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IEKŠEJIE NOTEIKUMI 

Apsti prin āti 

ar Daugavpil s 16. vidusskolas direktores 
19.10.202 1. rīkojumu Nr.89-v isp. 

Daugavpils 16. vidusskolas baseinu izmantošanas 
iekšējās kārtības noteikumi 

Vispārējie noteikumi. 

Izdoti saskaņ ā ar Mini stru kabineta 
2020.gada 28.jū lij a noteikumiem Nr.470 
· ' Hig i ē n as prasības baseina un pirts pakalpojumiem" 

1. Baseinu iekšējās kārtības noteikumi ir saistoši visiem Daugavpils 16.vidusskolas baseinu 
apmeklētājiem. 

2. Baseinu i ekšējās kārtības noteikumi nosaka kārtību , kā dā apmeklētājam tiek sniegti 
Daugavpils 16. vidusskolas baseinu pakalpojumi, nosaka drošības , hig iēnas un citas prasības, 

kas jāievēro apmeklētājiem , Daugavpils 16.vidusskolas tiesības , pienākumus un atbildības 
ierobežojumus. 
3. Baseinu iekšējās kārtības noteikumi ir izstrādāti , lai noregulētu savstarpējās attiecības , 

nodrošinātu apmeklētāju atpūtu un drošību , izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem, 

traumām un zaudējumiem . 

4. Baseinu iekšējie kārtības noteikumi j ā i evēro visiem apmekl ētāji em neatkarīg i no vecuma. 
Pirms baseinu apmeklējuma person·a uzmanīgi izlasa un i epazīstas ar Baseinu iekšējiem 
kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot izmantošanas laikā . Baseinu iekšējie kārtības 
noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
5. Baseinu iekšējie kārtības noteikumi ir izvietoti Daugavpils 16. vidusskolas baseinu telpās 
un publicēti mājas l apā www.daug 16vsk ,Jv . Uzsākot pakalpojuma izmantošanu , apmekl ētāj s 

atbildīgs par i epazīšanos ar i ekšēji em k ārtības noteikumiem un par to i evērošanu. 

6. Ja apmeklētājs cieš zaudējumus vai nodara zaudējumus trešajām personām šo noteikumu 
neievērošanas dēļ, vai arī ignorējot Daugavpils 16. vidusskolas apkalpojošā personāla 

norādījumus, Daugavpils 16. vidusskola par šādiem zaudējumiem neatbild. 
7. Apmeklētājam ir jāatlīdzina Daugavpils 16.vidusskolai nodarītos zaudējumus. 

) 



8. Pakalpojumu ņēmējam ir pienākums ievērot Daugavpils 16.vidusskolas Baseinu iekšējās 

kārtības noteikumus, kā arī būt piekl ājīgam pret citiem apmekl ētāji em un apkalpojošo 

personālu. 

9. Pirms sporta stundas base inā, pie base ina ieejas skolas māsa pārbauda skolēnu vese lības 

stāvokli (ādas slimības , pedikuloze), kā arī nepieciešamo mantu esamību . Ja ir konstatētas 
slimības pazīmes , baseina apmeklēšana aizliegta, par ko obligāti tiek paziņots vecākiem . Ja 
nav kādas nepieciešamās mantas baseina apmeklēšanai , skolēnam aizliegts peldēt baseinā. 
Skolas māsa seko, lai s kolēni , ieejot baseina ģērbtuvēs , izmantotu gumijas apavus. Skolēni , 

kuri atbrīvoti no pe ldēšanas nodarbībām , atrodas baseina te lpā un tika i gumijas apavos. 

Baseinu lietošanas ierobežojumi. 

1. Pirms pakalpojuma saņemšanas vai tās laikā, apmeklētājam ir jānovērtē savas fiziskās 
spējas , veselības stāvoklis un peldēšanas prasme. Apmeklētājam ir aizliegts izmantot baseinu 

telpas slimības vai traumas gad~jumā. 

