Atpūtas kompleksa „Meža Salas” iekšējās kārtības (lietošanas) noteikumi
1. Atpūtas kompleksa teritorijā braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 20km/h. Par ātruma
ierobežojuma neievērošanu sods 10,-eur par katru pārkāpuma reizi.
2. Autostāvvietu lietošana.
2.1.Atpūtas kompleksa Lietotājs savus transporta līdzekļus drīkst novietot tikai tam speciāli
paredzētajās stāvvietās.
2.2.Kategoriski aizliegts ar transporta līdzekļiem pārvietoties pa atpūtas kompleksa zālājiem,
sporta laukumiem un tām ceļa daļām, kas norobežotas ar pamanāmiem šķēršļiem. Par iepriekš
aprakstīto nebraucamo teritoriju izbraukāšanu Lietotājs maksā soda naudu, kuras apmēru Izīrētājs
nosaka atkarībā no postījumu apmēra, bet ne mazāk kā 15,-Eur/m2.
2.3.Aizliegts mazgāt transporta līdzekļus atpūtas kompleksa teritorijā. Ārkārtas gadījumā transporta
līdzekļa virsbūvi var apkopt tikai Izīrētāja norādītajā vietā un ar Izīrētāja norādītajām metodēm un
līdzekļiem.
2.4.Aizliegts atstāt transporta līdzekļus atpūtas kompleksa teritorijā pēc līguma termiņa beigām.
3. Aizliegts jebkādā veidā traucēt citu atpūtas kompleksa viesu atpūtu.
4. Aizliegts uzstādīt audio iekārtas ārpus telpām. Ja ir nepieciešama audio iekārtu vai citu skaņu
sistēmu uzstādīšana ārpus telpām, tā noteikti iepriekš jāsaskaņo ar kompleksa vadību un
nepieciešamības gadījumā arī ar Limbažu pagasta pašvaldību.
5. Aizliegts ar audio iekārtu skaļumu telpās traucēt citus kompleksa viesus.
6. Pirotehnikas lietošana ir atļauta tikai ar kompleksa vadības atļauju.
7. Mājdzīvnieku uzturēšanās kompleksa ēkās ir pieļaujama tikai ar vadības atļauju un tikai atsevišķās
kompleksa daļās.
8. Atpūtas kompleksa viesu aizmirstās mantas tiek uzglabātas vienu gadu.

Pirts lietošanas noteikumi
1. Autostāvvieta:
1.1.Pirts Lietotājs un viņu pavadošās personas savus transporta līdzekļus drīkst novietot tikai pie pirts
esošajā autostāvvietā.
1.2.Ja Pirts lietotājiem ir vairāk autotransporta vienību nekā ir iespējams izvietot autostāvvietā pie
pirts, tad tos drīkst novietot tikai Izīrētāja norādītajās atpūtas kompleksa stāvvietās.
2. Uzturēšanās noteikumi telpās.
2.1.Lietotājam ir saudzīgi jāizturas pret Izīrētāja kustamu un nekustamu mantu.
2.2.Telpās aizliegts smēķēt, pīpēt un lietot jebkādas narkotiskas vai psihotropas vielas.
2.3.Uzmanīgi pārvietoties pa kāpnēm uz otro stāvu.
2.4.Pirts krāsns ir kurināma ar malku. Nemest pirts krāsni citas lietas un neliet nekādus šķidrumus.
Aizliegts uguns tuvumā izsmidzināt viegli uzliesmojošas vielas. Pirts krāsni kurināt tikai saskaņā
ar Iznomātāja norādītajā veidā un ar noteikto malkas daudzumu.
3. Ja uz Pirts telpu flīzētajām grīdām ir izlijis kāds šķidrums – to nekavējoties jāsatīra. Telpu
uzkopšanas piederumi ir novietoti tualetes telpā.
4. Lāvas telpā jāuzmanās no pieskaršanās metāla un akmens uzkarsušajām virsmām.
4.1.Aizliegts lāvas telpā ienest stikla traukus un citus plīstošus priekšmetus.
4.2.Pirts slotas aizliegts novietot uz uzkarsušajām akmens vai metāla virsmām.
5. Masāžas vannas lietošana:
5.1.Pirms iekāpšanas vannā obligāti jānomazgājas dušā.
5.2.Vannas gaisa sprauslu regulatorus un elektroniskās regulēšanas sistēmas pogas lietot stingri pēc
Izīrētāja norādījuma.
6. Diennakts tumšajā laikā jāieslēdz pirts laipas apgaismojums.
7. Grillu vai citas ar atklātu uguni saistītas iekārtas pirts tuvumā atļauts novietot tikai drošā attālumā
ievērojot vēja virzienu.
8. Aizliegt novietot sveces vai citus degošus priekšmetus tiešā ēkas tuvumā vai uz tās koka
konstrukcijām.
9. Aizliegts bojāt bruģi, celiņu segumu, zālājus un apstādījumus.

