
LVM Kalsnavas arborētuma kārtības noteikumi 
 

1. Iegādājoties ieejas biļeti, apmeklētājs piekrīt ievērot kārtības noteikumus, kā arī 

teritorijā esošās norādes un aizlieguma zīmes. 

2. Atrodoties arborētuma teritorijā, ieejas aprocei jābūt apliktai ap roku.  

3. Pirms skatu torņa apmeklējuma, jāiepazīstas ar “Skatu torņa kārtības un lietošanas 

noteikumiem apmeklētājiem”. 

4. Aizliegts plūkt un aiztikt teritorijā esošos augus, jo šeit sastopami arī indīgi augi vai to 

daļas. 

5. Atkritumi jāizmet tikai speciāli tam paredzētās vietās (atkritumu urnas, konteineri). 

6. Suņus un citus dzīvniekus neatkarīgi no to izmēra ievest teritorijā aizliegts.  

7. Aizliegts kāpt dobēs, krūmu stādījumos un kokos. 

8. Teritorijā aizliegts smēķēt un rīkoties ar atklātu uguni. 

9. Ūdenstilpēs, kas atrodas teritorijā, aizliegts peldēt un lietot ūdeni slāpju remdēšanai. 

10. Pārvietojoties pa kāpnēm, jāturas pie margām, ja tādas ir ierīkotas. 

11. Aizliegts balstīties uz tiltu, kāpņu un norobežojumu margām un pārkārties tām pāri. 

12. Mitrā un atkalas laikā jāievēro sevišķa piesardzība, pārvietojoties pa kāpnēm un tiltiem. 

13. Arborētuma teritorijā aizliegts kurināt ugunskurus, izņemot speciāli ierīkotās vietās un 

iepriekš saskaņojot. Aizliegts atstāt ugunskuru bez uzraudzības, dodoties prom, tas ir 

jānodzēš. 

14. Aizliegts bojāt teritorijā izvietotos eksponātus un inventāru, kā arī būves un objektus 

izmantot tikai tiem paredzētajiem mērķiem. 

15. Pasliktinoties laika apstākļiem, izmantot iespēju patverties ēkās. Pērkona negaisa laikā 

neslēpties zem lieliem kokiem. 

16. Arborētuma teritorijā ir sastopami kukaiņi (tostarp ērces) un rāpuļi. 

17. Bērniem, jaunākiem par 18 gadiem, aizliegts atrasties teritorijā bez vecāku, skolotāju 

vai citu pieaugušo pavadības. 

18. Par bērniem, kuri jaunāki par 18 gadiem, atbild vecāki, skolotāji vai citi pieaugušie, 

kas tos pavada. 

19. Arborētuma apmeklētājs ir atbildīgs par sekām, kas rodas, neievērojot kārtības 

noteikumus. 

20. Teritorijā tiek veikta video novērošana. Paredzētais personas datu apstrādes mērķis un 

pamatojums: noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana. Pārzinis un personas 

datu operators: AS “Latvijas valsts meži”. 

21. Teritorijā var tikt veikta foto fiksācija un video uzņemšana. Uzņemtie foto attēli, 

sabiedrības informēšanas nolūkos, var tikt ievietoti AS “Latvijas valsts 

meži”  pārvaldībā esošajās mājas lapās un sociālo tīklu profilos. Datu apstrādes mērķis: 

sabiedrības informēšana un AS “Latvijas valsts meži” vēstures arhīva veidošana. 

22. Nelaimes vai ugunsgrēka gadījumā, nekavējoties ziņot Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestam pa tālruni 112. 

 

 


