SALDUS PELDBASEINA
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Apmeklētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, fizisko sagatavotību,
peldētprasmi un iemaņām pirms peldbaseina apmeklējuma un peldbaseina
apmeklējuma laikā.
1.2. Peldbaseinā strādā sertificēts Sporta treneris un glābēji.
1.3. Apmeklētājs pirms peldbaseina apmeklējuma rūpīgi iepazīstas ar Peldbaseina
iekšējās kārtības noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi) un uzturēšanās laikā tos
ievēro.
1.4. Noteikumi ir jāievēro visiem apmeklētājiem neatkarīgi no vecuma un dzimuma.
1.5. Noteikumi ir izvietoti www.saldus.lv , peldbaseinā un pie administrācijas.
1.6. Peldbaseina apmeklētājam ir saistoši Saldus peldbaseina iekšējās kārtības
noteikumi, kuri ir izvietoti Noteikumu 1.5. punktā noteiktajās vietās
1.7. Ja apmeklētājs ignorē Noteikumus, peldbaseina darbinieku norādījumus, nodara
kaitējumu savai veselībai, apdraud savu un/vai citu apmeklētāju dzīvību, cieš materiālus
zaudējumus un/vai nodara materiālus zaudējumus trešajai personai šo Noteikumu
neievērošanas dēļ, Saldus peldbaseins , atbildību nenes.
1.8. Apmeklētājs, kurš neievēro šos Noteikumus, izvietotās brīdinājuma zīmes,
uzrakstus, peldbaseina darbinieku aizrādījumus, tiek izraidīts no peldbaseina,
neatmaksājot samaksāto ieejas maksu.
1.9. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1.oktobrī.

2. Peldbaseina darba laiks
2.1. Peldbaseina darba laiks apmeklētājiem ir noteikts:
2.1.1. darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 21.00. Peldbaseina publiskā apmeklējuma
darba laiks no plkst. 14.00 līdz plkst. 21.00 (pēdējais apmeklējums līdz plkst. 19.45).
2.1.2. sestdienās, svētdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 (pēdējais apmeklējums
līdz plkst. 15.45).
2.2. Izņēmuma gadījumos (kā, piemēram, sacensības, pasākumi, svētku dienas, kā arī
dažādu saimnieciska/organizatoriska rakstura gadījumos), ar Saldus baseina rīkojumu,
darba laiks un cenrādis var tikt mainīts.
2.3. Par peldbaseina darba laika un cenrāža izmaiņām apmeklētājiem tiek paziņots
vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš. Izmaiņas peldbaseina cenrādī un darba laikos tiek
izvietotas un publicētas Noteikumu 1.5. apakšpunktā atrunātajās vietās.

2.4. Ja apmeklētājs nav iepazinies ar peldbaseina darba laika un cenrāža izmaiņām
(Noteikumu 2.2. un 2.3. apakšpunkts), Saldus peldbaseins atbildību nenes un maksa
par iegādātajiem pakalpojumiem netiek kompensēta.

3. Ieiešanas kārtība peldbaseinā
3.1. Pakalpojumu iegāde liecina, ka apmeklētājs ir iepazinies ar Noteikumiem un
apņemas tos ievērot.
3.2. Apmeklētājam ir jāuzrāda (ja, tas tiek norādīts konkrētajā biļešu, abonementu
un/vai sadarbības partneru līgumā) personas apliecinoša dokumenta oriģināls/kopija
(pase; personas apliecība, vai cita veida dokuments, ar kuru personu var identificēt
(skolēna/studenta apliecība, pensionāra/invaliditātes apliecība u.c.).
3.3. Ja persona, kura ir pavadonis apmeklētājam ar īpašām vajadzībām, vēlas izmantot
peldbaseina pakalpojumus (peldējuma, saunu, dušu), tad tai ir jāiegādājas peldbaseina
pakalpojums noteiktam laikam par attiecīgā laika 1 (vienas) reizes apmeklējuma cenu.
3.4. Bērns līdz 15 (piecpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot) peldbaseinu drīkst apmeklēt
tikai pieaugušo personu vai Sporta treneru klātbūtnē un atrodas šo personu uzraudzībā.
3.5. Pieaugušajai personai jābūt sasniegušai 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu.
3.6. Pieaugušais uzņemas pilnu atbildību par bērna veselības stāvokli peldbaseina
apmeklējuma laikā, bērna uzvedību peldbaseinā un /vai citās Saldus peldbaseina
telpās, arī Noteikumu 3.4. punkta ievērošanu.
3.7. Bērnu grupas (skolas, bērnudārzi) peldbaseinā ielaiž tikai atbildīgās personas
(treneru, skolotāju vai audzinātāju) pavadībā. Atbildīgā persona atbild par bērnu drošibu
un to veselības stāvokli peldēšanas nodarbību laikā, apliecinot to ar parakstu
peldbaseina drošibas noteikumu reģistrācijas žurnālā.
3.8. Bērnu grupām līdz 12 bērniem - jābūt vienai atbildīgajai personai.
3.9. Peldētapmācības nodarbību un peldceliņu īres ilgums ir 45 (četrdesmit piecas)
minūtes.
3.10. Peldbaseina noslogotības dēļ administrācija ir tiesīga pārtraukt apmeklētāju
ielaišanu peldbaseinā. Apmeklētāju skaits lielajā peldbaseinā nedrīkst pārsniegt 40
cilvēkus ( vienā peldceliņā ne vairāk kā 10 cilvēki ) un mazajā peldbaseinā apmeklētāju
skaits nedrīkst pārsniegt 15 cilvēkus, izņemot nodarbības organizētās grupās
4. Peldbaseina apmeklējuma kārtība
4.1. Apmeklētāji peldbaseina telpās tiek ielaisti, uzrādot abonementu vai iegādājoties
ieejas biļeti (čeku), reizē saņemot ģērbtuvju skapīšu atslēgas.
4.2. Apmeklētājiem iegādājoties papildus pakaplojumus (sauna, džakuzi) tiek izsniegtas
aproces, kas jāapliek ap roku un jāsaglabā līdz apmeklējuma beigām.

