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VALKAS PILSĒTAS BĒRNU ROTAĻU LAUKUMA
KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4.punktu

I Vispārīgie jautājumi
1.
Valkas pilsētas Bērnu rotaļu laukums ir pašvaldības īpašuma objekts, kura sastāvā
ietilpst nožogota teritorija, būves un to elementi, aprīkojums un apstādījumi. Bērnu rotaļu
laukums atrodas Beverīnas ielā 2, Valkā.
2.
Bērnu rotaļu laukums izveidots un ierīkots novada iedzīvotāju un viesu atpūtai, tā
aprīkojums ir tehniski paredzēts līdz 14 gadu vecu bērnu aktivitātēm.
3.
Bērnu rotaļu laukuma apmeklēšana un izmantošana ir bezmaksas. Maksas
pakalpojumu sniegšana Bērnu rotaļu laukuma teritorijā ir atļauta tikai ar domes rakstisku
atļauju.
II Kārtības noteikumi

4.

Ar domes izpilddirektora rīkojumu tiek noteikts Bērnu rotaļu laukuma darba laiks
(atsevišķiem pasākumiem - iepriekš), informācija ir izlikta redzamā vietā pie ieejas Bērnu
rotaļu laukumā un domes mājaslapā: www.valka.lv.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Bērnu rotaļu laukumā aizliegts:
tirgot un lietot alkoholiskos dzērienus (ieskaitot alu), citas apreibinošas vielas;
smēķēt;
ievest dzīvniekus (izņemot domes atļautus pasākumus ar dzīvnieku piedalīšanos);
braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem (izņemot apkalpojošo personālu),
velosipēdiem, skrituļslidām un skrituļdēļiem, izņemot pirmsskolas vecuma bērnu
trīsriteņus un rotaļu mašīnas;
5.5. bojāt Bērnu rotaļu laukuma aprīkojumu un tur izvietotos elementus, plūkt puķes, lauzt
zarus, mest zemē atkritumus.

6.
Bērnu rotaļu laukuma apmeklētājiem ir pienākums:
6.1. ievērot Bērnu rotaļu laukuma apmeklēšanas laiku, atstājot tā teritoriju līdz slēgšanas
brīdim;
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6.2. ievērot Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma lietošanas noteikumus, kā arī sabiedriskās
kārtības, uzvedības, sanitārijas, ugunsdrošības un vides aizsardzības normas;
6.3. vērsties pret jebkuriem Bērnu rotaļu laukuma kārtības noteikumu pārkāpumiem,
cenšoties tos novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informējot laukuma uzraugu vai
pašvaldības policijas darbiniekus, kā arī pakļauties viņu pamatotajiem aizrādījumiem;
6.4. atturēties no jebkādas darbības, kas traucē citiem apmeklētājiem un izraisa to pamatotus
iebildumus.
7.
Kārtības noteikumi ir publiski pieejami, un tie izvietojami pie Bērnu rotaļu laukuma
ieejas.
8.
Uzraudzību par šo noteikumu ievērošanu ir tiesīgas veikt domes pilnvarotas personas,
t.sk., pašvaldības policijas darbinieki.
III Atbildība par noteikumu pārkāpšanu
9.
Par kārtības noteikumu neievērošanu vainīgās personas var tikt sauktas pie
administratīvās atbildības Latvijas Republikas normatīvo aktos noteiktā kārtībā, un tām var
izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu līdz Ls 30,00.
10.
Administratīvo pārkāpumu protokolu par šo noteikumu neievērošanu ir tiesīgi
sastādīt Valsts policijas un pašvaldības policijas darbinieki.
11.
Par šo noteikumu neievērošanu administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumu
pieņem Valkas novada domes Administratīvā komisija.

IV Noslēguma jautājums

12.

Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas pilsētas domes 2004.gada 24.novembra saistošos
noteikumus Nr.7 „Kārtības noteikumi bērnu spēļu laukumā”.
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