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Rokiškio baseino 

vidaus tvarkos taisyklės 

 

1. Lankytojas - kiekvienas baseino patalpose esantis asmuo. Lankytoju laikomas kiekvienas asmuo, 

kuris nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, gavo leidimą ar kitais nustatytais būdais pateko į 

baseiną. 

2. Šios Taisyklės nustato Rokiškio baseino lankytojų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, 

privalomus saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, baseino darbuotojų ir lankytojų 

teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, bilietų, papildomų paslaugų teikimo sąlygas. Baseino 

taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti kiekvieno lankytojo malonų poilsį, gerą nuotaiką baseine ir 

išvengti nemalonių nesusipratimų, traumų ar praradimų. 

3. Lankytojai į baseiną bei SPA zoną įleidžiami su praėjimo apyrankėmis, leidimais, abonementais 
pagal patvirtintus įkainius. 

4. Praėjimas pro įėjimo vartelius laikomas paslaugos teikimo pradžia. 

5. Lankytojas apyrankę privalo saugoti visą paslaugos laiką. 

6. Lankytojai pasinaudoję baseino bei pirčių paslaugomis, privalo grąžinti apyrankę kasininkui. 

7. Mokestis už pradelstą laiką baseine nuo 10 iki 20 min. 1,5 euro.  

8. Įsigyjant abonementą lankytojas privalo pateikti asmens dokumentą, taip pat ir apsilankymu metu. 

9. Lankytojai baseino teritorijoje yra stebimi vaizdo kameromis.  

10. Baseino gylis yra 1,25 – 2,00 metrai, todėl įleidžiami tik mokantys plaukti lankytojai. Vaikai iki 

14 metų įleidžiami tik kartu su suaugusiais asmenimis ir/arba treneriais.  

11. Suaugęs asmuo (-ys) prisiima atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą jo sveikatos būklę, elgesį 

ir šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, saugų spintelių užrakinimą. Suaugęs asmuo 

 (-ys) privalo būti su vaiku vandenyje.  

12. Vaikai iki 14 metų gali lankytis baseine vieni, tik pateikę tėvų sutikimo formą, ją galima gauti 

pas administratorių prie kasos. Sutikimo formą kasos darbuotojams turi pristatyti vienas iš tėvų. 

13. Visiems lankytojams, kurie planuoja pradėti lankyti baseiną bei pirtis, rekomenduojama 

pasitikrinti sveikatą ir turėti pažymą, kad gali lankytis baseine ir pirtyse. Už lankytojo sveikatos 

būklės sutrikimus baseino personalas neatsako.  

14. Rekomenduojama lankytojams įvertinti savo fizines galimybes ir sveikatos būklę (lėtinius 

susirgimus, traumas, nėštumą ir t.t.). Lankytojai, pajutę įvairių sveikatos sutrikimų, kreipiasi į 

baseino darbuotoją. 

15. Lankytojams nerekomenduojama į baseiną neštis brangių ir/ar vertingų daiktų (papuošalų, 

laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti. 

16. Lankytojams nerekomenduojama naudotis baseino teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo 

papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą lankytojams ir/ar baseino 

inventoriui. 

17. Draudžiama naudotis baseinu bei pirtimis lankytojams, sergantiems: 

- epilepsija; 
- odos, venerinėmis ir žarnyno užkrečiamomis ligomis; 
- aktyvia plaučių tuberkuliozės forma; 



- sergantiems infekcinėmis ligomis; 
- ūmiu širdies ir kraujagyslių nepakankamumu; 
- psichikos ligomis; 
- orientacijos ir pusiausvyros sutrikimais; 
- asmenims su atviromis žaizdomis. 
- asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų 

sveikatai ir saugumui; 
- asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę baseino darbuotojams ir lankytojams, baseino 

patalpų saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero 
elgesio taisyklėms; 

18. Plaukiojimo takeliuose būtina laikytis dešinės. 
19. Baseine draudžiama: 

- šokinėti nuo bokštelių į vandenį be trenerio ar instruktoriaus leidimo; 
- plaukioti skersai baseino takelių; 
- kyboti ant skiriamųjų baseino takų lynų; 
- garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti (lankytojas gali paslysti ir 

susižaloti), stumdytis; 
- kramtyti kramtomąją gumą; 
- rūkyti baseino patalpose; 
- atlikti gamtinius reikalus ne tualete; 
- gręžti šlapius drabužius (maudymosi kostiumėlius, rankšluosčius ir kitus daiktus) 

persirengimo kambariuose, ant grindų; 
- įsinešti ir vartoti maisto produktus bei gėrimus (išskyrus geriamąjį vandenį); 
- vartoti alkoholinius gėrimus; 
- fotografuoti, filmuoti, išskyrus, kai gaunamas baseino administracijos leidimas; 
- maudytis vaikams iki 7 metų be plaukmenų; 
- triukšmauti pirtyse; 
- maudytis baseine be specialių sauskelnių, vaikams iki 4 metų. 

20. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, 
baseine gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens. 

21. Įsijungus kaskadai iš lėto lįsti po tekančio vandens srove, o pajutus kad srovė per daug intensyvi 
ir negalite išsilaikyti arba atsiranda skausmas - atsitraukti į šalį. 

22. Kaskados srovė rekomenduojama pečių sričiai.  
23. Vandens kaskadomis rekomenduojame naudotis tik fiziškai sveikiems asmenims, neturintiems 

galvos, kaklo, pečių ar nugaros traumų. 
24. Lankytojai privalo turėti maudymosi aprangą: vyrai – glaudes, maudymosi šortus, moterys – 

maudymosi kostiumėlius. Taip pat turėti muilą, plaušinę, rankšluostį, šlepetes. Į baseiną bei 
pirtis lankytojai neįleidžiami su pliažo, sportiniais ir kt. šortais. 

25. Baseino lankytojai privalo avėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje. Ilgesni plaukai 
privalo būti surišti. 

26. Lankytojai, prieš eidami į baseiną, privalo nusiprausti duše naudodamiesi higienos 

priemonėmis (muilu, dušo žele, šampūnu), apsirengti maudymosi aprangą, apsiauti šlepetes ir 

nepalikti daiktų dušuose. 
27. Po apsilankymo baseine lankytojams rekomenduojama nusiprausti duše. 
28. Negalima į dušus neštis šampūnų bei kitų prausimosi priemonių stikliniuose induose. 
29. Pirtyje griežtai draudžiama pilti vandenį ant kaitinimo krosnies akmenų – pavojinga gyvybei. 

Išskyrus Lietuviškoje pirtyje. 

30. Po pirties būtina nusiprausti duše ir tik po to eiti į baseiną. 

31. Pirtyse draudžiama atsinešti ir naudoti savo užpilus, eterinius aliejus, vantas. 

32. Treneriai organizuotai atveda sportininkų grupes tik tvarkaraštyje nurodytu laiku ir išveda jas po 

treniruočių, atsako už jų saugumą nuo atėjimo iki išėjimo iš baseino patalpų bei baseino vidaus 

tvarkos taisyklių laikymąsi. 



33. Baseinas gali būti uždarytas dėl atliekamų profilaktikos darbų, varžybų, treniruočių, ir kitais 

nenumatytais atvejais. Tokiomis dienomis lankytojams paslaugos nebus suteikiamos, apie tai 

įspėjus iš anksto baseino internetiniame puslapyje www.rokiskiobaseinas.lt. 
34. Griežtai draudžiama į baseiną bei pirtis ateiti neblaiviems asmenims, taip pat įsinešti alkoholinių 

gėrimų. 
35. Neblaivūs ar apsvaigę nuo psichotropinių medžiagų asmenys į baseiną bei pirtis neįleidžiami. 

36. Lankytojai privalo vykdyti visus baseino personalo reikalavimus, užtikrinančius tvarką ir 

saugumą vandenyje.  

37. Baseino personalas neatsako už lankytojų drabužinėse paliktų drabužių kišenėse esančius daiktus 

bei asmeninius daiktus, paliktus persirengimo patalpose ir daiktų spintelėse. 

38. Lankytojų baseine palikti ir vėliau kitų lankytojų ar baseino personalo surasti ir baseino 

darbuotojam budinčiam perduoti daiktai saugomi 10 kalendorinių dienų. 

39. Lankytojai privalo nedelsdami palikti baseiną, jeigu to reikalauja baseino personalas (pvz., 

evakuacijos ar kt. atveju). 

40. Lankytojas, pametęs (praradęs) praėjimo apyrankę, sumoka į kasą 10 eurų. Už jo drabužių 

saugumą baseino darbuotojai budėtojas neatsako. 

41. Lankytojai privalo palikti pirčių erdves, sūkurines vonias ir baseino patalpas likus 15 min. iki 

baseino darbo pabaigos. Pro vartelius (turniketą) lankytojai turi išeiti iki Baseino darbo pabaigos. 

42. Lankytojas, padaręs žalą baseinui, jame esančiam turtui, ir/ar lankytojų sveikatai, atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys 

asmenys, atsako tėvai ar globėjai. 

43. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu 

atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių 

Taisyklių laikymąsi. 

44. Lankytojas, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą baseine, nedelsdamas turi pranešti apie tai baseino 

administracijai ar darbuotojui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius 

asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl 

patirtos žalos sveikatai ir/ar turtui nenagrinėjami. 

45. Įstaiga nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo baseine patirtą turtinę ir/ar 

neturtinę žalą, jei lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ar rekomendacijų. 

46. Baseinas už lankytojų sveikatai ir/ar turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems 

asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei jos atsirado dėl pačių lankytojų 

neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos 

informacijos bei baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo. 

47. Baseino darbo laikas, kainos, taisyklės nurodytos skelbiamos internetinėje svetainėje: 

www.rokiskiobaseinas.lt 
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