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Sporta un aktīvās atpūtas parka “MEŽS”
Iekšējās kārtības noteikumi

I Vispārīgie jautājumi

1. Sporta un aktīvās atpūtas parka “Mežs” (turpmāk – Parks) iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši
visiem Parka apmeklētājiem un darbiniekiem.

2. Noteikumi nosaka Parka darba organizāciju, darba laiku, darbinieku un apmeklētāju pienākumus
un atbildību.

3. Katrs Parka apmeklētājs vai viņa vecāks/aizbildnis uzņemas pilnu atbildību, izvēloties un
izmantojot Parkā pieejamās konstrukcijas, kas atbilst katra apmeklētāja sagatavotības līmenim un
vecumam. Parka apmeklētāji paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, fiziskās sagatavotības
līmeni un drošību apmeklējuma laikā.

II Parka darba organizācija

4. Parka izmantošanas laikā apmeklētāji drīkst nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, netraucējot
interešu izglītības organizētās nodarbības, ievērojot Parka iekšējās kārtības noteikumus.

5. Pirms Parka izmantošanas apmeklētāji izvērtē trases stāvokli, tās tīrību. Nepieciešamības
gadījumā, izmantojot Parkā pieejamo inventāru, to notīra.

6. Slapjas trases gadījumā ir paaugstināts traumu risks.
7. Izņēmuma gadījumos (nepiemēroti laikapstākļi, sacensības, pasākumi, organizatoriska un cita

rakstura aktivitātes, kā arī valstī noteikti ierobežojumi) Parka pieejamība var tikt īslaicīgi
ierobežota, par to iepriekš paziņojot.

8. Par izmaiņām Parka pieejamībai apmeklētājiem tiek paziņots vismaz divas darba dienas iepriekš,
par tām informējot Parkā izvietotajos informācijas stendos un www.vinda.valmiera.lv

9. Ja plānots Parkā organizēt pasākumus, interešu izglītības vai citas nodarbības, nepieciešams
Parka vadītāja rakstisks saskaņojums.

10. Skolu vai pulciņu organizētos pasākumos vai mācību procesa ietvaros, par Parka noteikumu
ievērošanu atbild attiecīgās grupas pedagogs.

11. Parka teritorijā tiek veikta diennakts video novērošana. Plašāka informācija Valmieras novada
pašvaldības Privātuma politikā, pieejama
https://www.valmierasnovads.lv/pasvaldiba/informacija/personas-datu-aizsardziba/.

12. Apgaismojums parkā tiek ieslēgts un izslēgts kopā ar Valmieras pilsētas kopējo apgaismojumu.
13. Parka administrācija neuzņemas atbildību par Parkā atstātām apmeklētāju personīgajām

mantām.
14. Atrastās mantas tiek uzglabātas Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” telpās septiņas dienas no to

atrašanas brīža.
15. Parka apmeklētājs, konstatējot laukumu, aprīkojumu iespējamo apdraudējumu apmeklētāju

drošībai un/vai dzīvībai, nekavējoties informē Parka vadītāju, un/vai atbildīgo darbinieku, kā arī
veic primārās darbības bojājumu norobežošanu vai mutiski paziņo pārējiem apmeklētājiem par



konstrukciju stāvokli.
16. Parka kontakttālrunis: 29287150.
17. Ārkārtas gadījumā zvanīt: 112.
18. Neatliekamās medicīniskās palīdzības gadījumā zvanīt: 113.
19. Valmieras novada pašvaldības policija: 8484.

III Parkā aizliegts

20. Atstāt bērnus līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušā vai vismaz 13 gadus vecas personas
uzraudzības.

21. Atrasties zālienā, nogāzēs, apstādījumos un tos bojāt.
22. Lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt Parka aprīkojumu un laukumu segumus.
23. Atkritumus izmest tam neparedzētās vietās.
24. Smēķēt.
25. Ienest un lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas.
26. Ienest dzērienus stikla pudelēs vai cita veida stikla tarā.
27. Ienest un izmantot pirotehnikas izstrādājumus.
28. Lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru.
29. Uzturēties kopā ar dzīvnieku bez pavadas.
30. Izmantot elementus un aprīkojumu ar tam nepiemērotu inventāru.
31. Iebraukt ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem, tai skaitā ar elektriskajiem skrejriteņiem

(izņemot operatīvo transportu).
32. Bērnu rotaļu laukumā aizliegts:

32.1. pārvietoties zem šūpolēm;
32.2. izmantojot šūpoles, ņemt līdzi dzīvniekus, rotaļlietas u.c. priekšmetus;
32.3. rāpties augšup pa slidkalniņu;
32.4. stāvot kājās, izmantot slidkalniņu, kā arī slīdēt lejā ar galvu pa priekšu;
32.5. atrasties uz konstrukcijām ar vaļēju apģērbu, šalli, cimdiem ar atsaitēm, kas var aizķerties

aiz aprīkojuma;
32.6. kāpt uz dažādu konstrukciju jumtiem, karāties pāri margām u.c. norobežojumiem.

33. Skeitparkā un pumpu trasē aizliegts:
33.1. novietot apģērbu, somas u.c. priekšmetus uz braucamās daļas;
33.2. pastaigāties pa trasēm;
33.3. traucēt citiem trases apmeklētājiem;
33.4. pārvietoties ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem, kas nav paredzēti attiecīgajām

konstrukcijām.

IV Parka kārtības un drošības noteikumi

34. Atrašanās Parkā ir saistīta ar traumu gūšanas risku.
35. Izmantojot Parka velo trasi un skeitparka konstrukcijas, bērniem līdz 18 gadiem obligāti jāizmanto

ķivere, roku un kāju aizsargus. Pārējiem aizsargekipējuma izmantošana ir rekomendējoša
rakstura.

36. Parkā ir jāievēro braukšanas virziena norādes, kā arī jāietur distance starp braucējiem.
37. Katrs apmeklētājs vai viņa vecāks/aizbildnis uzņemas pilnu atbildību, izvēloties atbilstošu sporta

inventāru un Parka trasi, kas atbilst apmeklētāja sagatavotības līmenim, kā arī atbildību par sava
bērna drošību.

38. Parka administrācija neuzņemas atbildību, ja apmeklētājs neievēro vai pārkāpj noteikumus, kā
arī neievēro parka darbinieku norādījumus, tādējādi nodarot kaitējumu savai veselībai, apdraudot
savu un/vai citu apmeklētāju veselību vai dzīvību, cieš materiālus zaudējumus un/vai nodara
materiālus zaudējumus trešajai personai.

39. Dzīvnieka īpašniekam Parka teritorijā ir jāsavāc sava dzīvnieka ekskrementi.
40. Parka sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanas uzraudzību veic Valmieras novada

pašvaldības policija.
41. Apmeklētājs, kurš neievēro Parka iekšējās kārtības noteikumus, var tikt saukts pie atbildības

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Direktore (personiskais paraksts) Sanita Loze


