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KULDĪGAS NOVADA SPORTA SKOLAS

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 sertificēti glābēji.
1.3. Nodarbības baseinā vada sertificēti treneri/sporta skolotāji, kuriem ir atbilstoša izglītība
vai apgūti “A” kategorijas peldētapmācības kursi.
1.4. Apmeklētājs pirms peldbaseina apmeklējuma rūpīgi iepazīstas ar Peldbaseina iekšējās
kārtības noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi) un uzturēšanās laikā tos ievēro.
1.5 .Noteikumi ir jāievēro visiem apmeklētājiem neatkarīgi no vecuma un dzimuma.
1.6. Noteikumi ir izvietoti Kuldīgas novada Sporta skolas mājas lapā www.kuldigasports.lv ,
pie administrācijas un peldbaseinā.
1.7. Peldbaseina apmeklētājam ir saistoši Kuldīgas novada sporta skolas peldbaseina
noteikumi, kuri ir izvietoti Noteikumu 1.6.punktā noteiktajās vietās.
1.8. Ja apmeklētājs ignorē Noteikumus, peldbaseina darbinieku norādījumus, nodara
kaitējumus savai veselībai, apdraud savu un/vai citu apmeklētāju dzīvību, cieš materiālus
zaudējumus un/vai nodara materiālus zaudējumus trešajai personai šo Noteikumu
neievērošanas dēl, Kuldīgas novada sporta skola, turpmāk tekstā – KNSS, atbildību nenes.
1.9. Apmeklētājs, kurš neievēro šos Noteikumus, izvietotās brīdinājumu zīmes, uzrakstus,
peldbaseina darbinieku aizrādījumus, tiek izraidīts no peldbaseina, neatmaksājot samaksāto
ieejas maksu.
1.10. Noteikumi stājās spēkā 2017.gada 1.novembrī.
2. Peldbaseina darba laiks
2.1. Peldbaseina darba laiks apmeklētājiem ir noteikts:
2.1.1. pirmdienās no plkst. 11.30 līdz plkst. 22.00 (pēdējais apmeklējums līdz plkst. 20.45);
2.1.2. pārējās darba dienās, ieskaitot sestdienās un svētdienās no plkst. 7.00 līdz plkst.
22.00 (pēdējais apmeklējums līdz plkst. 20.45);

2.2. Izņēmuma gadījumos (kā, piemēram, sacensības, pasākumi, svētku dienas, kā arī
dažādu saimnieciska/organizatoriska rakstura gadījumos), ar KNSS 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 apmeklētās nav iepazinies ar peldbaseina darba laika un cenrāža izmaiņām
(Noteikumu 2.2. un 2.3. apakšpunkts), KNSS 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, personalizēts e-talons, 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. Uzsākot izmantot, peldbaseina pakalpojumus apmeklētāja pienākums ir peldbaseina
administrācijā saņemt elektronisko aproci.
3.5. Par tīšu/apzinātu elektroniskās aproces sabojāšanu, administrācija piemēro naudas
sodu 10.00 EUR (desmit eiro, 00 centi), kas ir jāiemaksā kasē.
3.6. Elektroniskās aproces nozaudēšanas gadījumā, tā tiek atjaunota pēc apmeklētāja
pieprasījuma, atkārtoti iemaksājot soda naudu 10.00 EUR (desmit eiro, 00 centi) par vienu
aproci.
3.7. Apmeklētājiem, saņemot elektronisko aproci un veicot noteiktā apmeklējuma reģistrāciju,
tiek uzņemts pakalpojuma izmantošanas laiks.
3.8. Apmeklētājam bērnu un skolēnu peldētapmācības grupās, saņemot elektronisko aproci
un veicot noteiktā apmeklējuma reģistrāciju, netiek uzņemts pakalpojuma laiks.
3.9. Apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām un tā pavadošai personai, saņemot elektronisko
aproci un veicot noteiktā apmeklējuma reģistrāciju, netiek uzņemts pakalpojumu laiks.
