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SIA „Esena dārzi” lietojumā esošās teritorijas 
„Esena Pārdaugavas dārzi” apmeklētājiem noteiktie 
iekšējās kārtības noteikumi. 
Atrodoties „Esena Pārdaugavas dārzi” (turpmāk tekstā arī – Esena dārzi) teritorijā, apmeklētājiem 
ir jāpārzina un jāievēro šie teritorijas iekšējās kārtības noteikumi. 
Vecāki, aizbildņi, nepilngadīgas personas pavadošas personas ir pilnībā atbildīgas par bērnu 
iepazīstināšanu ar noteikumiem un to ievērošanas nodrošināšanu. 
 

Vecāku un citu bērnus pavadošo pieaugušo personu pienākums un atbildība ir brīdināt bērnus par 
visiem iespējamiem bērna veselības apdraudējumiem Esena dārzos, t.sk., bet ne tikai, par bīstamību, 
kas var rasties atrodoties pārliekus tuvu teritorijā esošajām ūdenstilpnēm un / vai uzturoties tajās; 
par riskiem, kas varētu būt saistīti ar rāpšanos kokos, tuvošanos ēdienu grilēšanas vietām un / vai 
ugunskura vietām; skraidīšanu pa teritoriju basām kājām, savas veiklības pārbaudīšanu mākslīgi 
izveidotajās un / vai dabīgi esošajās pārvietošanās takās (t.sk. “Ķiparu takā”), kā arī par citām 
bērnu, kā arī pieaugušo veselību apdraudošām rīcībām / uzvedību Esena dārzu teritorijā. 
 

• Šie noteikumi paredzēti, lai Esena dārzu apmeklētājiem nodrošinātu komfortablu un drošu atpūtu 
Esena dārzu teritorijā, sekmīgu tā darbību un kārtību teritorijā. 

• Apmeklētāju pienākums ir ievērot šos Teritorijas iekšējās kārtības noteikumus. 
• Apmeklētājiem ar cieņu jāizturas pret Esena dārzu darbiniekiem un citiem apmeklētājiem, kā arī 

Esena dārzu vidi un inventāru. 
• Apmeklētājiem ir jāievēro Esena dārzu teritorijā un / vai pie tās uzstādītās informatīvās, brīdinājuma 

un / vai aizliedzošās norādes, kā arī Esena dārzu darbinieku norādījumi. 
• Ieeja Esena dārzu teritorija ir pieejama laikā, ko nosaka tās īpašnieks; Esena dārzu vai atsevišķu tās 

teritoriju pieejamība apmeklētājiem var tikt ierobežota bez iepriekšēja brīdinājuma, izvietojot 
atbilstošas informatīvās norādes, norobežojumus u.tml. 

• Apmeklētāji Esena dārzu teritorijā var izmantot savu personīgo sporta, atpūtas u.tml. inventāru, 
tikai, ja tas ir iepriekš saskaņots ar Esena dārzu administrāciju. 

1. Esena dārzi ir SIA „Esena dārzi” (reģ. nr.: 45403052787) tiesīgā lietojumā esoša privāta, daļēji norobežota 
zemes teritorija, kas atrodas Rīgā, Dzirciema ielā 123 un b/n, ar kopējo platību aptuveni 60 ha. Esena dārzu 
teritorija ir publiska vieta Rīgas domes apstiprinātā normatīvā akta: „Sabiedriskās kārtības noteikumi 
Rīgā” izpratnē. 

2. SIA „Esena dārzi” tiesīgā lietojumā esošās autostāvvietas izmantošanas kārtība ir noteikta autostāvvietas 
izmantošanas noteikumos un atbilstoši “Esena Pārdaugavas dārzi” cenrādim. 

3. Esena dārzu teritorijas un / vai inventāra izmantošana kārtība tiek noteikta, slēdzot atsevišķus līgumus, 
kuru būtiska un neatņemama sastāvdaļa ir šie Teritorijas iekšējās kārtības noteikumi. 

