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Nodibinājuma „Sanatorija „Belorusija”” Jūrmalā  

BASEINA APMEKLĒŠANAS NOTEIKUMI 

 
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Dotie Noteikumi nosaka pakalpojumu sniegšanas kārtību, drošības prasības, higiēnas 

prasības, kas jāievēro apmeklētājiem, Sanatorijas „Belorusija” Jūrmalā tiesības, pienākumus un 

atbildības ierobežojumus.  

1.2. Baseina apmeklēšanas Noteikumi ir izstrādāti lai nodrošinātu veselības aizsardzību, 

maksimāli drošu un patīkamu baseina apmeklējumu un nepieļautu pārpratumus, traumu un 

zaudējumu gadījumus.  

1.3. Noteikumus jāievēro visiem baseina klientiem neatkarīgi no vecuma. Klientam, pirms 

līguma par pakalpojuma saņemšanu (pakalpojuma apmaksas, abonementa iegādes) 

nepieciešams iepazīties ar spēkā esošajiem Noteikumiem un klients apņemas ievērot dotos 

Noteikumus visa pakalpojuma saņemšanas laikā. 

1.4. Baseina apmeklētāju Noteikumi pieejami divās valodās. Ar Noteikumiem var iepazīties 

reģistratūrā, baseinā un Nodibinājuma mājas lapā www.belorusija.lv.  

1.5. Baseina izmantošana prasa no apmeklētājiem fizisku aktivitāti. Pirms baseina 

apmeklējuma klientam ir jānovērtē savas fiziskās iespējas un peldēšanas prasmes. 

1.6. Nodibinājuma medicīnas personāls kontrolē apmeklētāju nodarbību. Apmeklētājs 

apņemas ievērot dotos Noteikumus. 

1.7. Apmeklētāju dzīvības un veselības aizsardzības nolūkos Nodibinājums „Sanatorija 

„Belorusija”” Jūrmalā veic videonovērošanu peldbaseinā.  

1.8. Aizmirstas / pazaudētas personīgās mantas tiek atstātas saglabāšanai peldbaseinā ne ilgāk 

ka 1 nedēļu no to atrašanas dienas.  

1.9. Nodibinājuma ārstniecisko peldbaseinu bērniem no 0 līdz 3 gadiem apmeklēt aizliegts. 

Jaunāka vecuma bērniem (no 3 gadiem) ieeja ārstnieciskā peldbaseinā ir atļauta tikai speciālās 

autiņbiksītēs.   

 

2. IEIEŠANA PELDBASEINĀ 

2.1. Vienreizēja apmeklējuma vai abonementa apmaksa apstiprina, ka klients ir iepazinies ar 

apmeklētāju Noteikumiem un apņemas tos ievērot. 

2.2. Bērni no 3 līdz 14 gadu vecumam peldbaseinu var apmeklēt tikai vecāku vai pieaugušo 

klātbūtnē, atrodoties viņu uzraudzībā. Pieaugušajam  jābūt vismaz 18 gadus vecam, kurš 

uzņemas atbildību par viņam uzticēto bērnu veselības stāvokli, uzvedību, kā arī šo noteikumu 

ievērošanu. 

2.3. Bērniem no 14 gadu vecuma ir tiesības apmeklēt baseinu bez vecāku vai pieaugušo 

pavadības, bet vecāki ir atbildīgi par bērna veselības stāvokli, uzvedību, kā arī šo noteikumu 

ievērošanu.   

2.4. Grupu vadītāji ir atbildīgi par visiem grupu apmeklētājiem saskaņā ar spēkā esošiem 

Noteikumiem. 

2.5. Peldbaseina noslogotības gadījumā administrācija ir tiesīga pārtraukt apmeklētāju 

ielaišanu uz laiku, kamēr atbrīvojas nepieciešamo brīvo vietu skaits. 

http://www.belorusija.lv/
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2.6. Viena peldbaseina apmeklējuma laikā iekļauts:  

1 stunda (pārģērbšanās, dušas apmeklējums, brīvā peldēšana vai fizioterapijas nodarbības 

ūdenī); 

1 stunda 30 minūtes (pārģērbšanās, dušas apmeklējums, brīvā peldēšana vai fizioterapijas 

nodarbības ūdenī, saunas/turku pirts apmeklējums). 

