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

I Vispārīgie jautājumi
1. Valkas pilsētas Skeitparks ir pašvaldības īpašuma objekts, kura sastāvā ietilpst skeitborda laukums,
būves un to elementi, aprīkojums un apstādījumi. Skeitparks atrodas Beverīnas ielā 2, Valkā.
2. Skeitparks izveidots novada iedzīvotāju un viesu atpūtai ar prioritāti bērnu un pusaudžu veselības,
fiziskās un garīgās attīstības nostiprināšanai.
3. Skeitparka apmeklēšana un izmantošana ir bezmaksas. Maksas pakalpojumu sniegšana Skeitparka
teritorijā ir atļauta tikai ar domes rakstisku atļauju.
II Kārtības noteikumi
4. Skeitparks ir brīvi pieejams apmeklētājiem katru dienu. Ar domes izpilddirektora rīkojumu tiek noteikts
darba laiks, informācija ir izlikta redzamā vietā pie ieejas Skeitparkā un domes mājaslapā:
www.valka.lv.
5. Skeiteriem Skeitparkā ir jādara viss iespējamais, lai izvairītos no savstarpējām sadursmēm.
6. Skeiteriem jāizvēlas piemērotākais un drošākais braukšanas ātrums un veids.
7. Skeitparkā aizliegts:
7.1. lietot alkoholiskos dzērienus, citas apreibinošas vielas;
7.2. smēķēt;
7.3. ievest dzīvniekus;
7.4. braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem (izņemot Skeitparka apkalpojošo personālu);
7.5. braukt ar velosipēdiem, izņemot speciāli sagatavotus velosipēdus(BMX tipa);
7.6. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt Skeitparka aprīkojumu un tur izvietotos elementus, patvarīgi
izvietot informācijas nesējus;
7.7. izmantot Skeitparka elementus skeitošanai nelabvēlīga laika apstākļos;
7.8. atrasties Skeitparka teritorijā pirmskolas vecuma bērniem bez vecāku uzraudzības (par
pirmsskolas vecuma bērna atrašanos un drošību Skeitparkā atbild vecāki);

7.9. izmantot Skeitparka elementus, skeitojot bez ķiveres, roku un kāju aizsargiem;
7.10. piegružot Skeitparku un tam pieguļošo teritoriju ar sadzīves atkritumiem;
7.11. lietot necenzētus vārdus;
7.12. atskaņot mūziku tādā skaļumā, kas traucē citus apmeklētājus un apkārtējo māju iedzīvotājus.
8. Skeitparka apmeklētāju pienākumi:
8.1. ievērot Skeitparka apmeklēšanas laiku, atstājot tā teritoriju līdz Skeitparka slēgšanas brīdim;
8.2. ievērot Skeitparka aprīkojuma lietošanas noteikumus;
8.3. vērsties pret jebkuriem Skeitparka kārtības noteikumu pārkāpumiem, cenšoties tos novērst vai
pārtraukt, vajadzības gadījumā informējot blakusesošā Rotaļu laukuma uzraugu vai
pašvaldības policijas darbiniekus;
8.4. atturēties no jebkādas darbības, kas traucē citiem apmeklētājiem un izraisa to pamatotus
iebildumus.
9. Saistošie noteikumi par kārtību Skeitparka teritorijā ir publiski pieejami, un tie izvietojami pie
Skeitparka ieejas.
III Atbildība par noteikumu pārkāpšanu
10. 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 EUR 42.69.
(ar 2013.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.26 grozījumiem)

11. Administratīvo pārkāpumu protokolu par šo noteikumu neievērošanu ir tiesīgi sastādīt Valsts policijas
un pašvaldības policijas darbinieki.
12. Par šo noteikumu neievērošanu administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumu pieņem Valkas
novada domes Administratīvā komisija.
13. Dome neuzņemas materiālo un juridisko atbildību par šajos noteikumos minēto prasību
neievērošanu, kuru rezultātā radušās Skeitparka apmeklētāju traumas.
14. Katrs Skeitparka apmeklētājs pats uzņemas pilnu atbildību par savas veselības un inventāra
atbilstību izvēlēto aktivitāšu veikšanai.
IV Noslēguma jautājums
15. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas pilsētas domes 2009.gada 30.marta saistošos noteikumus Nr.5
„Par kārtību Valkas pilsētas skeitparkā un tā teritorijā”.
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