LATVIJAS REPUBLIKA

TUKUMA NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000050975
Talsu ielā 4, Tukumā, LV-3101, tālrunis 63122707, fakss 63107243
mobilais tālrunis 26603299, 29288876, e-pasts: dome@tukums.lv, www.tukums.lv
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada Domes 29.04.2010.
lēmumu (prot.Nr.4, 8.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
Tukuma novada Domes 24.10.2013.
lēmumu (prot.Nr.15, 18.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Tukumā
2010.gada 29.aprīlī

Nr.18
(prot.Nr.4, 8.§.)

Par kārtību Tukuma pilsētas
Skeitparka teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Tukuma pilsētas Skeitparks ir pašvaldības īpašums. Īpašuma sastāvā ietilpst nožogots
asfaltēts laukums, piebraucamais ceļš, būves un to elementi, aprīkojums. Skeitparks atrodas
Revolūcijas ielā 2, Tukumā.
2. Skeitparks izveidots un ierīkots pilsētas iedzīvotāju, tās viesu aktīvai un pasīvai atpūtai ar
prioritāti bērnu un pusaudžu veselības, fiziskās un garīgās attīstības nostiprināšanai.
3. Skeitparka apmeklēšana un izmantošana ir bezmaksas. Maksas pakalpojumu sniegšana
Skeitparka teritorijā iespējama tikai ar Tukuma novada Domes (turpmāk – Dome) rakstisku atļauju.
II. Kārtības nosacījumi
4. Skeitparks brīvi pieejams apmeklētājiem katru dienu no plkst. 08.00 līdz plkst. 22.00, bet
ziemas sezonā (no 1. novembra līdz 31. martam) no plkst. 09.00 līdz 21.00. Pārējā laikā Skeitparks
tiek slēgts un nepiederošu personu atrašanās tajā nav atļauta. Atsevišķos gadījumos (svinības, īpaši
pasākumi u.tml.) ar Tukuma novada pašvaldības atļauju (ar Domes priekšsēdētāja vai pašvaldības
izpilddirektora rīkojumu) Skeitparka apmeklēšanas laiks var tikt pagarināts vai saīsināts, par ko
apmeklētāji iepriekš tiek informēti ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību.
5. Skeitparkā aizliegts:
5.1. lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, toksiskās vai citas apreibinošas vielas,
5.2. smēķēt,
5.3. ievest dzīvniekus (izņemot īpašu pasākumu gadījumos ar pašvaldības atļauju),
5.4. braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem,

5.5. braukt ar velosipēdiem, izņemot speciāli sagatavotus velosipēdus,
5.6. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt Skeitparka aprīkojumu un tur izvietotos elementus,
patvarīgi izvietot informācijas nesējus,
5.7. izmantot Skeitparka elementus nokrišņu laikā un citos Skeitparka izmantošanai
nepiemērotos apstākļos,
5.8. atrasties Skeitparkā pirmskolas vecuma bērniem bez vecāku uzraudzības,
6. Skeitparka apmeklētāju pienākumi:
6.1. ievērot Skeitparka apmeklēšanas laiku, atstāt tā teritoriju līdz Skeitparka slēgšanas
brīdim,
6.2. ievērot Skeitparka aprīkojuma izmantošanas un lietošanas nosacījumus,
6.3. vērsties pret jebkuriem Skeitparka kārtības noteikumu pārkāpumiem, cenšoties tos
novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informējot pašvaldības vai Valsts policiju,
6.4. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, ja tā traucē, rada neērtības citiem
apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus.
III. Nobeiguma nosacījumi
7. Saistošie noteikumi par kārtību Skeitparka teritorijā ir publiski pieejami pie ieejas
Skeitparka teritorijā un Domes tīmekļa vietnē www.tukums.lv.
8. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu ir tiesīgi veikt Skeitparka apsaimniekotāja
darbinieki, pašvaldības pilnvarotas personas, pašvaldības policijas un Valsts policijas darbinieki.
9. Par šo noteikumu normu neievērošanu vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās
atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tām var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas
sodu līdz 71,14 euro.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.10.2013. lēmumu (prot.Nr.15, 18.§.)

10. Dome neuzņemas materiālo un juridisko atbildību par šajos noteikumos minēto prasību
un nosacījumu neievērošanu, kas saistīti ar iespējamo apmeklētāju traumatismu.
11. Katrs Skeitparka apmeklētājs pats uzņemas pilnu atbildību par savas veselības un
inventāra atbilstību izvēlēto aktivitāšu veikšanai.
12. Skeitparka teritorija tiek novērota ar videokameru palīdzību, kuru kontroles pults atrodas
Valsts un pašvaldības policijā.
Domes priekšsēdētājs
NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada Domes
Administratīvās nodaļas vadītāja
Tukumā 2013.gada 11.novembrī

(personiskais paraksts)

J.Šulcs

R.Skudra