4. Personas līdz 16 gadu vecumam Esena dārzos tiek ielaistas tikai kopā ar pieaugušo - pilngadīgu personu, 
kura uzņemas visu atbildību par šīm nepilngadīgajām personām un viņu rīcību Esena dārzu teritorijā, kuras 
apmeklē Esena dārzus kopā ar šo pieaugušo personu; Esena dārzu darbiniekiem ir tiesības pārliecināties 
par Klienta vecumu, pieprasot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. 

5. Lai iekļūtu un uzturētos Esena dārzu teritorijā, apmeklētājiem ir jābūt derīgai Esena dārzu apmeklējuma 
biļetei. Pirms Esena dārzu apmeklējuma, tā apmeklētājiem ir jāiepazīstas ar šiem Esena dārzu iekšējās 
kārtības noteikumiem, apņemoties tos strikti ievērot. Iegādājoties Esena dārzu apmeklējuma biļeti, tās 
pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Teritorijas iekšējās kārtības noteikumiem, piekrīt tiem un 
apņemas tos ievērot, kā arī iepazīstināt ar tiem nepilngadīgās personas, kas Esena dārzus apmeklē šīs 
pilngadīgās personas pavadībā un uzraudzībā. Šie Esena dārzu iekšējās kārtības noteikumi ir publicēti 
interneta vietnē www.esena.lv, kā arī ar tiem ir iespējams iepazīties Esena dārzu ieejas biļešu tirdzniecības 
vietās. Esena dārzu administrācija var noteikt arī citus veidus, kas nosaka Esena dārzu apmeklētāju tiesības 
un pienākumus, atrodoties Esena dārzu Teritorijā, kā arī atsevišķiem pasākumiem var tikt noteikta īpaša 
kārtība, kādā apmeklētāji apliecina, ka ir iepazinušies ar Esena dārzu iekšējās kārtības noteikumiem un 
apņemas tos ievērot. 

6. Esena dārzu administrācija neuzņemas atbildību par nozaudētajām biļetēm. Biļetes netiek dublētas un  to 
kopijas netiek izsniegtas. 

7. Laikapstākļi nenosaka iespēju atgriezt naudu par iegādāto biļeti vai nopirktajiem papildu pakalpojumiem. 

https://www.abpark.lv/par-mums/ieksejas-kartibas-noteikumi
http://www.esena.lv/
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8. Esena dārzu teritorija ir publisku pasākumu vieta, - tajā var tikt fotografēts un / vai filmēts, un šīs 
fotogrāfijas pēc Esena dārzu administrācijas ieskatiem var tikt izmantotas Esena dārzu publicitātes, u.c. 
Esena dārzu uzturētāja saimnieciskās darbības vajadzībām, kā arī sabiedriskās kārtības uzturēšanas nolūkā 
un Esena dārzu teritorijas izmantošanas noteikumu ievērošanas uzraudzībai, lai nodrošinātu Esena dārzu 
apmeklētāju komfortablu atpūtu šajā privātā teritorijā, iespēju robežās gādājot arī par klientu drošību 
apdraudošu faktoru novēršanu. 

9. Esena dārzu teritorijā aizliegts: 
• ievest dzīvniekus (izņemot gadījumus, kad dzīvnieku ievešana Esena dārzu teritorijā ir atļauta ar 

atsevišķiem Esena dārzu administrācijas apstiprinātiem noteikumiem); 
• pārdot preces vai pakalpojumus Esena dārzu apmeklētājiem vai veikt cita veida komercdarbību 

Esena dārzu teritorijā, ja tas nav iepriekš rakstiski saskaņots ar Esena dārzu administrāciju; 
• apmeklētājiem, kuri jaunāki par 16 gadiem uzturēties Esena dārzu teritorijā bez vecāku vai 

pieaugušā (pingadīgas personas, kura uzņemas visu atbildību par tās pavadībā esošajām 
nepilngadīgadīgajām personām) uzraudzības;  