3.10. Reģistrējoties pie administrācijas, tiek fiksēts laiks, kuru apmeklētājs ir pavadījis
peldbaseinā.
3.11. Par laika limita pārsniegšanu, apmeklētājs veic papildus samaksu pēc Kuldīgas novada
Sporta skolas noteiktās cenas par stundu.
3.12. Ja apmeklētājs izvairās no soda naudas samaksas (Noteikumu 3.11. punkts), tad
KNSS ir tiesīgs liegt konkrētajam apmeklētājam turpmāk izmantot peldbaseina
pakalpojumus. Šāda gadījumā apmeklētājam samaksātā summa par iegādāto pakalpojuma
veidu netiek kompensēta.
3.13. Bērns līdz 15 (piecpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot) peldbaseinu drīkst apmeklēt tikai
pieaugušo personu vai Sporta treneru klātbūtnē un atrodas šo personu uzraudzībā.
3.14. Pieaugušajai personai jābūt sasniegušai 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu.
3.15. Pieaugušais uzņemas pilnu atbildību par bērna veselības stāvokli peldbaseina
apmeklējuma laikā, bērna uzvedību peldbaseinā un /vai citās Kuldīgas novada sporta skolas
“Sporta kompleksa” telpās, arī Noteikumu 3.13. punkta ievērošanu.
3.16.Peldētapmācības nodarbību un peldceliņu īres ilgums ir 45 (četrdesmit piecas) minūtes.
3.17. Peldbaseina noslogotības dēļ administrācija ir tiesīga pārtraukt apmeklētāju ielaišanu
peldbaseinā.

3.18. Apmeklētājiem iegādājoties abonementu, tas jāaktivizē 30 (trīsdesmit) dienu laikā no to
iegādes brīža. Abonements izmantojams ne biežāk kā 1 (vienu) reizi dienā.
Abonementa derīguma termiņš:
3.18.1. 10 (desmit) reižu abonementam – beztermiņa lietošana
3.19. Apmeklētājam, iegādājoties peldbaseina dāvanu karti, tā jāizlieto dāvanu kartē
norādītajā termiņā. Dāvanu kartē norādītais termiņš netiek pārcelts/pagarināts, un tajā
noteiktā summa netiek kompensēta.
4. Peldbaseina apmeklējuma kārtība
4.1. Apmeklētājs ar elektronisko aproci var atvērt un aizvērt ģērbtuves skapi.
4.2. Apmeklētājs ģērbtuvē pie termināla var saņemt informāciju par izmantotā skapja
numuru.
4.3. Elektroniskās aproces izmantošanas neskaidrību gadījumos apmeklētājs var vērsties pie
Sporta speciālista/glābēja un/vai pie peldbaseina administrācijas darbinieka.
4.4. Elektroniskās aproces tiek personalizētas un atbilstoši noteiktajam apmeklējuma
veidam individuāli ieprogrammētas. Elektronisko aproci aizliegts nodot lietošanā citai
personai. Sods par šo noteikuma pārkāpšanu 10.00 EUR
4.5. Peldbaseinā drīkst uzturēties tikai peldčībās vai basām kājām, peldbiksēs, peldkostīmos,
peldcepurēs.
4.6. Pludmales šortos peldbaseinā uzturēties aizliegts.
4.7. Virsdrēbes un ielas apavi ir jānodod garderobē.
4.8. Par garderobes numura nozaudēšanu sods 7,00 EUR (septiņi eiro, 00 centi).
4.9. Par Noteikumu 4.6. un 4.7. punktu neievērošanu baseina uzraugs var palūgt atstāt
baseinu, nekompensējot samaksāto pakalpojuma summu.
