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Tūrisma inventāra (velosipēdu) izmantošanas noteikumi 

 
1. Velosipēda nodošana un pieņemšana notiek Tūrisma informācijas centrā (turpmāk TIC) Somersetas ielā 37, 

Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā katru dienu, izņemot pirmdienas no plkst. 10.00 – 19.00. 

2. Atgriežot velosipēdu ārpus TIC darba laika, atgriešanas laiks jāsaskaņo, zvanot pa tālruni 29118597. 

3. Velosipēds paredzēts lietošanai tikai Aglonas novada teritorijas robežās. 

4. Velosipēda izmantošanas maksimālais termiņš – trīs diennaktis. Ja velosipēds tiek pieņemts lietošanā uz 

vienu vai vairākām naktīm, patapinājuma ņēmējam jānorāda nakšņošanas vietas, par ko tiek izdarīta atzīme 

pieņemšanas – nodošanas aktā. 

5. Velosipēds tiek nodots lietošanā bez maksas. 

6. Patapinātāja pārstāvim ir tiesības attiekties izsniegt velosipēdu, ja ir aizdomas, ka Patapinājuma ņēmējs ir 

alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē. 

7. Pirms tūrisma inventāra patapinājuma līguma parakstīšanas patapinājuma ņēmējs uzrāda patapinātāja 

pilnvarotajai personai dokumentu, kas apliecina tiesības vadīt velosipēdu (velosipēda vai transportlīdzekļa 

vadīšanas apliecību). 

8. Tūrisma inventāra patapinājuma līgumu tiesīgas parakstīt tikai pilngadību sasniegušas personas, 

nepilngadīgo personu vietā līgumu paraksta likumīgie aizbildņi vai pilnvarotās personas. Patapinājuma 

ņēmējs uzņemas atbildību par tā aizbildnībā esošas nepilngadīgās personas rīcības rezultātā patapinātājam 

vai trešajām personām nodarīto kaitējumu. 

9. Lietojot velosipēdu patapinājuma ņēmējs apņemas stingri ievērot LR normatīvos aktus, kas regulē ceļa 

satiksmi. 

10. Patapinājuma ņēmējs var lietot velosipēdu tikai tā paredzētajam lietošanas mērķim, braucot pa ceļiem un 

taciņām, kas piemērotas braukšanai ar velosipēdu, lietojot velosipēdu, apņemas ievērot atbilstošu rūpību un 

piesardzību.  

11.  Patapinājuma ņēmējs nodrošina velosipēda saglabāšanu, kā arī veic jebkādus nepieciešamos pasākumus, 

lai novērstu velosipēda pazaudēšanu vai zādzību.  

12. Ja patapinājuma ņēmējs neatgriež velosipēdu vai, saņemot velosipēdu, patapinātājs konstatē, ka velosipēds 

ir sabojāts un bojājumus nav iespējams novērst tādējādi, lai velosipēds būtu tehniskajā kārtībā, patapinājuma 

ņēmējs, nododot velosipēdu, maksā patapinātājam attiecīgā velosipēda vērtību. 

13. Patapinājuma ņēmējs apliecina ar parakstu līgumā, ka ir iepazinies ar Tūrisma inventāra nomas 

privātuma politiku (pielikums Nr. 1). 
 

 

 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētāja vietniece          (paraksts)                                 M.Grebeža 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


