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Bērnu un jauniešu basketbola skolas „RĪGA” 
 Sporta kompleksa „Daugavas sporta nams”  

LIELĀ BASEINA 
 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 
 

1. Apmeklētājs pirms baseina apmeklējuma rūpīgi iepazīstas ar baseina iekšējās 
kārtības noteikumiem (turpmāk tekstā - Noteikumi) un uzturēšanās laikā tos ievēro. 
 

2. Noteikumi ir jāievēro visiem peldbaseina apmeklētājiem neatkarīgi no vecuma un 
dzimuma. 

 
3. Apmeklētājs, kurš neievēro šos Noteikumus, izvietotās brīdinājuma zīmes, 

uzrakstus, peldbaseina darbinieku un treneru aizrādījumus, tiek izraidīts no 
peldbaseina, neatgriežot ieejas maksu. 

 
4. Apmeklētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, fizisko sagatavotību, 

peldētprasmi. Apmeklētājam iespējams pārbaudīt savu peldētprasmi individuālā 
pārbaudē pie dežūrējošā trenera. 

 
5. Iegādājoties abonementu vai vienreizējo biļeti, apmeklētājs ar to apliecina, ka ir 

iepazinies ar Noteikumiem un apņemas tos ievērot. Iegādājoties abonementu, 
apmeklētājs parakstās par Noteikumu ievērošanu. Apmeklējot peldbaseinu, 
vienreizējā biļete/abonements jāuzrāda un jāatstāj pie baseina dežurantes. 

 
6. Bērnu un jauniešu basketbola skola „Rīga” ir tiesīga atteikt klientam pagarināt 

abonementu, ja klients ir pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus vai citādi traucējis 
peldbaseina un sporta kompleksa darbībai. 

 
7. Vispārizglītojošo un sporta skolu audzēkņi peldbaseinu apmeklē saskaņā ar sporta 

kompleksa administrācijas apstiprinātu grafiku un audzēkņu sarakstu tikai atbildīgā 
trenera klātbūtnē. Treneris iepazīstas ar Noteikumiem un ar parakstu apliecina, ka 
apņemas tos ievērot, iepazīstināt audzēkņus ar šiem Noteikumiem un uzņemas 
atbildību par Noteikumu ievērošanu nodarbību laikā. 
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8. Vispārizglītojošās un sporta skolas, noslēdzot līgumu par peldbaseina izmantošanu 

apņemas ievērot iekšējās kārtības noteikumus. Audzēkņiem pārkāpjot iekšējos 
kārtības noteikumus, pirmās divas reizes skolai tiek izteikts rakstisks aizrādījums. 
Konstatējot trešo pārkāpumu, tiek pārtraukts peldbaseina izmantošanas līgums. 
Vispārizglītojošo un sporta skolu treneris atbild par audzēkņu uzvedību ģērbtuvēs, 
dušās un peldbaseinā. 
 

9. Ģērbtuvēs, gaiteņos un citās koplietošanas telpās apmeklētājiem jāievēro sporta 
kompleksa tehnisko darbinieku (administrators, dežurants) norādījumi. 
 

10. Apmeklētājiem un grupu treneriem jāievēro baseina dežūrējošā trenera norādījumi 
baseinā, saunā un dušās. 
 

11. Beidzot nodarbību, treneris pārliecinās par kārtību baseinā, ģērbtuvēs un dušās, 
inventāra stāvokli un ar savu parakstu un ierakstu žurnālā apliecina, ka peldbaseins 
un inventārs ir kārtībā. Konstatējot inventāra bojājumu, treneris informē dežuranti un 
izdara atbilstošu ierakstu žurnālā. 

 
12. Vispārizglītojošo un sporta skolu audzēkņi baseinā drīkst ieiet tikai pēc trenera 

norādījuma un trenera uzraudzībā. 
 
13. Apmeklējot baseina nodarbības nepieciešami personīgie mazgāšanās piederumi, 

peldkostīms, peldbikses un peldcepure. Peldbaseinā drīkst uzturēties tikai 
peldbiksēs, peldkostīmos un peldcepurē (obligāti). Pludmales šortos peldbaseinā 
uzturēties aizliegts. 

 
14. Virsdrēbes un ielas apavi (maisiņā) jānodod garderobē vestibilā. 
 
15. Par ģērbtuves skapīšos atstātajām vērtslietām, naudu, dokumentiem un citām 

mantām Bērnu un jauniešu basketbola skola „Rīga" neatbild. Naudu, dokumentus 
u.c. vērtslietas iespējams atstāt uzglabāšanai pie baseina dežurantes vai garderobē. 

 
16. Pirms baseina apmeklējuma sporta kompleksa medpunktā jāveic kāju pārbaude. 

Pastāvīgajiem baseina apmeklētājiem kāju pārbaude jāveic reizi mēnesī. 
 
17. Aizliegts skaļi uzvesties, aizskart vai citādi traucēt apkārtējos klientus un personālu. 

Sporta kompleksa darbinieki ir tiesīgi palūgt klientu atstāt sporta kompleksa telpas 
un teritoriju, ja klients pārkāpis Noteikumus vai citādi traucējis peldbaseina un sporta 
kompleksa darbībai. 

 
18. Jebkāda veida apreibinošo un narkotisko vielu ienešana peldbaseina telpās un sporta 

kompleksā un to lietošana ir stingri aizliegta. Stingri aizliegts apmeklēt peldbaseinu, 
saunu reibuma stāvoklī. Sporta kompleksa darbinieki ir tiesīgi atteikt peldbaseina 
apmeklējumu personām acīmredzamā alkoholisko vai citu apreibinošo vielu 
iespaidā. 

