
11. pielikums  

Iekšējiem noteikumiem Nr. Nr.1-9/32-2 

 

DROŠĪBAS NOTEIKUMI UZ ŪDENS 
 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

Noteikumi sastādīti, lai novērstu izglītojamā dzīvībai un veselībai bīstamu situāciju rašanos 

peldoties vai braucot ar laivu upē, ezerā vai citā ūdenstilpē. Peldēšanas sezonu ieteicams uzsākt, kad 

ūdens temperatūra ir sasniegusi vismaz +18
0
C. 

 

II. Noteikumi, kas jāievēro peldoties 

 

1. Pirms došanās ūdenī: 

 peldēšanai izvēlies drošu, speciāli izveidotu un iekārtotu peldvietu; 

 pārliecinies, ka ūdenstilpe nav piesārņota ar ķīmiskām vielām; 

 peldvietas krastam jābūt lēzenam, vēlams ar cietu pamatu; 

 upēs izvēlies vietu, kur ir vismazākā straume, tuvumā nav atvaru, lielu akmeņu vai citu 

bīstamu objektu; 

 pārbaudi vai ūdenstilpes gultne nav bedraina, dūņaina, akmeņaina – šādi rīkojies arī 

zināmās peldvietās; 

 par peldvietu neizmanto vietu, kur atrodas vairāki ūdenstransporta līdzekļi; 

 ja neproti peldēt vai mācies peldēt, atrodoties ūdenī uzvelc speciālu peldvesti; 

 piepūšamos peldlīdzekļus (riņķus, matračus, bumbas u.c.) izmanto tikai rotaļām; 

 nepārvērtē savus spēkus, nedižojies, nejokojies, saucot palīgā; 

 informē krastā palikušos par to, cik ilgi, cik tālu plāno peldēt un vai nirsi zem ūdens. 

 

2. Nedrīkst peldēties: 

 ūdenstilpēs, kur tas aizliegts; 

 nezināmās vietās, pirms nav pārbaudīta ūdenstilpes gultne; 

 ja blakus nav pieaugušais; 

 ja esi sakarsis vai sasvīdis (ir jānogaida 20-25min. krastā, lai stabilizētos ķermeņa 

temperatūra); 

 pēc ēšanas un lielas fiziskas slodzes (starplaikam jābūt 30-40min.); 

 lielos viļņos, stiprā vējā, naktī vai negaisa laikā; 

 

3. Peldoties aizliegts: 

 peldēt aiz bojām, kas ierobežo peldvietu; 

 tuvoties garāmbraucošiem ūdenstransporta līdzekļiem; 

 rāpties uz bojām un brīdinājuma zīmēm; 

 lēkt ūdenī no ūdenstransporta līdzekļiem un citiem paaugstinājumiem; 

 lietot dažādus nepiemērotus ūdenstransporta līdzekļus; 

 traucēt citiem brīvi peldēt; 

 no krasta ienirt/iznirt nezināmā vietā vai grūst citus ūdenī; 

 lietot alkoholu, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas; 

 ienirstot ilgi uzturēties zem ūdens. 

 

  



III. Rīcība gadījumā, ja cilvēks slīkst 

 

1. Slīcēju glābt var tikai cilvēks, kurš labi apguvis peldēšanas tehniku un apmācīts to darīt. 

2. Visdrošākā ir glābšana no krasta, nelaimē nonākušajam pametot virvē iesietu glābšanas 

riņķi. Noderēs arī bumba vai citi peldoši priekšmeti, kuri slīkstošajam palīdzēs noturēties 

virs ūdens. 

3. Ja esi nelaimes aculiecinieks, centies pēc iespējas labāk iegaumēt notikuma vietu, izmanto 

orientierus gan uz ūdens, gan krastā, lai varētu glābējiem precīzāk norādīt vietu, kur notikusi 

nelaime. 

4. Nekavējoties izsauc glābējus, zvanot: 112. Pēc iespējas precīzāk norādi nelaimes vietu un 

piebraukšanas iespējas. Nebeidz sarunu, pirms neesi pārliecinājies, ka dispečeram viss ir 

skaidrs. 

5. Glābēji jāsagaida un jānorāda cietušā atrašanās vieta.  

 

IV. Noteikumi, kas jāievēro, braucot ar laivu 

 

1. Braukšana ar airu laivām (izņemot piepūšamās un saliekamās) ir atļauta, ja ir dokumenti par 

tehnisko apskati. 

2. Ar motorlaivu drīkst braukt no 16 gadiem. 

3. Laivošanu uzsāk vietā, kur viegli piekļūt ūdenim, nebojājot krastu nogāzes un netraucējot 

citiem krastā esošajiem. 

4. Braucot ar laivu: 

 jāuzvelk glābšanas veste un aizsargķivere; 

 jāizvēlas tāds ātrums, kas neizraisa sadursmi un to var novērst; 

 braucot pa upi, jāturas labajā pusē; 

 jāpalaiž garām pa straumi ejošā laiva; 

 līdzpaņemto mobilo telefonu jāievieto ūdensnecaurlaidīgā iepakojumā; 

 jārespektē apmeklēšanas ierobežojumi vietās, kur tādi ir noteikti; 

 saudzīgi jāizturas pret ūdeņu krastos radīto infrastruktūru; 

 jānoskaidro makšķerēšanas kārtība konkrētajā vietā; 

 jāatstāj sakopta atpūtas vieta. 

5. Aizliegts: 

 braukt miglā, tumsā bez gaismas signāliem; 

 apstāties zem tiltiem; 

 stāvēt kājās, mainīties vietām, šūpot laivu, nirt no laivas; 

 piesārņot ūdeni. 

6. Ja noticis negadījums, nekavējoties izsauc glābējus, zvanot: 112. 

 

 

Direktore    _______________________/Z. Ivana/ 
 