Gadījumā, ja klients neiekļaujas noteiktā laikā, tiek aprēķināta papildus maksa 2 eiro 

apmērā par katrām 30 minūtēm. 

2.7. Apmeklētāji netiek ielaisti baseinā 60 minūtes pirms baseina slēgšanas laika. 

 

3. BASEINA APMEKLĒJUMA IZŅĒMUMI 

3.1. Peldbaseins nav piemērots apmeklēšanai un to ir stingri aizliegts apmeklēt: 

- personām ar drudzi, konjunktivītu, ādas slimībām vai citām lipīgām slimībām, vaļējām 

brūcēm, pārsējiem, citām saslimšanām, kas apdraud paša apmeklētāja vai var apdraudēt citu 

apmeklētāju dzīvību un veselību; 

 - personām ar sliktu veselības stāvokli (iesnas, galvas traumas, caureja u.c.); 

 - personām alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā; 

3.2. Peldbaseina apmeklējums var tikt liegts jebkurai personai, tai skaitā personai, kuras 

apmeklējums var apdraudēt kārtību, drošību un peldbaseina higiēnisko stāvokli un/vai kuras 

uzvedība ir pretrunā ar morāles vai sabiedrībā pieņemtiem uzvedības noteikumiem. 

3.3. Apmeklētājs, kurš neievēro spēkā esošus Noteikumus, ignorē peldbaseina darbinieku 

norādījumus par šo Noteikumu ievērošanu var tikt izraidīts no peldbaseina neatmaksājot 

samaksāto pakalpojuma cenu. 

  

4. PELDBASEINA IZMANTOŠANA 

4.1. Ziemas periodā apmeklētājam ir pienākums atstāt virsdrēbes un ielas apavus 1. stāva 

garderobē.  

4.2. Apmeklētājs, pēc personāla lūguma, uzrāda personas  apliecinošu dokumentu vai citus 

dokumentus, kas apliecina, ka apmeklētājs ir tiesīgs izmantot kādu atlaidi. 

4.3. Apmeklētājam baseina teritorijā jāizmanto peldčības, peldbikses/peldkostīms un 

peldcepure. Vīriešiem nav atļauts uzturēties baseinā pludmales peldēšanas šortos. (atļauts 

izmantot tikai klasiskās peldbikses vai peldšortus).  

4.4. Apmeklētājam pirms baseina apmeklēšanas ir pienākums ieiet duša izmantojot ziepes un 

dušas sūkli bez peldkostīma/peldbiksēm; pirms un pēc saunas/turku pirts apmeklēšanas 

obligāti jāapmeklē duša. 

4.5. Drošības nolūkos peldbaseina teritorijā aizliegts ienest stikla priekšmetus. 

4.6. Visas peldbaseina telpas ir jāatbrīvo 15 minūtes pirms peldbaseina kompleksa darba laika 

beigām. 

4.7. Nodibinājums neuzņemas atbildību par atstātu Nodibinājuma teritorijā, garderobē un 

drēbju skapīšos atstāto dokumentu, mobilo telefonu, vērtslietu un citu  mantu sabojāšanu, 

iznīcināšanu un pazušanu. 

4.8. Nodibinājums neuzņemas atbildību par kaitējumiem, zaudējumiem, un gūtajām traumām, 

kas radušies nelaimes gadījumā un citu iemeslu dēļ, peldbaseina apmeklētāja pienācīgas 

uzmanības trūkuma, paviršības vai šo noteikumu neievērošanas rezultātā, tai skaitā personāla 

norādījumu neievērošanas gadījumā. 
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4.9. Nodibinājums neuzņemas atbildību par kaitējumiem, zaudējumiem, kas radušies 

peldbaseina apmeklētājiem, atrodoties peldbaseina teritorijā, ja kaitējumu, zaudējumus 

izraisījusi trešo personu rīcība vai citi apstākļi, par kuriem Nodibinājums nav atbildīgs 

saskaņā ar dotiem Noteikumiem un normatīvajiem aktiem.   

