
TŪRISTU UN ATPŪTNIEKU IEVĒRĪBAI: KEMPINGA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

1. Kempings un laivu bāze “Žagarkalns” atrodas privātā teritorijā. 

2. Ievērojot klusā kempinga principu, trokšņot teritorijā ir aizliegts. Mūzikas atskaņošana (auto audio 
sistēmas, skaļruņi utt..) ir kategoriski aizliegta jebkurā laikā. 

3. Kempinga teritorijā naktsmiers stājās spēkā no plkst. 23:00 līdz 7:00. Skaļa uzvedība, trokšņošana un 
citu atpūtnieku traucēšana ir nepieņemama. 

4. Iebraukšana, vai ierašanās kempinga teritorijā ir līdz plkst. 20:00; Izbraukšana līdz plkst. 13:00. 

5. Ierodoties un dodoties prom, klientam par to ir jāinformē kempinga darbinieki - recepcījas namiņā 
(Tūrisma informācijas punktā). 

6. No atpūtniekiem, kuri nav reģistrēti telšu vai treileru vietās, pasūtījuši laivas, plostus, katamarānus, SUP 
dēļus vai velosipēdus, tiek ieturēta atsevišķa samaksa par kempinga pakalpojumiem pēc cenrāža. 

7. Auto transporta novietošana atļauta tam paredzētajā stāvvietā. Transporta iebraukšana kempinga 
teritorijā par atsevišķu samaksu pēc cenrāža. 

8. Privātīpašuma teritorijā ir atļauts ievest suņus un citus mājdzīvniekus, bet tiem ir jābūt pie pavadas 
neatkarīgi no mājdzīvnieka izmēra vai sugas. Saimniekam aiz saviem mājdzīvniekiem ir jāsakopj. 

9. Ugunskurus drīkst kurināt tikai tiem paredzētajās un iekārtotajās vietās, izmantojot sagatavoto malku. 
Ievērojiet ugunsdrošības noteikumus! 

10. Aicinām saudzēt atpūtas inventāru. Sadzīves atkritumus izmest konteineros, atpūtas vietu atstāt tīru 
un sakoptu. Aicinām atkritumus šķirot tiem paredzētos konteineros. 

11. Tualetes un dušas telpās ievērot sanitāri higiēniskās prasības. 

12. Aizliegts izmantot Gauju un pludmali kā mazgāšanās vietu. 

13. Aizliegts kempinga teritorijā remontēt un mazgāt automašīnas. 

14. Atrodoties kempinga teritorijā, saudzējiet dabu un cieniet apkārtējos. 

15. Ja pamanāt, ka kāds neievēro kempinga noteikumus, lūdzam par to informēt kempinga darbiniekus. 

16. Informējam, ka varat tikt fotografēts vai filmēts, un materiāls var tikt izmantots kempinga mārketinga 
nolūkos. Pirms tam kempinga darbinieki lūgs atļauju, ko Jums ir tiesības arī nesniegt. 

17. Informējam, ka dzīvības, veselības un īpašuma aizsardzības un sabiedriskās drošības nolūkos kempingā 
tiek veikta videonovērošana. 

18. Par pakalpojumu nodrošinājumu tiek izsniegts un noslēgts līgums divos eksemplāros, kurus parakstot 
klients apliecina, ka ir iepazinies ar kempinga iekšējiem kārtības noteikumiem un apņemas tos 
ievērot. Viens līguma eksemplārs paliek pie klienta, otrs pie kempinga darbiniekiem. 

19. Līgums ir jāsaglabā un jāuzrāda pirms došanās prom. 

20. Ja noteikumi netiek ievēroti, kempinga darbiniekam ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu un 
iemaksātā nauda netiek atgriezta. Kempinga darbinieks patur tiesības izraidīt noteikumu pārkāpēju 
no kempinga teritorijas. Nepieciešamības gadījumā ar pašvaldības policijas starpniecību. 

 

 


