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SIA “JAUNMOKU PILS” KOMPLEKSA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
1. Dokumentā izmantotie termini un saīsinājumi
JP - SIA „Jaunmoku pils” komplekss.
JP vadība - SIA „Jaunmoku pils” valdes loceklis vai tā pienākumu izpildītājs.
Noteikumi - SIA Jaunmoku pils kompleksa kārtības noteikumi.
Pārkāpums – prettiesiska, vainojama, ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta darbība vai
bezdarbība, kura apdraud Jaunmoku pils kompleksa sabiedrisko kārtību, par kuru paredzēta
Latvijas Republikas likumdošanas aktos, Tukuma novada pašvaldības saistošajos
noteikumos noteiktā atbildība un sodi.
Noteikumu pārkāpējs – persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības ir izdarījusi darbības,
kādas aizliedz Noteikumi vai citi normatīvie akti, vai persona, kura ar nodomu vai
neuzmanības dēļ nav veikusi tai uzliktos pienākumus.

2. Dokumenta mērķis
Noteikumi nosaka sabiedrisko kārtību un uzturētu sanitāro tīrību JP teritorijā.
Noteikumi paredz, kāda kārtība jāievēro un kāda atbildība var tikt paredzēta to
neievērošanas gadījumā.

3. Kompleksa apmeklējuma noteikumi
Noteikumi ir saistoši visā JP teritorijā, visām personām. JP teritorija ir publiska
teritorija. Personas, kuras pārkāpj šajos noteikumos, Latvijas administratīvo pārkāpumu
kodeksā un Tukuma novada sabiedriskās kārtības noteikumos paredzētos aizliegumus, var tik
sauktas pie atbildības.
Apmeklējot JP, apmeklētāji piekrīt ievērot šos noteikumus:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nebojāt dabas, vēstures un kultūras pieminekļus, labiekārtojuma objektus,
apstādījumus, inventāru, ēkas;
Smēķēt tikai tam paredzētās vietās;
Nepiesārņot teritoriju, atkritumus izmest tikai speciāli paredzētās atkritumu
tvertnēs;
Neienest stikla priekšmetus, aukstos ieročus un/vai šaujamieročus, narkotiskās
vielas, t.sk. priekšmetus, kas var apdraudēt citu personu drošību;
No JP teritorijas aizliegts iznest jebkuru parka priekšmetu, kā arī pārvietot inventāru
JP teritorijas robežās;
Apmeklētāji, ierodoties kompleksa teritorijā, uzņemas pilnu atbildību par savas
mantas drošību un savu bērnu rīcību un tās kontroli;
Ugunskuru kurināšana, piknika rīkošana, makšķerēšana un peldēšanās kompleksa
teritorijā atļauta tikai ar JP atļauju;
Aizliegts izmantot jebkāda veda pirotehniku vai laternas;

SIA Jaunmoku pils kompleksa kārtības noteikumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Apmeklētājiem ir pienākums turēt savus līdzi paņemtos mājdzīvniekus pie pavadas
un neatstāt tos bez uzraudzības, sakopjot aiz dzīvnieka;
Transporta līdzekļus novietot tam paredzētās apzīmētās vai JP darbinieku norādītās
vietās;
Parka teritorijā aizliegts pārvietoties ar motorizētajiem transporta līdzekļiem,
velosipēdiem un skrituļslidām;
Bezpilota gaisa kuģa vai cita veida lidaparāta pilotēšana atļauta tikai ar CA
aģentūras atļauju un JP saskaņojumu, netraucējot citus apmeklētājus;
Netraucēt mieru un citus apmeklētājus, trokšņojot un lietojot skaņu aparatūru bez
saskaņošanas ar JP;
Aizliegts ienest līdzi alkoholiskos dzērienus;
Personas, kuras neievēro noteikumus, traucē sabiedrisko kārtību, atrodas alkohola
reibumā, traucējot citus apmeklētājus, no kompleksa teritorijas tiks izraidītas;
Ārkārtas situācijās, tai skaitā gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība
nekavējoties ziņot par notikušo JP informācijas centra darbiniekam un sekot
darbinieka norādījumiem;
JP teritorijā un ēkās tiek veikta videonovērošana nekustamā īpašuma aizsardzības
mērķim. Pārzinis: SIA “Jaunmoku pils” ”, reģ.nr.40003665610, “Jaunmoku pils”,
Tumes pagasts, Tukuma novads, LV-3139, e-pasts birojs@jaunmokupils.lv , tālr.
+371 63207125.
JP teritorija ir publiska vieta, kur tiek fotografēts un filmēts, lai fotogrāfijas
izmantotu publicitātes vajadzībām.
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