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Kārtība, organizējot nodarbības peldbaseinā 
Izstrādāti pamatojoties uz 

Ministru kabineta 13.01.2009.noteikumiem Nr.37 

“Higiēnas prasības publiskas lietošanas peldbaseiniem” 

 

1. Šie peldbaseina lietošanas noteikumi saistoši Izglītojamajiem un grupas 

skolotājam, skolotāja palīgam, kuri apmeklē Ikšķiles novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” peldbaseinu. 

2. Peldbaseina lietotājiem jāpakļaujas peldbaseina darbinieku norādījumiem. 
3. Došanos uz peldbaseinu regulē iepriekš sastādīts un PII “Čiekuriņš” vadītājas 

apstiprināts peldbaseina noslogojuma saraksts. 

4. Uz peldbaseinu nepieciešamās lietas: 
 peldkostīms/peldbikses, 

 peldbaseina čības, 
 peldcepure, 

 atbilstoša izmēra halāts, 
 dvielis. 

(Grupas skolotājs rekomendē vecākiem izglītojamā apģērbā un apavos iešūt vai 
ierakstīt izglītojamā vārdu). 

5. Pirms došanās uz peldbaseinu izglītojamos apskata skolas māsa. Pirms pirmās 
peldbaseina apmeklējuma reizes skolas māsai tiek iesniegtas medicīniskās izziņas 
par visiem Izglītojamajiem, kuri apmeklēs peldbaseinu. 

6. Izglītojamajiem nav atļauts izmantot peldbaseinu, ja viņiem ir lipīgas ādas 
slimības, ķirurģiski strutainas slimības un citas infekciju slimības. Izglītojamajiem 

ar redzamām ādas, matu vai nagu slimību pazīmēm jāuzrāda ārsta izziņa, kas 
apliecina, ka attiecīgā slimība nav lipīga. 

7. Pirms došanās uz peldbaseinu peldēšanas un grupas skolotājs instruē izglītojamos 
atbilstoši instrukcijai “Par drošību dodoties uz peldbaseinu un atrodoties 
peldbaseina telpās”. Par instruēšanu tiek izdarīts ieraksts tam paredzētajā 
reģistrācijas žurnālā. 

8. Pirms peldbaseina apmeklējuma grupas skolotājs vai skolotāja palīgs nodrošina 
izglītojamo tualetes apmeklējumu. 

9. Iestādes peldēšanas skolotājs atbild par to, lai izglītojamais uzturoties peldbaseinā 
ir nodrošināts un izmanto tam paredzēto aprīkojumu. 

10. Grupas skolotājs vai skolotāja palīgs pārbauda un atbild par to, ka izglītojamajiem 
uz peldbaseinu nav līdzi nepiederoši priekšmeti (un/vai mutē nav svešķermeņi). 

11. Izglītojamie uz peldbaseinu dodas grupas skolotāja vai skolotāja palīga 
uzraudzībā. Grupas skolotājs vai skolotāja palīgs baseina telpās neuzturas. 

12. Par Izglītojamo drošību un uzvedību peldbaseina telpās atbild peldēšanas 
skolotājs. 

13. Par Izglītojamo drošību un uzvedību ārpus peldbaseina telpām atbild grupas 
skolotājs vai skolotāja palīgs. 

14. Stingri aizliegts atstāt izglītojamos bez uzraudzības! 
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