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Pļaviņu pilsētas atklātā peldbaseina lietošanas kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 1.punktu
1.Vispārīgie noteikumi
1.1. Noteikumi nosaka Pļaviņu pilsētas atklātā peldbaseina lietošanas kārtību, darba laiku,
apmeklētāju atbildību.
1.2. Pļaviņu pilsētas atklātā peldbaseina (turpmāk tekstā – Peldbaseins) atrašanās vieta – Baseina
iela 1, Pļaviņas, Pļaviņu novads.
1.3. Apmeklētājam pirms peldbaseina apmeklējuma rūpīgi jāiepazīstas ar Peldbaseina lietošanas
kārtības noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi).
1.4. Noteikumi ir jāievēro visiem apmeklētājiem neatkarīgi no vecuma.
1.5. Noteikumi ir izvietoti Pļaviņu novada domes mājas lapā www.plavinunovads.lv, un
peldbaseina teritorijā.
1.6. Peldbaseins paredzēts iedzīvotāju atpūtai un sportam, veselības nostiprināšanai, kā arī fiziskās
un garīgās attīstības veicināšanai.
1.7. Peldbaseina apmeklēšana un izmantošana ir bezmaksas Pļaviņu novada iedzīvotājiem.
2. Peldbaseina darba laiks
2.1. Peldbaseina darba laiks apmeklētājiem ir noteikts katru dienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 22.00.
2.2. Izņēmuma gadījumos (kā, piemēram, sacensības, pasākumi, svētku dienas, kā arī dažādu
saimnieciska/organizatoriska rakstura gadījumos), ar Pašvaldības rīkojumu, darba laiks var tikt
mainīts.
2.3. Peldbaseins darbojas vasaras sezonas laikā. Katru gadu
3. Pelbaseina apmeklējuma kārtība
3.1. Pašvaldība nenes atbildību par peldbaseina teritorijā atstātām apmeklētāju personīgajām
mantām.
3.2. Bērnam bez peldēšanas prasmēm atrodoties ūdenī, līdzās jāatrodas vismaz vienam viņu
pavadošajam pieaugušajam bērna rokas stiepiena attālumā.
3.3. Peldbaseinā un tā teritorijā aizliegts:
3.3.1. lēkt peldbaseinā no malām;
3.3.2. atrasties peldbaseina teritorijā alkohola, narkotisko un/vai citu apreibinošo vielu reibumā;
3.3.3. atstāt bērnus un pusaudžus līdz 14 gadu vecumam bez pieaugušo uzraudzības;
3.3.4. kārtot dabiskās vajadzības ārpus tualetes telpām;

3.3.5. ieiet/uzturēties baseinā virsdrēbēs/āra drēbēs;
3.3.6. bojāt peldbaseina inventāru;
3.3.7. peldēties, apzinoties savu vai bērnu slikto veselības stāvokli (sirds asinsvadu slimības,
nobrāzumi, iesnas, galvas traumas u.c.);
3.3.8. peldbaseina teritorijā ievērot drošības noteikumus – neskriet, iekāpt peldbaseinā tikai no tā
paredzētajām vietām, uzklausīt peldbaseina personāla ieteikumus vai aizrādījumus;
3.3.9. piegružot teritoriju un peldbaseinu, mest atkritumus tiem neparedzētās vietās;
3.3.10. peldbaseinā, ģērbtuvēs un peldbaseina teritorijā aizliegts fotografēt, filmēt, veikt audio
ierakstus bez peldbaseina darbinieku atļaujas;
3.3.11. kad peldbaseins netiek lietots, peldbaseinā un tā apkārtnē nedrīkst atstāt mantas un
peldlietas;
3.3.12. traucēt citiem peldbaseina apmeklētājiem, apdraudēt citu personu drošību;
3.3.13. peldināt mājdzīvniekus;
3.3.14. ienest peldbaseina teritorijā priekšmetus un vielas, kuras var apdraudēt apkārtējo dzīvību un
veselību;
3.3.15. izmantot skaņu iekārtas publiskai mūzikas atskaņošanai;
3.3.16. patvaļīgi izvietot dažādu informāciju.
3.4. Apmeklētājiem ir jāievēro peldbaseina teritorijā izvietotās brīdinājuma un informācijas zīmes.
3.5. Apmeklētājiem apņemas ievērot personīgo higiēnu, sanitārās normas un cienīt pārējos
apmeklētājus.
4. Apmeklētāju atbildība
4.1. Jebkuram peldbaseina darbiniekam ir tiesības dot norādījumus apmeklētājiem attiecībā uz šo
noteikumu ievērošanu, kā arī izraidīt apmeklētāju un liegt iespēju apmeklēt peldbaseinu turpmāk, ja
tas neievēro Noteikumus, peldbaseina darbinieku norādījumus vai izvietotās brīdinājuma zīmes vai
uzrakstus.
4.2. Apmeklētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, pašsajūtu, fizisko sagatavotību,
peldētprasmi un iemaņām, kā arī par higiēnas prasību ievērošanu. Atbilstoši veselības stāvoklim
apmeklētājam pašam jāizvēlas uzturēšanas ilgums peldbaseinā. Par bērna veselības stāvokli ir
atbildīgi bērna vecāki vai pilngadīga bērnu pavadošā persona (no 18 gadu vecuma).
4.3. 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, Pašvaldība
atbildību nenes.
4.4. Apmeklētāji ir personīgi atbildīgi par savu un nepilngadīgo bērnu drošību.
4.5. Peldbaseina apmeklētājiem jāievēro šie noteikumi, drošība un piesardzība, sabiedriskās
kārtības, ugunsdrošības normas, sanitārās un higiēnas prasības, noteiktie ekspluatācijas
ierobežojumi, jāizturas rūpīgi un saudzīgi pret Peldbaseina aprīkojumu, jāievēro pašvaldības
darbinieku, policijas norādījumi un pamatotas prasības.
4.6. Apmeklētājs sedz zaudējumus, kas viņa rīcības rezultātā radušies peldbaseinā Noteikumu
neievērošanas gadījumā.
4.7. Apmeklētāju pienākums ir vērsties pret jebkuriem Peldbaseina kārtības noteikumu
pārkāpumiem un bojājumiem, cenšoties tos novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informējot
Peldbaseina darbinieku un pašvaldības policiju (tālr.26458996).
4.8. Peldbaseina darbinieki glābšanas darbus nenodrošina.
4.9. Noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 7.maiju.
Veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās (traumu gadījumā u.tml.) izsaukt neatliekamo
medicīnisko palīdzību, zvanot uz tālruni 113.
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