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JA VĒLATIES LASĪT OGAS ZVIEDRIJĀ, JUMS JAIEVĒRO DAŽI NOTEIKUMI
Lettiska

SVARĪGA INFORMĀCIJA OGOTĀJIEM ZVIEDRIJĀ
Esiet laipni gaidīti Zviedrijas dabā! Zviedrijā visiem ir atļauts
uzturēties mežā un pļavās, kā arī lasīt savvaļas ogas kā,
piemēram, mellenes, brūklenes un lācenes. Šo iespēju mēs
saucam par “ikviena tiesībām”. Tā ir brīvība, kas prasa
atbildību un saudzību no ciemiņa dabā. Mēs nedrīkstam
traucēt cilvēkus, kas tur pastāvīgi dzīvo, un mums jābūt
saudzīgiem pret dabu un citu cilvēku īpašumu. Šeit ir daži
svarīgi noteikumi, kas attiecas uz tiem, kuri vēlas lasīt ogas
Zviedrijā.
Respektē citu tiesības būt netraucētiem
Nav atļauts iet gar privātmājas pagalmu un gar pašu
dzīvojamo māju vai uzturēties to tuvumā. Nav arī atļauts
staigāt pa iestādītām mežu jaunaudzēm, tīrumiem vai citām
apsētām augsnēm.
Ogas un citas dabas bagātības
Ir atļauts lasīt tādas savvaļas ogas kā, piemēram, brūklenes,
mellenes un lācenes. Protams, ir aizliegts ņemt ogas, augļus,
dārzeņus un līdzīgas lietas dārzos vai plantācijās. Tāpat ir
aizliegts cirst kokus vai krūmus, lauzt zarus, plēst bērza tāsi
vai kādā citā veidā bojāt kokus.
Telts un ceļojumu māja - auto piekabe
Dabā atļauts nakšņot teltī dažas naktis, uzceļot atsevišķu telti
pietiekoši lielā attālumā no dzīvojamām mājām. Ja vēlaties
uzturēties teltīs vienā vietā ilgāku laiku, tam nepieciešama
zemes īpašnieka atļauja. Nav atļauts celt teltis peldvietās,
parkos un citur tuvumā pie apdzīvotām vietām. Ceļojumu
mājas novietošanai nepieciešama zemes īpašnieka atļauja.
Ir daudz privāto ceļu, pa kuriem aizliegts braukt motorizētam
transportam. Ja brauc pa ceļiem, kur novietotas aizlieguma

zīmes, par pārkāpumu draud sods. Automašīnu stāvvietas un
atpūtas vietas pie sabiedriskajiem ceļiem domātas atpūtai, bet
ne pārnakšņošanai. Daudzās vietās pie ceļiem izveidotajās
atpūtas vietās aizliegts uzturēties pa nakti. Nakšņošanai
Zviedrijā iekārtots daudz kempinga vietu par pieņemamām
cenām.
Aizliegums braukt pa apvidu
Aizliegts braukt ar motorizētu transportu pa apvidu. Par
apvidu tiek uzskatītas vietas dabā ārpus ceļa. Tātad nedrīkst
savu mašīnu vai ceļojumu mājiņu novietot, piemēram,
krastmalā, pļavā, mežā vai citur, kur nav ceļu un iekārtotu
atpūtas vietu. Apstāties uz brīdi ir atļauts vienīgi ceļa malās,
kur netiek bojāta augsne, un tas netraucē parējos satiksmes
dalībniekus.
Savāc atkritumus
Aizliegta visa veida atkritumu izmešana ārpus mājas. Tos,
kas piegružo dabu vai dabā atstāj atkritumus, var sodīt
ar naudas sodu vai pat cietumsodu. Atkritumus un gružus
var atstāt atkritumu tvertnēs, kas novietotas atpūtas vietās
ceļmalās.
Aizliegums kurināt ugunskuru
Lai iekurtu nelielu nometnes ugunskuru, var izmantot sausus
zarus un čiekurus, kas atrodas uz zemes. Bet vasarā ugunskuru dedzināšana parasti ir aizliegta. Tad visa veida atklātā
uguns ir aizliegta, pat arī sagatavotās ugunskuru vietās.
Nekad neizmetiet cigarešu galus mežā! Tas ir aizliegts, jo
var izraisīt mežu ugunsgrēkus. Nekuriet uguni tieši uz klinšu
akmeņiem - tie var saplaisāt. Tos, kas pārkāpj dedzināšanas
aizliegumu vai neuzmanīgi rīkojas ar uguni, var sodīt. Aizliegumu ugunskuru kurināšanai var pasludināt tūrisma birojs.

Šis simbols norāda uz vietām dabā, kas ir aizsargātas ar likumu,
piemēram, dabas rezervāts un nacionālais parks. Uz šīm vietām parasti
attiecas īpaši noteikumi.
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