4.10. Visu veidu brillēm ir jābūt nostiprinātām.
4.11. Pirms ieiešanas peldbaseinā obligāti jānomazgājas dušā.
4.12. Pēc katra saunas, tvaiku pirts, burbuļu vannas obligāti jānoskalojas dušā.
4.13. Peldbaseinā nav atļauts ienest stikla priekšmetus.
4.14. Saunas un tvaiku pirts apmeklējuma laikā aizliegts lietot pirts slotas un/vai ķermeņa
kosmētiskos līdzekļus , tai skaitā no dabīgajām izejvielām (medus, kafija u.c).
4.15. Saunas un tvaiku pirts laikā aizliegts liet ūdeni un/vai citu šķidrumu uz elektriskajām
ierīcēm, kuras atrodas saunas un tvaiku pirts telpā.
4.16. Saunas apmeklējuma laikā apmeklētājam jālieto dvielis, kas tiek paklāts zem ķermeņa.
Ar kailu miesu sēdēt un/vai gulēt uz saunas lāvas aizliegts.
4.17. Par noteikumu 4.14., 4.15. un 4.16. punkta neievērošanu apmeklētājs var tik izraidīts
no peldbaseina.
4.18. Peldbaseina apmeklējuma laikā apmeklētājs veselības problēmu un/vai citu jautājumu
gadījumā var vērsties pie Sporta trenera, glābēja un/vai peldbaseina administrācijas
darbinieka.
4.19. Pirms ieiešanas peldbaseinā apmeklētājam obligāti jāpārbauda vai pareizi aizvērts
skapis.
4.20. KNSS nenes atbildību par skapjos un/vai peldbaseinā atstātajām apmeklētāju
personīgajām mantām.
4.21. Apmeklētājs sedz zaudējumus, kas viņa rīcības rezultātā radušies peldbaseinā
Noteikumu neievērošanas gadījumā.
5. Aizliegts apmeklēt peldbaseinu
5.1. Apmeklētājiem bez elektroniskās aproces, izņemot skolu grupām un KNSS audzēkņu

treniņu grupām.
5.2. Apmeklētājiem ar akūtiem saslimšanas simptomiem (paaugstināta temperatūra,
drudzis), konjunktīvu, ādas slimībām, vaļējām brūcēm/pārsējiem), kuri var apdraudēt citu
apmeklētāju veselību.
5.3. Apmeklētājiem alkohola, narkotisko un/vai citu apreibinošo vielu iespaidā.
5.4. Apmeklētājiem, kuru rīcībā ir pretrunā ar sabiedrībā pieņemtām uzvedības normām.
5.5. Apmeklētājiem ar dzīvniekiem.
6. Peldbaseinā aizliegts
6.1. Lēkt peldbaseinā no malām.
6.2. Lēkt no starta paaugstinājumiem bez iepriekšējās sagatavotības.
6.3. Nirt peldbaseinā.
6.4. Individuāli apmeklēt peldbaseinu specializētā hidrotērpā, mono pleznās, kā arī izmantot
niršanas inventāru.
6.5. Atrasties peldbaseina telpās alkohola, narkotisko un/vai citu apreibinošo vielu reibumā.
6.6. Atstāt bērnus peldbaseina telpās līdz 15 (piecpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot) bez
pieaugušo personu vai Sporta treneru uzraudzības.
6.7. Spļaut uz grīdas vai ūdenī.
6.8. Kārtot dabiskās vajadzības ārpus tualetes telpām.
6.9. Par Noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., un 6.8. punktu pārkāpšanu,
apmeklētājs var tikt izraidīts no peldbaseina.
6.10. Peldbaseinā, ģērbtuvēs un peldbaseina administrācijā aizliegts fotografēt, filmēt, veikt
audio ierakstus bez KNSS atļaujas. Par šo Noteikumu neievērošanu apmeklētājs var tikt
izraidīts no baseina telpām.
6.11. Nodarboties ar uztura bagātinātāju, diētiskās pārtikas un sporta pārtikas izplatīšanu,
reklamēšanu un tirdzniecību.