4.10. Peldbaseina apmeklētājs veselības un/vai mantas bojājumu gadījumā vēršas pie 

peldbaseina personāla, lai veiktu negadījuma vietas, laika un apstākļu konstatēšanu, un 

nepieciešamības gadījumā saņemtu pirmo palīdzību.   

4.11. Apmeklētājs atbild par visiem radītajiem kaitējumiem, zaudējumiem, kas nodarīti 

Nodibinājumam vai trešajām personām. 

4.12. Bērnam līdz 10 gadu vecumam, atrodoties ūdenī, pavadošajam pieaugušajam visu laiku 

ir jāatrodas līdzās rokas stiepiena attālumā.  

4.13. Nodibinājuma darbinieki ir tiesīgi dot norādījumus apmeklētājiem attiecībā uz šo 

Noteikumu ievērošanu, savukārt apmeklētājiem šie norādījumi ir jāievēro. 

4.14. Ģērbtuves skapīšus apmeklētājiem ir tiesības lietot tikai baseina apmeklējuma laikā. Pēc 

apmeklējuma skapīši tiek atvērti un atbrīvoti no tajos esošajām mantām. 

4.15. Tualetes un ģērbtuves ir jālieto, pamatojoties uz anatomisko un bioloģisko dzimumu.   

4.16. Ģērbtuves izmantojamas tikai lai pārģērbtos. Jebkuras citas darbības, kas nav saistītas ar 

pārģērbšanos, t.sk. drēbju mazgāšana, matu krāsošana, skūšanās, manikīrs, pedikīrs un t.t. ir 

aizliegtas.   

4.17. Līdz ņemtos peldēšanas piederumus ir jāuzrāda Nodibinājuma peldbaseina 

darbiniekiem.  

4.18. Atkritumi ir jāievieto tam paredzētās tvertnēs. 

  

5. BASEINA TERITORIJĀ AIZLIGTS: 

5.1. kliegt, svilpt, skriet (apmeklētājs var gūt traumu paslīdot), grūst citus apmeklētājus, bez 

vajadzīgi saukt pēc palīdzības, lai nemaldinātu personālu; 

5.2. izmantot peldbaseinu neatbilstošā apģērbā, piemēram, apakšveļā; 

5.3. lēkt baseinā no malas, skriet gar  baseina malu; 

5.4. spļaut uz grīdas un ūdenī, kārtot dabiskās vajadzības ārpus tualetēm;  

5.5. izmantot baseinu, saunu/turku pirti alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu 

iespaidā. Nodibinājuma darbiniekiem ir tiesības izraidīt iereibušus apmeklētājus no baseina 

teritorijas neatmaksājot samaksāto pakalpojuma cenu; 

5.6. personām, kuras neprot peldēt, aizliegts atrasties baseinā bez peldēšanas uzročiem vai 

peldvestēm; 

5.7. atstāt bērnus līdz 14 gadu vecumam bez pieaugušo kontroles; 

5.8. personām, kuras nav sasniegušas 14 gadu vecumu atrasties saunā/turku pirtī bez 

pieaugušo klātbūtnes; 

5.9. ieiet, iekļūt telpās, kuras ir paredzētas Nodibinājuma personālam; 

5.10. smēķēt;  

5.11. ēst un dzert ģērbtuvēs; 

5.12. kontaktēt ar Nodibinājuma darbiniekiem veidā, kas kavē to pienākumu izpildi vai citādi 

traucē darbinieku pienākumu izpildi; 

5.13. košļāt  košļājamo gumiju; 

5.14. nirt, ilgstoši atrasties zem ūdens; 
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5.15. sacenšanās nolūkā veikt elpas aizturēšanu zem ūdens; 

5.16. pleznu izmantošana (izņemot individuālos treniņus ar treneri vai fizioterapeitu).  


