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Il ūkstes novada Sporta skolas Sporta centra 
PELDBASEINA LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

1.  Iegādājoties vienreizējo ieejas biļeti vai abonementu, baseina apmeklētājs (turpmāk tekstā – 
Apmeklētājs) apliecina, ka ir iepazinies ar Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra 
peldbaseina lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi) un apņemas tos ievērot. 
Noteikumi ir ievietoti Ilūkstes novada mājas lapā www.ilukste.lv un peldbaseina 
informatīvajā stendā. 

2. Katrs peldbaseina apmeklētājs ir atbild īgs par savu veselības stāvokli, fizisko 
sagatavotību un higiēnas prasību ievērošanu. Katrs peldbaseina apmeklētājs ir atbildīgs 
par savu pašsajūtu un veselības stāvokli baseina lietošanas laikā. Par bērna veselības stāvokli 
ir atbildīgi bērna vecāki. 

3. Peldbaseinā strādā sertificēti Sporta treneri un Glābšanas darbu instruktori (glābēji). 
4. Bērni līdz 11 gadu vecumam baseinu var apmeklēt tikai pieaugušo (vecāki, vecvecāki, 

pieauguši vismaz 18 gadi) pavadībā, kurš, pirms garderobes atslēgas saņemšanas, ar parakstu 
apliecina atbildības par savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību uzņemšanos par 
konkrēto bērnu. Par bērna veselības stāvokli peldēšanas apmācības (sporta stundu) laikā ir 
atbildīgi Sporta treneri un skolotāji.  

5.  Viena apmeklējuma laikā ietilpst: baseina apmeklējums, dušas un ģērbtuves izmantošana. 
Laiks tiek skaitīts no garderobes skapīša atslēgas saņemšanas brīža līdz atslēgas nodošanas 
brīdim. Pēdējais apmeklējums 1 stundu 15 minūtes  vai 2 stundas pirms baseina slēgšanas. 

6.  Apmeklējot baseinu, nepieciešami personīgie mazgāšanās līdzekļi, peldēšanai piemērots 
peldkostīms, gumijas čības (tīras), peldēšanas brilles (ja nepieciešams), peldcepure (ja 
nepieciešama). Bērniem līdz 3 gadu vecumam, peldbaseinu atļauts apmeklēt tikai peldēšanai 
paredzētās ūdens necaurlaidīgās autiņbiksītēs. 

7. Peldbaseina vestibilā jāierodas ar tīriem maiņas apaviem, bet virsdrēbes un ielas apavi 
(obligāti jābūt līdzi maisiņam apaviem) ir jānodod garderobē.  

8.  Apmeklētājiem jāievēro drošības noteikumi un šie Noteikumi. Peldbaseinā izglītojamajiem 
jāievēro administratoru/ treneru/ peldēšanas instruktora norādījumi ( nav atļauts skriet, 
grūstīties, lēkt ūdeni no baseina malām, gulties vai sēsties uz celiņu apzīmējošām trosēm). 

9. Pirms ieiešanas peldbaseinā apmeklētājam vēlams apmeklēt tualeti un pēc tualetes 
apmeklējuma OBLIGĀTI jānomazgājas dušā (bez peldkostīma/peldbiksēm) ar ziepēm vai 
citiem ķermeņa kopšanas līdzekļiem. Apmeklējot saunu vai tvaika pirti, ieteicams noskaloties 
dušā pirms iešanas saunā vai tvaika pirtī un OBLIGĀTI pēc saunas vai tvaika pirts 
apmeklējuma - pirms kāpšanas baseinā. Saunā zem sevis OBLIGĀTI jāpaklāj dvielis. 

10. Apmeklētāju skaits nedrīkst pārsniegt 10 cilvēkus vienā celiņā. Peldēšanas nodarbībās grupā 
drīkst piedalīties ne vairāk par 12-15 bērniem. 

11. Baseina telpā jāuzvedas tā, lai netraucētu pārējiem apmeklētājiem un lai neapdraudētu citu 
apmeklētāju veselību un drošību. 

12. Viena celiņa vai visa peldbaseina noma jāpiesaka savlaicīgi. 



13. Par inventāra bojāšanu un noteikumu neievērošanu iestājas LR normatīvajos aktos noteiktā 
atbildība. 

14. Apmeklētājiem stingri jāievēro norādītais apmeklējuma laiks, vieta un abonementa derīguma 
termiņš. Organizētu peldētapmācību, kā arī baseina kompleksa apmeklētāju grupu, kas 
izmanto atsevišķus peldceliņus vai mazo baseinu, treniņi (nodarbības) notiek pēc iepriekš ar 
administrāciju saskaņota grafika uz abpusēja parakstīta līguma pamata. 

