
	

SIGULDAS SPORTA CENTRA (SSC) 
Peldētapmācības skolas noteikumi 

 
1. Peldētapmācības skolas apmeklēšana. 

1.1. Peldētapmācības nodarbības (turpmāk - NODARBĪBAS): Kurkulīši (6-18 mēneši), Vardītes (1,5-2,5 
gadi) un Grundulīši (2,5-4 gadi) bērni apmeklē kopā ar vienu no vecākiem vai likumisko pārstāvi 
(turpmāk – VECĀKI). 

1.2. NODARBĪBAS: Asarīši (5-7gadi), Līdaciņas (7-10 gadi) un Delfīni (11-14 gadi) bērni apmeklē 
patstāvīgi. 

1.3. VECĀKI, kuru bērni nodarbības apmeklē patstāvīgi, drīkst pavadīt tos uz nodarbībām līdz kases 
zonai (turniketiem), bet, ja nepieciešams palīdzēt saģērbties vai noģērbties, VECĀKI drīkst palīdzēt 
pārģērbties ģērbtuvēs un pavadīt bērnu līdz peldbaseinam, izmantojot maiņas apavus. 

1.4. Asarīšu (5-7gadi), Līdaciņu (7-10 gadi) un Delfīnu (11-14 gadi) grupu nodarbības laikā vecākiem 
peldbaseina telpā uzturēties aizliegts. 

1.5. VECĀKIEM atrasties peldbaseina telpā ir aizliegts, vienīgais izņēmums ir sagaidīt bērnu pēc 
nodarbības, lai palīdzētu saģērbties. VECĀKI atrasties ģērbtuvēs drīkst tikai maiņas apavos. 

1.6. VECĀKIEM ir pienākums iepazīties ar SSC iekšējās kartības noteikumiem un tajā brīdī valstī 
noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatīšanas 
ierobežošanai un ievērot tos. SSC iekšējie kārtības noteikumi atrodas klientu apkalpošanas zonā 
un mājaslapā: www.siguldassports.lv/lv/noteikumi/. 

1.7. Vienas nodarbības ilgums:  Kurkulīši un Vardītes – 20 minūtes, bet Grundulīši, Asarīši, Līdaciņas un 
Delfīni – 45 minūtes. 

1.8. Apmeklējot nodarbību, līdzi jāņem personīgie mazgāšanās piederumi, tīras peldčības, tīru un 
sausu dvieli, peldcepuri un peldbrilles, kā arī peldbikses vai peldkostīmu. Peldbikses un 
peldkostīms nedrīkst būt ar metāla detaļām, kā arī peldbiksēm nedrīkst būt kabatas. 

1.9. Bērni doties uz ģērbtuvēm drīkst tikai pēc klientu apkalpošanas speciālista uzaicinājumu, kā arī 
dodoties uz ģērbtuvēm ir jāveic atzīme peldētapmācības grupas uzskaites lapā, nosaucot savu 
vārdu un grupu, uz kuru dodas. 

 
2. Peldētapmācības skolas abonementu (turpmāk – abonementi) iegāde. 

2.1. Uzsākot dalību Peldētapmācības skolā, VECĀKS ar SIA “Siguldas Sporta serviss” paraksta 
vienošanos par Peldētapmācības skolas apmeklēšanu Siguldas Sporta centrā. 

2.2. Abonementi tiek pārdoti uz vienu pilnu kalendāro mēnesi. 
2.3. Abonements jāiegādājas līdz nākošā mēneša pirmajai nodarbībai, pretējā gadījumā vieta grupā 

netiek saglabāta. 
2.4. Abonementu apmaksu var veikt tikai SSC kasē. 
2.5. Abonementa maksa par nodarbībām ir fiksēta vienam mēnesim un to nav iespējams maksāt 

nepilnā apmērā, ja bērns nav apmeklējis kādu no nodarbībām, un ja bērns ir uzsācis nodarbību 
apmeklēšanu ne mēneša sākumā. 

2.6. Abonementu var izmantot tikai tas bērns, uz kura vārda ir noformēta vienošanās un iegādāts 
abonements. 

 

Noteikumi izstrādāti saskaņā̄ ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 4.panta 2.daļu un 17.panta 1.daļu un paredzēti SIA “Siguldas 
Sporta Serviss” Siguldas Sporta centra apmeklētājiem. 

Novēlam Jums un Jūsu ģimenei patīkamu atpūtu Siguldas Sporta centrā! 

 
SIA “Siguldas Sporta serviss”                                                            
Valdes locekle Elīna Sofija Kalēja  
2022. gada 2. janvāris 


