
SKATU (BIJUŠĀ ROBEŽSARGU) TORŅA UN PIEGUĻOŠĀS TERITORIJAS 

EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA 

 

Vispārīga informācija 

1. Skatu (bijušā robežsargu) tornis un pieguļošā teritorija ir publiski pieejams apskates 

objekts, kurš apmeklētājiem un tūristu grupām ir atvērts pēc Pāvilostas TIC noteiktā 

darba laika (tūrisma informācijas centrs, Dzintaru iela 2, Pāvilosta). 

2. Par objekta tehnisko stāvokli un kārtību atbild Pāvilostas novada pašvaldība 

(Dzintaru iela 73, Pāvilosta). 

 

Uzmanību! 

1. Skatu torņa apskati var veikt tikai dienas gaišajā laikā un noteiktajos laikos, kad 

tornis ir atvērts apmeklētājiem (ziemas sezonā tornis ir slēgts apmeklētājiem). 

2. Par drošību tornī esi atbildīgs pats! 

3. Tornī vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 5 cilvēki. 

4. Torņa kāpnes ir no metāla, šauras, stāvas, pakāpieni caurspīdīgi. kāpjot pa kāpnēm, 

esi uzmanīgs, turies pie sānu margām, soli liec uz katra pakāpiena. 

5. Kāpšanai pa kāpnēm izvēlies atbilstošus apavus. Tiem jābūt stabiliem ar slēgtu 

augšējo daļu un papēžu balsta laukumu vismaz 3x3cm. 

6. Personīgās mantas liec somā, somu novieto uz muguras, vai piestiprini pie sāniem. 

Liela izmēra soma s, kuras nevar nostiprināt uz muguras atstāj torņa pakājē. 

7. Atrodoties uz skatu laukuma uzmanīgi un atbildīgi lieto uzstādīto teleskopu! 

 

Lietus laikā skatu tornis slēgts! 

 

  

Aizliegts! 

 Atrasties objektā , ja ir lietotas apreibinošās vielas. Objektā lietot 

alkoholiskos dzērienus, psihotropās vielas, smēķēt. 

 Kāpt pa kāpnēm tornī, neturoties pie sāna margām, pa pāriem. Kāpšanai 

pa kāpnēm izmantot vaļīgus, neaizšņorētus apavus , apavus ar augstu papēdi. 

 Nomest pārtikas produktu iepakojumus, ēdienu atliekas, dzērienu 

pudeles. Bojāt inventāru, būvkonstrukcijas. Nomest un izliet jebko un jebkur 

objekta teritorijā un apkārtnē. 



 Kāpt uz norobežojošajām sānu margām, izbūvētajām būvkonstrukcijām, 

uzstādītajiem paaugstinājumiem. Lēkāt pa kāpņu un apskates vietu 

laukumiem, lekt no uzstādītajām kāpnēm, sēdēt uz kāpņu margām. 

 Atrasties objektā bērniem bez vecāku vai pavadošās personas 

uzraudzības. 

 Lietot atklātu liesmu , dedzināt pārtikas produktu iepakojumus, pārkāpt 

ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus. 

 Bojāt teleskopu un novērošanas kameras. 

Objekta apmeklētājiem ir pienākums ievērot šīs instrukcijas prasības! 

 

Cienījamie apmeklētāji, apmeklējot torni, jūs paši uzņematies atbildību par savu 

un nepilngadīgo bērnu drošību! 

Iepriekš rūpīgi izvērtējiet savas spējas! 
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