
 

Peldētapmācības skolas kārtības noteikumi 
 

1. Peldētapmācības nodarbības Kurkulīšu (6–18 mēneši), Vardīšu (1,5–2,5 gadi) un 

Grundulīšu (2,5–4 gadi) grupās bērni apmeklē kopā ar vecāku.  

2. Peldētapmācības nodarbības Asarīšu (5-7gadi), Līdaciņu (7–10 gadi) un Delfīnu (11-14 

gadi) grupās bērni apmeklē patstāvīgi. 

3. Vecāki, kuriem bērni nodarbības apmeklē patstāvīgi, bērnus uz peldētapmācības 

nodarbībām pavada līdz reģistratūrai. Ja nepieciešams palīdzēt saģērbties, vecāki drīkst 

palīdzēt pārģērbties un pavadīt līdz baseinam (tikai maiņas apavos). 

4. Asarīšu (5-7gadi), Līdaciņu (7–10 gadi) un Delfīnu (11-14 gadi) grupu nodarbības laikā 

vecākiem peldbaseina telpā uzturēties aizliegts. 

5. Ja nepieciešams, vecāks drīkst ienākt baseinā 5 minūtes pirms nodarbības beigām (tikai 

maiņas apavos). 

6. Katram vecākam ir pienākums iepazīties ar Siguldas Sporta centra iekšējās kartības 

noteikumiem un ievērot tos. Noteikumi ir izvietoti SSC informācijas centrā redzamā vietā, 

kā arī mājas lapā www.siguldassports.lv/lv/noteikumi/. 

7. Peldētapmācības nodarbības ilgums 45 minūtes. 

8. Apmeklējot nodarbību līdzi jāņem personīgie mazgāšanas piederumi, dvielis, peldkostīms 

vai peldbikses (ar pludmales šortiem baseinā uzturēties aizliegts), peldcepure, peldbrilles 

un peldčības. 

9. Bērni sagaida peldēšanas trenerus pie SSC informācijas centra. 

 

Maksāšanas noteikumi 

 

10. Peldētapmācības skolas abonementi tiek pārdoti uz vienu kalendāro mēnesi. Abonements 

jāiegādājas līdz nākošā mēneša pirmajai nodarbībai.  

11. Mēneša abonementa maksa Kurkulīšu (6–18 mēneši), Vardīšu (1,5–2,5 gadi) un 

Grundulīšu (2,5–4 gadi)  grupām ir 34,00 EUR. Mēneša abonementa maksa Asarīšu (5-

7gadi), Līdaciņu (7–10 gadi) un Delfīnu (11-14 gadi) grupām ir 30.00 EUR. Uzrādot 

personalizēto Siguldas ID karti var saņemt 10% atlaide. 

12. Uzrādot ārsta zīmi vai uzrakstot iesniegumu par neapmeklētu nodarbību, abonements 

nākošajam mēnesim apmaksājams 75% apmērā no abonementa summas.  

13. Ja ilgstošas slimības dēļ nav apmeklētas peldētapmācības nodarbības, par to ir jāinformē 

pa tel.27888159 vai e-pastu peldi@siguldassports.lv  

14. Iestājoties Peldētapmācības skolas grupā no jauna un iegādājoties abonementu no 1.līdz 

7.datumam (ieskaitot) – apmaksājami 100% no abonementa summas, no 8.līdz 

14.datumam (ieskaitot) – apmaksājami 75% no abonementa summas, pēc 15.datuma – 

apmaksājami 50% no abonementa summas. 

15. Peldētapmācības skolas abonementi, kas garantē vietu grupā, iegādājami un noformējami 

tikai klientu apkalpošanas kasē Siguldas Sporta centrā, Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā. 

16. Peldētapmācības skolas abonementu var izmantot tikai persona, uz kuru abonements ir 

noformēts. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Peldētapmācības skolas abonementi tiek pārdoti uz vienu kalendāro mēnesi, tas ir, septembris, 

oktobris, novembris utt.  

2. Peldētapmācības skolas abonements jāpagarina 7 (septiņu) dienu laikā pēc beidzamās 
mēneša nodarbības, pretējā gadījumā vieta grupā netiek garantēta. 
3. Peldētapmācības abonementu var iegādāties vai pagarinat tikai klientu apkalpošanas kasē 

Siguldas Sporta centrā, Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā. 

4. Slimības dēļ, uzrādot ārsta zīmi, abonementu iespējams pagarināt par vienu nedēļu 
bez maksas. Šādā gadījumā abonements nākošajam mēnesim apmaksājams 75% apmērā no 

abonementa summas. 

5. Iestājoties Peldētapmācības skolas grupā no jauna un iegādājoties abonementu no 1.-7.datumam 

(ieskaitot) – apmaksājami 100% no abonementu summas,b. 8.-14.datumam (ieskaitot) – 

apmaksājami 75% no abonementa summas,c. Pēc 15.datuma – apmaksājami 50% no abonementa 

summas. 

6. Peldētapmācības skolas abonementi, kas garantē vietu grupā, iegādājami un noformējami tikai 

klientu apkalpošanas kasē Siguldas Sporta centrā, Ata Kronvalda ielā 7A, Siguldā. 

7. Peldētapmācības skolas abonementu var izmantot tikai persona, uz kuru abonements ir 

noformēts. 

8. Peldētapmācības skolas abonementu vecākiem vai vecvecākiem, vai likumiskajiem 

aizbildņiem, Peldētapmācības skolas nodarbības laikā, ir pieejams Ūdens atrakciju parks par īpašu 

cenu – 6.00 eiro (apmeklējuma laiks: 45 minūtes). 

 


