spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas vai laukuma 

pēcuzstādīšanas pārbaudi veic pirms objekta nodošanas ekspluatācijā”.  

7. No Noteikumu projekta izslēdzams 27. punkts, jo pašvaldība neveic 

publisku privātīpašumā esošo laukumu uzskaiti. Pašvaldība līdzīgi kā 

PTAC vai, iespējams, arī jaunizveidojamā akreditēšanas iestāde var 

sniegt tikai to informāciju, kas ir atrodama publiski pieejamās datu 

bāzēs. Tāpēc informāciju par rotaļu laukumiem, kas atrodas 

privātpersonu vai juridisko personu īpašumā esošajiem zemes gabaliem 

var sniegt tikai pats zemes īpašnieks.  

Priekšlikums: 

Šo punktu izteikt šādā redakcijā: “”Centram ir tiesības pieprasīt 

pašvaldībām datus par to teritorijā esošu nereģistrētu publisku spēļu 

laukumu valdītāju, ja šie laukumi atrodas uz pašvaldībām piekritīgas 

zemes.  

 

 

 

Priekšsēža p.i. (paraksts*) Sanita Šķiltere  

 

 
 

Aino Salmiņš 67508561 

Aino.Salmins@lps.lv  
 

 

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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