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Noteikumi peldbaseina apmeklētāju skaita noteikšanai, apmeklējuma un nodarbību organizēšanai 
Covid-19 laikā1 

Noteikumi izstrādāti ievērojot Ministru kabineta rīkojuma nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 
12.05.2020. redakciju un atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 2020.gada 12. 
maijā izdoto vadlīniju “Par fiziskajām aktivitātēm, pulcējoties sporta norišu vietās ārkārtējas situācijas laikā 
no 2020.gada 12.maija”  (Vadlīnijas) 1.17.1 punktu un 6. punktu. 

Noteikumi papildina Vadlīnijās minētos nosacījumus un ir saistoši visiem sportistiem un sporta 
darbiniekiem2 (saskaņā ar Sporta likuma 18.panta otrajā daļā un 20.panta pirmajā daļā noteikto). 

Sporta bāzes īpašnieks un pārvaldnieks drīkst noteikt stingrākas prasības, kas ir vērstas uz higiēnas un 
drošības pasākumu veicināšanu.  

1. Vispārējā drošība un higiēnas prasības apmeklētājiem: 
1.1. Paliec mājās, ja uz tevi attiecas pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi; 
1.2. Paliec mājās, ja nejūties labi vai ir kāds no šiem simptomiem (arī vieglā formā): iesnas, šķavas, 

iekaisis kakls, klepus, saaukstēšanās, sasprindzinājums vai drudzis. Neapmeklē peldbaseinu, ja 
šādi simptomi ir bijuši arī mazāk kā pirms divām nedēļām;  

1.3. Paliec, ja kāds no taviem ģimenes locekļiem nejūtas labi vai ir kāds no šiem simptomiem (arī 
vieglā formā): iesnas, šķavas, iekaisis kakls, klepus, saaukstēšanās, sasprindzinājums vai 
drudzis. Neapmeklē peldbaseinu, ja šādi simptomi ir bijuši arī mazāk kā pirms divām nedēļām;  

1.4. Ieturi 2 metru distanci no jebkuras citas personas, kas nedzīvo ar tevi vienā mājsaimniecībā. 
Ievēro šo noteikumu vienmēr un visur; 

1.5. Klepo un šķaudi elkonī un izmanto papīra salvetes; 
1.6. Nesarokojies un neapskaujies; 
1.7. Pirms došanās uz peldbaseinu, apmeklē tualeti mājās; 
1.8. Ja tas ir iespējams, peldbikses/peldkostīmu uzvelc jau mājās (zem ikdienas apģērba). Tas ļaus 

mazāk laika pavadīt ģērbtuvēs; 
1.9. Nāc uz peldbaseinu tikai iepriekš rezervētajā laikā. Neierodies peldbaseinā ātrāk kā 10 minūtes 

pirms rezervētā laika/ nodarbības sākuma;  
1.10. Nāc uz peldbaseinu viens vai tikai kopā ar personu, kas ir no tavas mājsaimniecības; 
1.11. Virsdrēbes un apavus ieliec maisiņā un atstāj tam paredzētā vietā. Ja tas ir iespējams – 

virsdrēbes un apavus ieliec savā sporta somā un ņem līdzi; 
1.12. Pirms peldbaseina apmeklējuma nomazgā rokas ar ziepēm vai dezinfekcijas līdzekli. Mazgā 

rokas kārtīgi un vismaz 20 sekundes; 
1.13. Izvairies pieskarties objektiem un virsmām, kurām pieskarās liels cilvēku skaits. Pēc 

pieskaršanās šādām virsām – mazgā rokas; 
1.14. Pirms došanās peldēt, obligāti nomazgājies dušā, tam veltot ne vairāk kā 10 minūtes. Pēc 

peldbaseina apmeklējuma – pēc iespējas ātrāk dodies prom. Dušu apmeklēt varēsi mājās. Ja 
tomēr nepieciešams apmeklēt dušu – velti tam ne vairāk kā 10 minūtes; 

1.15. Neizmanto matu žāvēšanas fēnus. Izslauki matus dvielī un nepieciešamības gadījumā uzvelc 
cepuri; 

 
1 Attiecināms uz publiskās lietošanas peldbaseiniem. Tie neattiecas uz ūdens atrakciju parkiem, SPA baseiniem un citām ūdens 
izklaides vietām 
2 Saskaņā ar Sporta likuma 1. panta 2. punktu sporta darbinieks ir fiziska persona, kas darbojas sporta jomā, veicot izglītojošo, 
tiesneša, metodisko, sportistus vai sporta sacensības apkalpojošo, organizatorisko vai cita veida darbu. 
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1.16. Nespļauj uz virsmām, dušās, peldbaseinā un peldbrillēs. Nelaizi peldbrilles un nebāz mutē citu 
ekipējumu/inventāru;  