2. Ir aizliegts izmantot pakalpojumu, ja slimo ar ādas sēnīšu un strnta inām s limībām. 

3. Aizliegtas rīcības , kas var apdraudēt paša vai citu personu dzīvību , veselību. 

4. Vecākiem vai citām par bērnu atbildīgām persor.iām aizliegts atstāt bez uzraudzības bērnu, 

kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu. 
5. Baseinu telpās smēķēt un lietot .apreibinošas un narkotiskas vielas ir aizliegts, kā arī 
aizliegts ierasties alkohola, narkoti sko va i citu apreibinošo vi elu reibuma stāvoklī. 

6. Aizliegts boj āt vai nesaudzīg i i zturēti es pret pakalpojuma saņemšanas vietā esošo 
inventāru, iekārtām un telpām. 

7. Aizliegts skūt kājas , bārdu, paduses, krāsot matus u.tml. , atstāt higiēnas priekšmetus vai kā 
citādi pārkāpt higiēnas noteikumus pakalpojuma saņemšanas telpās , tostarp, garderobē un 

dušā. 

8. Aizliegts liet ūdeni un citus šķidrumus uz saunas sildelementiem. 

9. Nelietot baseina un saunas telpās medu, kafij as biezumus un citus ķermeņa skrubjus. 
10. Aizliegts lēkt baseinā. 
11. Aizliegts ierasties ar dzīvniekiem. 

12. Aizliegts ienākt baseina telpās virsdrēbēs un āra apavos. 

13. Aizliegts ienest līdz i paņemtos ēdienus un dzērienus , kā arī stikla traukus un priekšmetus. 
I 4. Aizliegts spļaut uz grīd as un ūdenī. k ā rtot da bi skās vajadzības ārpu s tua l etēm . 

15. Aizliegts traucē t citu apmekl ētāju mi eru ar s kaļu va i sabiedrības normām neatbilstošu 
uzvedību. 

16. Aizliegts pēc iziešanas no baseina teritorijas atgriezties atpakaļ , nenoskalojoties dušā. 

Baseina higiēniskās prasības. 

l . Apmeklētājiem pirms baseina obligāti j āapmeklē tualete, j āmazgāj as ar z i epēm dušā un 
jāiet baseinā caur kāju vanniņu. Pēc baseina lietošanas jānomazgājas dušā, jāžāvē mati ar 
fēnu. 

2. Ir jāievēro personīgo higiēnu un tīrību. 



3. Izmantot tikai sev paredzētu dvieli . 
4. Izmantot dvieļus sēdēšanai uz lāvas saunā/pirtī . 

5. Mazgāt un dezinficēt rokas pēc pi eska rša n ās bieži li etotām virsmām . 

6. Peldbaseinā drīkst uzturēties tikai tīrās peldčībās, peldbiksēs, peldkostīmos, j ābūt 

peldcepurei. 

Informācija par baseina drošu lietošanu. 

Apmeklētājam ir pienākums: 

1. Patstāvīgi sekot savam veselības stāvoklim. 
2. Nekavējoties pārtraukt izmantot pakalpojumu, ja pakalpojuma laikā parādās nepatīkamas 
sāpes, "galvas reiboņi", slikta pašsajūta, trauma un tml. Šādos gadījumos nekavējoties 
jāvēršas pēc palīdzības pie baseina darbiniekiem, jālūdz izsaukt kvalificētu medicīnisko 
personālu. 

3. Pildīt baseina darbinieku prasības Baseinu i ekšēj ās k ā rtības noteikumu i evērošanas 

nodrošināšanai. 

4. Informēt apkalpojošo personālu par iekārtu/ inventāra bojājumiem, kā arī par iespējamiem 
pārkāpumiem. 

5. Baseina telpās pārvietoties lēnām un piesardzīgi . 

6. Izvairīties no pieskaršanās pirts apsildīšanas ierīcēm . 

7. Pirms dušas lietošanas piesardzīgi pārliecināties par to, lai , atverot ūdens krānu , pa to netek 
pārāk karsts ūdens. 
8. Atrodoties baseinā, nepeldēties tajā baseina daļā, kurā dziļums pārsniedz apmeklētāja 

augumu, ja viņš nav apguvis peldēšanas prasmi. 
9. Ievērot kārtību ģērbtuvē, dušā un tualetē. Personiskās mantas un apģērbu glabāt tām 
paredzētajā vietā. 

10. Ievērot uz iekārtām izvietotos lietošanas norādījumus. 

Direktore 

Pečonka 

28800457 

O.Dukšinska 


