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Par Peldlīdzekļu lietošanas un nomas noteikumu Radžu ūdenskrātuvē apstiprināšanu
Atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma 7.panta 5.daļai ūdens resursu lietotāja
pienākumos ir rūpētie, lai netiek nodarīts kaitējums cilvēka veselībai. Lai nodrošinātu drošu
vidi un peldlīdzekļu nomnieku informētību:
1.
Apstiprināt Peldlīdzekļu lietošanas noteikumi Ražu ūdenskrātuvē.
2.
Peldlīdzekļu lietošanas noteikumi Ražu ūdenskrātuvē stājas spēkā ar
2021.gada 9.jūnija.
3.
Ražu ūdenskrātuves inspektoram izvietot noteikumus Ražu ūdenskrātuvē
redzamā vietā.
Pielikumā: Peldlīdzekļu lietošanas un nomas noteikumi Radžu ūdenskrātuvē uz 1 lapas.

Direktors

J.Bobrovs

Bokāne26876601

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU
DOKUMENTU VADĪBAS SISTĒMĀ NAMEJS

APSTIPRINU:
Jēkabpils sporta centra
direktors J.Bobrovs
2021.gada 9.jūnijā
Peldlīdzekļu lietošanas un nomas noteikumi Radžu ūdenskrātuvē
Nomas noteikumi
1. Peldlīdzeklis – airu laiva, SUP dēlis, ūdens velosipēds, kajaks u.c. ūdens sportam un
atpūtai paredzēti līdzekļi, kas nav aprīkoti ar motoru;
2. Iznomājot inventāru, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
3. Peldlīdzekļi tiek iznomāti tikai pilngadīgām personām.
4. Nomas maksa tiek piemērota saskaņā ar pašvaldības apstiprinātajiem maksas
pakalpojumu cenrāžiem Jēkabpils sporta centrā.
5. Apmaksājot nomas maksu, persona apliecina, ka ievēro inventāra nomas un peldlīdzekļu
lietošanas drošības noteikumus.
Drošības noteikumi
1. Lai izmantotu peldlīdzekļus, obligāti jāvelk glābšanas veste.
2. Ja rodas jautājumi par peldlīdzekļu pareizu un drošu izmantošanu, lūdzu, jautā
apkalpojošajam personālam!
3. Bērni drīkst izmantot peldlīdzekļus tikai pieaugušo personu uzraudzībā.
4. Peldlīdzeklī nedrīkst vienlaicīgi atrasties vairāk cilvēku, nekā norādīts tā parametros.
5. Laivā un kajakā necelies kājās, neliecies pāri laivas malai un nešūpo to.
6. Uzmanies no šķēršļiem – akmeņiem, kokiem, zariem u.c.
7. Ievēro drošu attālumu no citiem peldlīdzekļiem un šķēršļiem.
8. Peldlīdzekli nedrīkst izmantot alkohola vai narkotisko vielu reibumā.
9. Rūpējies par savu drošību un dzīvību, esi pārliecināts par savām spējām, neradi apstākļus,
kas varētu apdraudēt tavu vai citu cilvēku drošību un dzīvību.
10. Par bērnu drošību ir atbildīgi vecāki.
11. Nebrauc niedrēs vai tuvu tām, saudzē putnu ligzdas un dabu.
12. Nemēslo dabā! Atkritumus ņem līdzi un izmet tos atbilstošā vietā!
13. Nepieciešamības gadījumā sazinies ar mums pa tālr.: 26596920