1.17. Vienmēr ievēro peldbaseina pārvaldnieka norādītās instrukcijas un noteikumus.  
 

2. Prasības un rekomendācijas peldbaseinu pārvaldniekiem:  
2.1. Sporta bāzē (visās tās telpās) ikvienai personai labi saskatāmās vietās izvieto skaidri salasāmu 

informāciju ar brīdinājumu ievērot distancēšanos, peldbaseinu darbības noteikumus, kā arī 
aicinājumu apmeklētājus izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt peldbaseinu, ja 
personai ir elpceļu infekcijas slimības simptomi (drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī ja uz 
personu attiecas pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi; 

2.2. Attiecīgo informāciju publicē arī peldbaseina tīmekļvietnē internetā un sociālajos tīklos (ja tādi 
tiek izmantoti personu informēšanai par sporta norises vietas pakalpojumiem), ar aicinājumu 
ikvienam iepazīties ar to pirms peldbaseina apmeklējuma; 

2.3. Apmeklētāju un grupu organizēšanai izmanto attālinātās iespējas (reģistrācija, maksājumu 
veikšana u.tml.). Maksājumiem izmantojiet bezskaidras naudas norēķinus; 

2.4. Nodrošini klientu apkalpošanas centra zonas nodalīšanu no apmeklētāju zonas ar caurspīdīgu 
starpsienu, un darbiniekiem - individuālos aizsardzības līdzekļus; 

2.5. Izvērtē vietas, kur var veidoties cilvēku drūzmēšanās (piemēram, pie ieejām, izejām, tualetēm 
u.c.) un šajās vietās veic pasākumus distances ievērošanai un cilvēku plūsmas organizēšanai 
(iespēju robežās veido vienvirziena plūsmu; maksimāli novērs jebkādus šķēršļus, kas varētu 
kavēt cilvēku plūsmu; veic cilvēku plūsmas kontroli), lai var garantēt 2 metru fizisko attālumu 
starp personām (gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem); 

2.6. Ievērojot Vadlīnijās noteikto apmeklētāju limitu, plāno apmeklētāju plūsmu tā, lai nevienā no 
laika zonām neveidotos liels cilvēku pieplūdums un drūzmēšanās. Papildus citiem, 
rekomendējam ievērot šādus risinājumus: 

2.6.1. Personām vecākām par 65 gadiem, personām ar kustību traucējumiem, kā arī personām 
ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, smagas sirds 
asinsvadu sistēmas slimības) paredzēt atsevišķu apmeklējuma laiku; 

2.6.2. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu un citu sporta organizāciju grupu 
nodarbības primāri rīkot laika posmā, kad ir mazāka pārējo apmeklētāju plūsma; 

2.7. Noslēdz piekļuvi telpām, kurās netiek nodrošināts pakalpojumus (piemēram, tribīnes, 
uzgaidāmās telpas, utt.); 

2.8. Noslēdz piekļuvi saunām, pirtīm, burbuļvannām, SPA zonām un citām atpūtas telpām. Tās 
izmantot ir aizliegts; 

2.9. Nodrošini stingru telpu un virsmu tīrīšanas un dezinfekcijas protokola ievērošanu. Iespēju 
robežās pastiprini visu koplietošanas telpu un virsmu dezinfekciju un veic to kontroli; 

2.10. Ģērbtuvēs:   
2.10.1. Ģērbtuvēs nodrošini, ka apmeklētājiem pieejami skapīši/pakaramie ar vismaz 2 metru 

distanci, pārējie slēgti vai nav izmantojami (izvietojot attiecīgus marķējumus), kā arī 
nodrošini, ka ģērbtuvē atrodas tikai tik daudz cilvēku, lai ģērbšanās laikā varētu ievērot 2 
metru distanci; 

2.10.2. Ģērbtuvēs apmeklētājiem labi saredzamā vietā izvieto informāciju ar aicinājumu ievērot 2 
metru distanci un ģērbtuvē uzturēties ne ilgāk kā 10 minūtes; 

2.10.3. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu un citu sporta organizāciju grupu 
audzēkņiem rekomendē skapīšus/pakaramos neizmantot. Savas privātās mantas 
audzēkņi liek mugursomās, kuras ņem līdzi uz peldbaseinu; 
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2.10.4. Demontē vai izolē piekļūšanai matu žāvēšanai paredzētos fēnus. Iespēju robežās liedz 
iespēju izmantot privātos fēnus. 