• ienest aukstos ieročus un / vai šaujamieročus, gāzes baloniņus, viegli uzliesmojošas vielas un / vai 
sprāgstvielas, petardes, narkotiskas, šļirces, vai jebkādu citus priekšmetus, kas pēc Esena dārzu 
personāla ieskatiem varētu apdraudēt citu personu drošību un komfortablu atrašanos Esena dārzu 
teritorijā; 

• lietot atklātu uguni (tai skaitā sveces, grilus, eļļas lampas, lāpas u.tml.) vietās, kas nav īpaši tam 
paredzētas un apzīmētas ar attiecīgu informatīvo norādi; 

• lietot alkoholiskos dzērienus Esena dārzu teritorijā vietās, kas nav īpaši tam paredzētas; 
• smēķēt vietās, kas nav īpaši tam paredzētas un apzīmētas ar attiecīgu informatīvo norādi; 
• bojāt Esena dārzu teritorijas vidi, apstādījumus, augus, inventāru, būves vai ēkas; no Esena dārzu 

teritorijas kategoriski aizliegts iznest jebkādu Esena dārzu īpašumu, kā arī pārvietot inventāru 
teritorijas robežās; 

• ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību, veselību, īpašumu; 
• uzturēties acīmredzamā apreibinošo vielu reibumā; 
• atskaņot mūziku, skaņu ierakstus, ar jebkāda veida skaņu pastiprinošām iekārtām, ja vien tas nav 

iepriekš rakstveidā saskaņots ar Esena dārzu administrāciju; 
• peldēties Esena dārzu teritorijā esošajās ūdenstilpnēs, izņemot vietās, ķur tas ir atļauts un norādīts ar 

Esena dārzu administrācijas uzstādītām informatīvām norādēm. 
10. Esena dārzu administrācija neuzņemas atbildību par traumām, kuras apmeklētāji guvuši atrodoties Esena 

dārzu teritorijā; personīgo mantu bojājumiem, kā arī pazudušām vai nozagtām mantām; Esena dārzu 
teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti (par to pilnu atbildību 
uzņemas attiecīgā pakalpojuma sniedzējs). 

11. Esena dārzu administrācijai ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt: 
• papildus atvieglojumus un atlaides klientiem, kas pieder noteiktām grupām; 
• cenas biļetēm; 
• Esena dārzu apmeklētājiem piedāvāto pakalpojumu klāstu; 
• noteikt īpašus noteikumus atsevišķiem Esena dārzos rīkotajiem pasākumiem, 

12. Esena dārzu administrācijai / darbiniekiem ir tiesības: 
• norādīt un aizrādīt apmeklētājam (-iem) par viņu uzvedību un / vai rīcību, ja tā neatbilst Esena dārzu 

Teritorijas iekšējās kārtības noteikumiem, normatīvajiem aktiem vai, ja apmeklētājs ar savu rīcību 
traucē citus apmeklētājus. Klientam ir strikti jāievēro visi Esena dārzu darbinieku norādījumi, t.sk., 
bet ne tikai, lūgumi par klientu radītā trokšņu līmeņa samazināšanu vai pārtraukšanu; 

• lūgt uzrādīt un pārbaudīt Esena dārzu apmeklētāju personīgās mantas, nolūkā pārliecināties, ka 
Esena dārzu teritorijā netiek ienestas neatļautas lietas, kā arī aizliegt tās ienest Esena dārzu teritorijā, 
t.sk., nepaskaidrojot iemeslu; 

• neatmaksājot naudu par biļeti/-ēm, neielaist Esena dārzu teritorijā vai izraidīt no teritorijas 
apmeklētājus, kuru uzvedība varētu traucēt citiem Esena dārzu apmeklētājiem un / vai apdraudēt 
citu apmeklētāju drošību, t.sk., bet ne tikai, personas, kuras traucē sabiedrisko kārtību, atrodas 
acīmredzamā alkohola reibumā; ja apmeklētājs ignorē Esena dārzu darbinieku norādījumus, Esena 
dārzu apsardzes darbinieki var aizturēt vainīgo, līdz ierodas tiesībsargājošo institūciju pārstāvji; 

