
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Iebraukšana: 16:00-23:00

Izbraukšana: 08:00-13:00

Dzeramais ūdens – ūdeni no krāna lūdzu uzturā nelietot, ūdens 5l pudelēs ir avota ūdens, kurš ir iegādāts veikalā.

•·    ogļu grills un darba rīki bezmaksas pakalpojums. Papildus samaksa par grilla oglēm un degšķidrumu, ja 
paši neesat sagādājuši.         

•     gāzes grills papildus pakalpojums. Cena 10EUR/ 5l balona īre.

Pirts – papildus pakalpojums cena 50EUR. Pirts temperatūra līdz 80ºC, 4-6h.

UZ      KRĀSNS AKMEŅIEM ATĻAUTS LIET TIKAI TĪRU, KARSTU ŪDENI.

(ALU UN AROMĀTISKĀS EĻĻAS LIETU UZ KRĀSNS AKMEŅIEM STINGRI AIZLIEGTS LĪGUMSODS 50EUR).

Pirts slotas – bērzs, ozols, kļava, liepa. Cena 4 EUR/gab.

Kubls – papildus pakalpojums cena 60EUR. Ūdens tiek ņemts no dīķa un uzsildīšanu nodrošinām līdz 38ºC temperatūrai
4-6H. Bērniem naktsmītne nodrošina piepūšamos uzročus.

Atkritumi – lūdzu veikt atkritumu šķirošanu:

•· Zilai konteiners - papīrs, kartons, plastikāts, skārda bundžas.
•· Zaļais konteiners  – stikls.
•· Zaļas konteiners mazais – sadzīves atkritumi

Laiva – bez najsas pakalpojums. Lūdzu lietot drošības vestes, kas pieejamas pie naktsmītnes administrātora.

Dīķis – maksimālais dziļums 2m. Naktsmītne nenes atbildību par drošību dīķī. Lūdzam pieskatīt peldēt neprotošus 
bērnus un pieaugušos. Lūdzam nelietot dīķi alkohola reibumā.

Makšķerēšana – bezmaksas, ja tiek noķerta jebkura lieluma līdaka lūdzu nelaist atpakaļ, ja tiek noķerts Baltais Amūrs 
lūdzu atlaist, jo šī zivs rūpējas par dīķa tīrību. Sastopamās zivis – līdakas (2018.gada rekords 2,900kg) , līņi, karūsas, 
raudas, baltais amūrs.

Drošības nauda - viesiem ierodoties tiek piemērota drošības nauda:

•līdz 50EUR viesiem atpūtas mājas ģimenes numuros "Dūjas", "Pūcītes",
•līdz 100EUR viesiem pirts mājā "Žagatas". 

      Drošības nauda tiek atgriezta viesiem, pēc naktsmītnes pārbaudes, ja netiek konstatēti naktsmītnes, inventāra, 

aprīkojuma, piederumu bojājumi vai naktsmītne atstāta nesakoptā stāvoklī. 

Batuts - viesu nams nenes atbildību par bērnu un pieaugušo drošību lietojot batutu. Batutu drīkst lietot tikai bez apaviem.
Lai samazinātu traumu iespējamību, batutu vienlaicīgi ieteicams lietot vienam bērnam/ pieaugušajam.

Brokastis - pieejamas naktsmītnes viesiem no 9:00-12:00. Maksa 6EUR no personas. Lūdzu pieteikt iepriekšējā dienā 
līdz 19:00.

•plānās pankūkas ar sieru
•plānās pankūkas ar ievārījumu/ medu/ šokolādes krēmu
•putra auzu/ mannā / 5 graudu
•omlete ar sieru/ šķiņķi / dārzeņiem
•ceptas olas ar/bez šķiņķa
•biezpiens ar krējumu un zaļumiem
•dārzeņu salāti (sezonālie dārzeņi)
•dzērieni - kafija, tēja, svaigs piens, negāzēts ūdens
•jogurts
•sausās brokastu pārslas