2.11. Dušās:  
2.11.1. dušās, kas nav aprīkotas kā atsevišķas kabīnes, nodrošini, ka tiek izmantotas dušas 

ierīces, vienu dušas ierīci izlaižot, kā arī tiek noteikts, ka dušu izmanto ne ilgāk kā 10 
minūtes; 

2.11.2. Nosaki un iestrādā vizuālas zīmes apmeklētāju plūsmai – pārvietošanās tikai pa labo pusi; 
2.12. Nodrošini peldbaseina ūdens sagatavošanā maksimālo pieļaujamo brīvā hlora koncentrāciju3, 

kā arī veic cita veida preventīvās darbības, lai pastiprinātu sanitāro drošību. Informē par 
izmaiņām apmeklētājus; 

2.13. Iepazīstini visus darbiniekus ar peldbaseina darbības noteikumiem, t.s. prasībām ievērot 
distancēšanos un iespējamajiem rīcības scenārijiem, kad apmeklētāji neievēro šīs prasības; 

2.14. Sniedz personālam skaidras instrukcijas, kā droši un atbildīgi veikt savus darba pienākumus, 
ietverot šādus norādījumus: 

2.14.1. Paliec mājās, ja uz tevi attiecas pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi; 
2.14.2. Paliec mājās, ja nejūties labi vai ir kāds no šiem simptomiem (arī vieglā formā): iesnas, 

šķavas, iekaisis kakls, klepus, saaukstēšanās, sasprindzinājums vai drudzis. Neapmeklē 
peldbaseinu, ja šādi simptomi ir bijuši arī mazāk kā pirms divām nedēļām;  

2.14.3. Paliec mājās, ja kāds no taviem ģimenes locekļiem nejūtas labi vai ir kāds no šiem 
simptomiem (arī vieglā formā): iesnas, šķavas, iekaisis kakls, klepus, saaukstēšanās, 
sasprindzinājums vai drudzis. Neapmeklē peldbaseinu, ja šādi simptomi ir bijuši arī 
mazāk kā pirms divām nedēļām;  

2.14.4. Visus darbus, kas ir veicami ārpus darba vietas, veic mājās. Uz darbu nāc tikai, lai pildītu 
savus tiešos darba pienākumus; 

2.14.5. Saglabā 2 metru distanci no pārējiem cilvēkiem – tai skaitā kolēģiem; 
2.14.6. Nesarokojies un neapskaujies – tai skaitā ar kolēģiem; 
2.14.7. Klepo, šķaudi elkonī un izmanto papīra salvetes; 
2.14.8. Regulāri mazgā rokas. Mazgā tās uzreiz pēc ienākšanas peldbaseina telpās, pirms un pēc 

ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc tīrīšanas un pirms došanās uz mājām; 
2.14.9. Nedalies ar saviem (darba) materiāliem un inventāru. Dezinficē darba piederumus pirms 

maiņas sākuma; 
2.14.10. Kur tas ir nepieciešams drošības nolūkos un fiziski iespējams, lieto individuālos 

aizsardzības līdzekļus (sejas maskas, cimdus, aizsargbrilles); 
2.14.11. Neaizkavē apmeklētājus un kolēģus ar sarunām; 
2.14.12. Fizisks kontakts ar citu personu ir pieļaujams tikai ārkārtas situācijās – kad 

nepieciešams sniegt tāda veida palīdzību, kas ir būtiska personas fiziskajai veselībai un 
drošībai. 

  

 
3 Ministru kabineta noteikumi Nr.37 “Higiēnas prasības publiskas lietošanas peldbaseiniem” 
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3. Individuālo personu apmeklējuma un grupu nodarbību organizēšana (skat. grafiku nr.1): 
3.1. Vispārējas prasības: 

3.1.1. peldbaseinu neapmeklē personas, kas ir jaunākas par 12 gadiem; 
3.1.2. Iespēju robežās nodrošini vienvirziena apmeklētāju plūsmu visā peldbaseina teritorijā, t.s. 

iekāpjot un izkāpjot no peldbaseina vannas; 
3.1.3. Pirms un pēc peldēšanas seansa apmeklētājiem pēc iespējas ātrāk jāatstāj peldbaseina 

vannas zona (lai samazinātu uzturēšanās iespējas, aizvāc visus atpūtas solus); 
3.1.4. Apmeklētājiem netiek izsniegts koplietošanas inventārs un tas nav brīvi pieejams. 