 



 

19. Apmeklētājiem ar akūtiem saslimšanas simptomiem, piemēram, paaugstināta 
temperatūra, drudzis, konjunktivīts, ādas slimības, vaļējām brūcēm/pārsējiem, kuri 
var apdraudēt citu apmeklētāju veselību baseinu apmeklēt aizliegts. 

 
20. Peldbaseina apmeklējuma laikā apmeklētājam veselības problēmu un/vai citu 

jautājumu gadījumā jāvēršas pie dežūrējošā trenera/glābēja un/vai sporta kompleksa 
medpunktā vai pie jebkura sporta kompleksa darbinieka. 

 
21. Nodarbības ilgums (viens laiks ūdenī) peldbaseinā ir 45 vai 75 minūtes. 
 
21. Peldbaseina apmeklētajiem jāievēro nodarbību grafikā paredzētie laiki, ģērbtuves 

atļauts uzturēties 15 minūtes pirms un 20 minūtes pēc nodarbības. 
 

22. Personas, kuras nokavē nodarbību vairāk par 15 minūtēm, peldbaseinā netiek 
ielaistas. 

 
23. Pirms peldbaseina apmeklējuma apmeklētājam ir jānomazgājas dušās bez 

peldkostīma ar ziepēm. 
 
24. Apmeklētāji drīkst izmantot tikai dežūrējošā vai grupu trenera norādīto celiņu.  
 
25. Baseina vienā celiņā drīkst peldēt ne vairāk kā 12 personas. 
 
26. Aizliegts baseinā peldēt vecākiem vienlaikus ar maziem bērniem (kuru 

peldētprasmes neatbilst prasībām). 
 
27. 5, 7 un 10m lēkšanas torņus drīkst izmantot tikai daiļlēkšanas audzēkņi (torņi ir 

slēgti, atslēgas pie daiļlēkšanas trenera). 
 
28. 3m torni drīkst izmantot audzēkņu nodarbībās tikai pēdējās 15 minūtes, ielēkšanu 

koriģē treneris. Patvaļīgi bez trenera torni izmantot aizliegts. 
 
29. Peldbaseinā aizliegts: 

29.1. lēkt peldbaseinā no malām; 
29.2. lēkt no starta paaugstinājumiem bez iepriekšējas sagatavotības; 
29.3. nirt peldbaseinā (bez trenera norādījuma); 
29.4. individuāli apmeklēt peldbaseinu specializētajā hidrotērpā, mono pleznās, kā 

arī izmantot niršanas inventāru. 
 
30. Peldbaseina telpās aizliegts ienest stikla priekšmetus. 
 
31. Pirms saunas apmeklējuma obligāti jānoskalojas dušā. 
 
32. Saunas apmeklējuma laikā aizliegts lietot pirts slotas un/vai ķermeņa kosmētiskos 

līdzekļus. 
 
33. Saunas apmeklējuma laikā aizliegts liet ūdeni un/vai citus šķidrumus uz 

elektriskajām ierīcēm, kuras atrodas saunas telpā. 
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34. Saunas apmeklējuma laikā apmeklētājam jālieto dvielis, kas tiek paklāts zem 
ķermeņa. Ar kailu miesu sēdēt un/vai gulēt uz saunas lāvas aizliegts. 

 
35. Nodarbību laikā baseina tribīnēs nedrīkst uzturēties nepiederošas personas 

(pieļaujams gadījumā, ja ir rakstiski saskaņots ar sporta kompleksa administrāciju, kā 
arī atklātu nodarbību un sacensību laikā). 

 
36. Vecāki un citas audzēkņus pavadošas personas uzturas sporta kompleksa baseina 

puses vestibilā. Aizliegts uzturēties koridoros. 
 

37. Ēst un ienest ēdienu peldbaseina, ģērbtuvju un dušas telpās ir aizliegts. 
 
38. Peldbaseinā, ģērbtuvēs, dušās aizliegts fotografēt, filmēt, veikt audio ierakstus bez 

sporta kompleksa administrācijas rakstiskas atļaujas. 
 
39. Aizliegts spļaut uz grīdas vai ūdenī, kā arī kārtot dabiskās vajadzības ārpus tualetes 

telpām. 
 
40. Bērna (līdz 18 gadiem) slimības gadījumā, lai pagarinātu nodarbību laiku jāuzrāda 

ārsta zīmi. Ja slimības dēļ tiek kavēta tikai viena nodarbība, tā netiek pārcelta. 
Nodarbību laiku var pagarināt tikai esošā mācību gada laikā (septembris - jūnijs). 

 
41. Pēc nodarbības izmantotais peldbaseina inventārs jānoliek tam paredzētajā vietā. 
 
42. Par peldbaseina, saunas inventāra bojāšanu un iekšējo kārtības noteikumu 

neievērošanu iestājas materiālā atbildība. 
 
43. Apmeklētājiem stingri jāievēro norādītais apmeklējuma laiks un abonementa 

derīguma termiņš. Par neapmeklētajām nodarbībām nauda netiek atgriezta. 
 
44. Bērnu un jauniešu basketbola skola „Rīga” neuzņemas atbildību par apmeklētājam 

radītajiem zaudējumiem negadījumu, gūto traumu un citu iemeslu, kas radušies 
peldbaseina apmeklētāja nevērības vai šo Noteikumu neievērošanas rezultātā. 

 
45. Lielā baseina iekšējās kārtības noteikumi ir izvietoti mājas lapā 

www.basketbolaskola.lv, sporta kompleksa baseina puses vestibilā un baseinā 
(izraksts), kā arī uz abonementiem (izraksts). 


