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Alojas pilsētas skeitparka un atklātā trenažieru laukuma kārtības noteikumi  

Noteikumi izdoti saskaņā ar  

likuma "Par pašvaldībām"  

43.panta 1.daļas 4.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro ikvienai personai uzturoties, 

Alojas pilsētas skeitparka un atklātā trenažieru laukuma teritorijā, kuri atrodas: 

1.1. skeitparks - Rīgas ielā 5B, Alojā; 

1.2. atklātais trenažieru laukums – Skolas ielā 8, Alojā; 

(turpmāk tekstā kopā saukti – Sporta objekti). 

 

2.  Sporta objekti izveidoti un ierīkoti pilsētas iedzīvotāju, tās viesu aktīvai un pasīvai 

atpūtai ar prioritāti pusaudžu, jauniešu un pieaugušo veselības, fiziskās un garīgās 

attīstības nostiprināšanai. 

3. Sporta objektu apmeklēšana un izmantošana ir bezmaksas. Maksas pakalpojumu 

sniegšana Sporta objektu teritorijā pieļaujama tikai ar Alojas novada domes rakstisku 

atļauju. 

II. Kārtības nosacījumi 



4. Sporta objektos aizliegts: 

4.1. ievest dzīvniekus; 

4.2. braukt ar motorizētiem transportlīdzekļiem;  

4.3. patvaļīgi pārvietot Sporta objektu elementus ārpus norādītās teritorijas; 

4.4. izmantot Sporta objektu elementus nokrišņu laikā; 

4.5. izmantot Skeitparka elementus aktīvai atpūtai bez ķiveres un roku, kāju 

aizsargiem. 

4.6. novietot uz skrituļošanas rampām somas, apģērbus u.c. priekšmetus. 

5. Sporta objektu apmeklētāju pienākumi: 

5.1. ievērot Sporta objektu aprīkojuma izmantošanas un lietošanas nosacījumus un  

5.2. drošības nolūkā lietot aizsargus (elkoņu, ceļu un delnu locītavām) un galvas 

aizsargķiveres; 

5.3. lietojot sporta objektus darīt visu iespējamo, lai izvairītos no sadursmes ar citiem 

sporta objekta lietotājiem; 

5.4. vērsties pret jebkuriem Sporta objektu kārtības noteikumu pārkāpumiem, 

cenšoties tos novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informējot Sporta objektu 

uzraudzības darbinieku vai policiju; 

5.5. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, ja tā traucē, rada neērtības citiem 

apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus. 

III. Noslēguma jautājumi 

6. Saistošie noteikumi par kārtību Sporta objektu teritorijā ir publiski pieejami Sporta 

objektu teritorijā. 

7. Par 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 40. 

8. Administratīvo pārkāpumu protokolu par šo noteikumu neievērošanu ir tiesīgs 

sastādīt Alojas novada pašvaldības policijas amatpersonas.  

9. Par šo noteikumu neievērošanu administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumu 

pieņem Alojas novada domes Administratīvā komisija.  

10. Katrs Sporta objektu apmeklētājs pats uzņemas pilnu atbildību par savas veselības 

un inventāra atbilstību izvēlēto aktivitāšu veikšanai. 

11. Alojas novada dome neuzņemas materiālo un juridisko atbildību par šajos 

noteikumos minēto prasību un nosacījumu neievērošanu, kas saistīti ar iespējamo 

apmeklētāju traumatismu. 

 



 Domes priekšsēdētājs    Valdis  Bārda 

 

 

 

 
 