4.3. Peldbaseinā drīkst uzturēties tikai peldčībās vai basām kājām, peldbiksēs,
peldkostīmos, peldcepurēs.
4.4. Ielas vai pludmales šortos peldbaseinā uzturēties aizliegts.
4.5. Virsdrēbes un ielas apavi ir jāatstāj garderobē.
4.6. Bērniem līdz 2 gadu vecumam (ieskaitot) baseina apmeklējuma laikā obligāti ir
jābūt uzvilktām autiņbiksītēm, kas paredzētas peldēšanai.
4.7. Visu veidu brillēm ir jābūt nostiprinātām.
4.8. Pirms ieiešanas peldbaseinā obligāti jānomazgājas dušā izmantojot personīgos
mazgāšanās līdzekļus.
4.9. Pēc katra saunas un burbuļu vannas apmeklējuma obligāti jānoskalojas dušā.
4.10. Peldbaseinā nav atļauts ienest stikla priekšmetus.
4.11. Saunas apmeklējuma laikā aizliegts lietot ķermeņa kosmētiskos līdzekļus , tai
skaitā no dabīgajām izejvielām (medus, kafija u.c).
4.12. Saunas apmeklējuma
laikā aizliegts liet ūdeni un/vai citu šķidrumu uz
elektriskajām ierīcēm, kuras atrodas saunas telpā.
4.13. Saunas apmeklējuma laikā apmeklētājam jālieto dvielis, kas tiek paklāts zem
ķermeņa. Ar kailu miesu sēdēt un/vai gulēt uz saunas lāvas aizliegts.
4.14. Par noteikumu 4.11., 4.12. un 4.13. punkta neievērošanu apmeklētājs var tik
izraidīts no peldbaseina.
4.15. Peldbaseina personālam ir tiesības kontrolēt sanitāri higiēnisko noteikumu
ievērošanu peldbaseinā, saunā un dušas telpās.
4.16. Peldbaseina apmeklējuma laikā apmeklētājs veselības problēmu un/vai citu
jautājumu gadījumā var vērsties pie Sporta trenera, glābēja un/vai peldbaseina
administrācijas darbinieka.
4.17. Pirms ieiešanas peldbaseinā apmeklētājam obligāti jāpārbauda vai pareizi aizvērts
skapis.
4.18. Saldus peldbaseins nenes atbildību par skapjos un/vai peldbaseinā atstātajām
apmeklētāju personīgajām mantām.
4.19. Apmeklētājs sedz zaudējumus, kas viņa rīcības rezultātā radušies peldbaseinā
Noteikumu neievērošanas gadījumā.
4.20. Pēc baseina apmeklējuma - jānodod ģērbtuvju skapīšu atslēgas administratorei.

5. Aizliegts apmeklēt peldbaseinu
5.1. Apmeklētājiem ar akūtiem saslimšanas simptomiem (paaugstināta temperatūra,
drudzis), konjunktīvu, ādas slimībām, vaļējām brūcēm/pārsējiem), kuri var apdraudēt
citu apmeklētāju veselību.
5.2. Apmeklētājiem alkohola, narkotisko un/vai citu apreibinošo vielu iespaidā.
5.3. Apmeklētājiem, kuru rīcībā ir pretrunā ar sabiedrībā pieņemtām uzvedības
normām.
5.4. Apmeklētājiem ar dzīvniekiem.

6. Peldbaseinā aizliegts
6.1. Baseina telpās ir aizliegts skriet (slidenas grīdas) un trokšņot.
6.2. Līst pāri vai sēdēt uz celiņus apzīmējošām trosēm (viļņlaužiem).
6.3. Lēkt peldbaseinā no malām.
6.4. Lēkt no starta paaugstinājumiem bez iepriekšējās sagatavotības.
6.5. Nirt peldbaseinā.
6.6. Atrasties peldbaseina telpās alkohola, narkotisko un/vai citu apreibinošo vielu
reibumā.
6.7. Atstāt bērnus peldbaseina telpās līdz 15 (piecpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot)
bez pieaugušo personu vai Sporta treneru uzraudzības.
6.8. Spļaut uz grīdas vai ūdenī, lietot košļājamo gumiju.
6.9. Kārtot dabiskās vajadzības ārpus tualetes telpām.
6.10. Peldbaseinā, ģerbtuvēs un peldbaseina administrācijā aizliegts fotogrāfēt, filmēt
veikt audio ierakstus bez Saldus peldbaseina administrācijas atļaujas. Par šo noteikumu
neievērošanu apmeklētājs var tikt izraidīts no peldbaseina telpām.
6.11. Par Noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., un 6.10. punktu
pārkāpšanu, apmeklētājs var tikt izraidīts no peldbaseina.

ESI ATBILDĪGS PAR SAVU UN CITU APMEKLĒTĀJU DROŠĪBU!