15. Neizmantotie abonementi/dāvanu kartes netiek pārcelti, pagarināti, vai atmaksāti slimības, 
vai citu iemeslu dēļ. 

16. Apmeklējuma laikam beidzoties uzreiz jānodod ģērbtuvju skapīšu atslēga, pretējā gadījumā 
administrācijai ir tiesības pieprasīt samaksu par pārtērēto laiku, pilna apmeklējuma summu. 

17. Baseina apmeklētājiem stingri jāievēro baseina administrācijas (darbinieku) norādījumi, ja  
neievēro Noteikumus, peldbaseina darbinieku norādījumus vai izvietotās brīdinājuma zīmes 
vai uzrakstus, šādā gadījumā, baseina darbiniekam ir tiesības izraidīt Apmeklētāju no baseina, 
apmeklētājam netiek atmaksāta samaksātā ieejas maksa. 

18. Personīgās mantas jānovieto skapītī, tās jāaizslēdz un atslēgu jāuzkarina atslēgu skapīti 
baseina telpā. Atslēgas nozaudēšanas gadījumā jāmaksā EUR 6,00 (seši euro). 

19. BASEINU AIZLIEGTS APMEKL ĒT APMEKL ĒTĀJIEM, kuru r īcība ir pretrun ā ar 
sabiedrībā pieņemtām uzvedības un ētikas normām, kā arī: 
19.1. ar akūtiem saslimšanas simptomiem (paaugstināta temperatūra, drudzis), 
konjunktivītu, ādas vai citām lipīgām slimībām, ja apmeklētājam nav ārsta izziņas, kas 
apliecina, ka attiecīgā slimība nav lipīga, vaļējām brūcēm, pārsējiem, kuras var apdraudēt 
citu apmeklētāju veselību un dzīvību. 
19.2. alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā. 
19.3. pludmales (garajos) šortos ar kabatām. 

20. BASEINU APMEKL ĒTĀJIEM AIZLIEGTS:  
20.1.Ģērbtuvēs, dušās, saunā vai tvaika pritī un baseinā, ienest ēdienu, ienest plīstošus 
traukus, ienest un lietot alkoholu, narkotikas un citas apreibinošas vielas. 
20.2. Lēkt ūdenī no baseina malām un ilgstoši peldēt zem ūdens. 
20.3. Kārtot dabiskās vajadzības ārpus tualetes. 
20.4.Saunā liet ūdeni uz akmeņiem, lietot pirts slotiņas, lietot dažādus ķermeņa kopšanas 
līdzekļus, arī dabīgos (medus, kafija, sāls, eļļa u.c.). 

21. Pirms ģērbtuves atstāšanas jāpārliecinās, vai visas personīgās mantas tika paņemtas. 
Administrācija neatbild par skapīšos un ģērbtuvēs atstātajām mantām (drēbēm, apaviem, 
vērtīgām mantām). 

22. Apmeklējuma laikam beidzoties, jānodod ģērbtuves skapīša atslēga. 
23. Peldbaseina noslogotības dēļ administrācija ir tiesīga pārtraukt apmeklētāju ielaišanu 

peldbaseinā. 
24. Administrācija nav atbildīga, ja apmeklētājs neievēro noteikumus, peldbaseina darbinieku 

norādījumus, nodara kaitējumu savai veselībai, apdraud savu vai citu apmeklētāju dzīvību, 
vai nodara morālu kaitējumu vai materiālus zaudējumus trešajai personai šo noteikumu 
neievērošanas dēļ. 

25. Administrācija nav atbildīga par neparedzētu apmeklētāja veselības stāvokļa 
pasliktināšanos, kā arī par traumām, kas gūtas apmeklētāja nevērības vai neparedzēta 
nelaimes negadījuma dēļ 

26. Noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu patīkamu peldbaseina apmeklējumu, katra 
apmeklētāja labu noskaņojumu, un izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem, traumām un 
zaudējumiem. 

NEESI VIENALDZ ĪGS! 
ESI ATBILD ĪGS PAR SAVU UN CITU APMEKL ĒTĀJU DROŠĪBU! 