Personīgā inventāra un citu personīgo mantu uzglabāšana peldbaseina teritorijā ir 
aizliegta (ja vien tam netiek nodrošinātas individualizētas, slēgtas glabātavas). 

3.2. Prasības individuāla apmeklējuma organizēšanai:  
3.2.1. Individuāls apmeklējums ir pieļaujams tikai speciāli šim nolūkam sagatavotā peldceliņā 

(vai vairākos), kura platums ir divu standarta celiņu izmērā – 5 metri. Individuālais 
apmeklējums standarta peldceliņā (2.0-2.5m plats) ir aizliegts; 

3.2.2. Maksimālais apmeklētāju skaits vienā “zonā” tiek noteikts atbilstoši formulai 1:12 (viena 
persona uz 12m2 teritoriju), t.i. – 25m peldbaseinā (celiņš: 25m x 5m) – ne vairāk kā 10 
apmeklētāji; 50m peldbaseinā (celiņš: 50m x 5m) – ne vairāk kā 20 apmeklētāji; 

3.2.3. Peldēšana tiek organizēta atbilstoši ikdienā pieņemtajai plūsmai – peldēšana pa labo pusi; 
3.2.4. Visiem apmeklētājiem jāievēro 2 metru distance – gan peldot, gan apstājoties baseina 

malās. Nedrīkst apdzīt viens otru; 
3.2.5. Ir aizliegts ilgstoši uzturēties, pulcēties un sarunāties baseina malās; 
3.2.6. Apmeklētāji drīkst izmantot tikai savu personīgo inventāru. Koplietošanas inventārs ir 

aizliegts; 
3.2.7. Lai samazinātu izelpas intensitāti virs ūdens virsmas, apmeklētājiem ir aizliegts peldēt ar 

dēlīti kāju vingrinājumiem, drošības vestēm, aerobikas “nūdelēm”, vai citu inventāru, kas 
nodrošina ilgstošu galvas atrašanos virs ūdens virsmas. 

3.3. Organizētas grupu nodarbības: 
3.3.1. Organizētas grupu nodarbības tiek īstenotas standarta peldceliņā (2.5m), nepārsniedzot 

tajā pieļaujamo maksimālo audzēkņu skaitu, t.i. - 25m peldbaseinā (celiņš: 25m x 2.5m) – 
ne vairāk kā 5 personas; 50m peldbaseinā (celiņš: 50m x 2.5m) – ne vairāk kā 10 personas; 

3.3.2. Viss treniņa process notiek tikai ūdenī. Ir aizliegti jebkādi fiziskie vingrinājumi peldbaseina 
malā pirms un pēc treniņa;  

3.3.3. Ja peldbaseinā vienlaikus notiek vairākas grupu nodarbības, tiek nodrošināts, ka blakus 
esošos peldceliņos treneris atrodas pretējos peldbaseina galos (skat. grafiku); 

3.3.4. Treneris savu darbu organizē tā, lai vienā peldceliņā esošie audzēkņi vienlaikus nepulcējas 
vienā vietā (piemēram: tiek uzdoti dažādi uzdevumi; treniņa uzdevumi tiek uzrakstīti uz 
lapas, nodrošina, ka uzdevumu izpilde un pabeigšana notiek abos peldceliņa galos, utt.). 
Ilgstoša uzturēšanās, pulcēšanās un sarunāšanās nav pieļaujama; 

3.3.5. Visa treniņa laikā jāievēro 2 metru distance – gan peldot, gan apstājoties baseina malās; 
3.3.6. Treniņa laikā drīkst izmantot tikai savu personīgo inventāru. Koplietošanas inventārs ir 

aizliegts; 
3.3.7. Lai samazinātu izelpas intensitāti virs ūdens virsmas, treniņa laikā ir aizliegts peldēt, turot 

galvu ilgstoši virs ūdens, t.s. peldēt ar dēlīti kāju vingrinājumiem, drošības vestēm vai 
aerobikas “nūdelēm”. Tāpat ir aizliegts veikt starta lēcienus; 

3.3.8. Grupas audzēkņi ierodas un atbrīvo peldbaseinu pa vienam – nodrošinot, ka tiek ievērota 
2 metru distance.  
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Grafiks nr.1. Peldbaseina apmeklētāju plūsmas un nodarbību organizēšana 

 

 

 

 

 