• nepārdot biļeti vai atteikties ielaist Esena dārzu teritorijā personas, kuras acīmredzami neievēro 
personīgo higiēnu; 

• atteikties turpmāk pārdot biļeti vai ielaist Esena dārzu teritorijā personas, kuras iepriekš ir 
pārkāpušas Esena dārzu iekšējās kārtības noteikumus; 
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• Esena dārzu biļešu kasē var atteikt klientam pieņemt banknotes ar nominālu 100 € un vairāk; 
• vienoties par īpašiem noteikumiem ar atsevišķiem Esena dārzu apmeklētājiem / apmeklētāju grupām 

un / vai noteikt īpašus noteikumus atsevišķiem pasākumiem Esena dārzos. 
13. Par nepilngadīgu personu rīcību, iespējamajām traumām un / vai cita veida eventuālu vai faktisku 

kaitējumu Esena dārzu apmeklētāju veselībai, t.sk., bet ne tikai, traumām, kukaiņu kodumiem u.c. 
tamlīdzīgiem riskiem visu atbildību uzņemas pats apmeklētājs; visu atbildību par iespējamo vai faktiski 
radušos kaitējumu nepilngadīgu apmeklētāju veselībai atbild šīs nepilngadīgās personas vecāki un / vai 
pilngadīgie šo personu pavadoņi; ņemot vērā šeit noteikto, Esena dārzu apmeklētājiem nav tiesības celt 
mantiska, vai jebkāda cita veida prasības pret Esena dārzu īpašnieku vai uzturētāju saistībā ar iespējamu šo 
apmeklētāju vai viņu pavadībā esošo nepilngadīgo personu veselībai radušos kaitējumu, t.sk., traumām 
u.tml.; 

14. Maksa par Esena dārzu teritorijā esošo atrakcijas izmantošanu, ēdināšanas pakalpojumiem vai Esena dārzu 
inventāra lietošanu nav ietverta biļetes cenā, ja vien šajos noteikumos, biļetē vai atsevišķās Esena dārzu 
teritorijā administrācijas izvietotās informatīvajās norādēs nav noteikts savādāk. 

15. Nepiemērotu laikapstākļu dēļ, izvērtējot drošības un citus apsvērumus, daļa no Esena dārzu teritorijas un / 
vai tajā esošajām atrakcijām var nebūt pieejamas. 

16. Atkritumus drīkst mest tikai speciāli tam paredzētās vietās, Esena dārzu administrācijas izvietotās 
atkritumu tvertnēs. 

17. Esena dārzu teritorijā atrastās mantas tiek glabātas 1 mēnesi; pēc šī termiņa tās tiek utilizētas. 
18. Rīcība ārkārtas, t.sk. cilvēka veselībai bīstamās situācijās: 

• nekavējoties ziņot par ārkārtas / bīstamo situāciju un notikušo Esena dārzu administrācijai vai 
teritorijas apsardzes darbiniekiem, lai, iespēju robežās operatīvi apzinātu šo bīstamību (t.sk., cilvēku 
veselībai un / vai mantai), tās raksturu un apjomu, kā arī organizētu un veiktu šo faktoru novēršanu 
un / vai sniegtu pirmo nepieciešamo palīdzību; 

• jebkurā ārkārtas / bīstamības situācijā rīkoties atbilstoši Esena dārzu darbinieku un / vai kompetentu 
valsts neatliekamās palīdzības struktūrvienību atbilstoši pilnvarotu darbinieku norādījumiem. 

  

Esena dārzu administrācija aicina Esena dārzu teritorijā ievērot šos Teritorijas iekšējās kārtības un 
spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus, Esena dārzu administrācijas un darbinieku norādījumus, 
vispārpieņemtās uzvedības un pieklājības normas, respektēt citu apmeklētāju tiesības, saudzīgi izturēties 
pret Esena dārzu vidi un inventāru.  
 
Patīkamu atpūtu Esena Pārdaugavas dārzos! 
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