Aktīvās atpūtas parks "BEBERLIŅI"
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Piedzīvojumu parks ’’Tarzāns’’

Trošu nobrauciens

Veikparks

Laivošanas vieta

Peldēšanas zona

UZMANĪBU!
PELDVIETĀ NESTRĀDĀ
GLĀBŠANAS DIENESTS!
INFORMĀCIJA PAR DROŠU UZVEDĪBU PELDVIETĀ
1. Peldēties drīkst tikai peldvietas
teritorijā. Nepeldiet aiz bojām, kas
ierobežo peldvietu.
2. Sekojiet norādījumiem vai
izmaiņām peldvietas informatīvajā
stendā.
3. Nepeldieties naktī, stipra vēja vai
negaisa laikā.
4. Alkohola vai narkotisko vielu
ietekmē peldēties ir aizliegts!
5. Nepeldieties vienatnē. Pirms
peldēšanās brīdiniet krastā
palikušos par to, cik ilgi un tālu
peldēsiet vai nirsiet zem ūdens.
6. Pirms peldēšanās brīdiniet
apkārtējos, ja neprotat labi peldēt.
Izmantojiet speciālus peldlīdzekļus,
piemēram, peldvesti.
7. Pēc sakaršanas saulē, ūdenī ejiet
lēnām, lai izvairītos no muskuļu
krampjiem sakarā ar strauju
ķermeņa temperatūras maiņu.
8. Nepārvērtējiet savus spēkus,
nepeldiet pārāk tālu no krasta.

9. Pārtrauciet peldēties, parādoties
pirmajām aukstuma sajūtām.
10. Bērniem ļaujiet peldēties tiem
atbilstoši ierīkotās peldvietās,
labas redzamības robežās, kur
nekavējoties var sniegt palīdzību.
11. Nodrošiniet pieaugušā
uzraudzību, kad bērns atrodas
ūdenī vai rotaļājas ūdens tuvumā.
12. Uzmaniet bērnus no viļņiem, lai
izvairītos no ienešanas dzelmē.
Konstatējot nelaimes gadījumu:
• novērtējiet situāciju un izvērtējiet
savas spējas glābt slīcēju. Slīcēju
var glābt tikai cilvēks, kurš labi
apguvis peldēšanas tehniku un
zina glābšanas paņēmienus,
• nekavējoties izsauciet glābējus,
zvanot uz tālruni 112 un pēc
iespējas precīzāk norādot
nelaimes gadījuma vietas
koordinātas un piebraukšanas
iespējas. Glābēji jāsagaida un
jānorāda cietušā atrašanās
vieta.

ĀRKĀRTAS
GADĪJUMOS
ZVANĪT 112 vai 113
LĒKT
AIZLIEGTS!
ŪDENĪ LĒKT
AIZLIEGTS!
GRŪSTĪŠANĀS
AIZLIEGTA!
UZMANĪBU!
DZIĻŠ ŪDENS
UZMANĪBU!
ZEMŪDENS OBJEKTI
UZMANĪBU!
STĀVS KRITUMS GULTNĒ

ZILAIS KAROGS

Zilais Karogs ir godalga, ko uz vienu gadu piešķir peldvietām, kas
atbilst Vides izglītības fonda (FEE – Foundation for Environmental
Education) izvirzītajiem 33 kritērijiem par vides izglītību un
informācijas pieejamību, ūdens kvalitāti, vides pārvaldi un
apsaimniekošanu, drošību.

Pludmales volejbols

Kempings

IZMANTO SAULES
AIZSARGLĪDZEKĻUS!

Telšu vietas

Ugunskura vietas
VIDES IZGLĪTĪBA UN INFORMĀCIJA
Katru gadu tiek rīkotas vismaz 5 vides izglītības un informācijas
aktivitātes, par kurām informācija izvietota uz informācijas stenda.

UZMANIES
NO ĒRCĒM!

Atpūtas vietas

ŪDENS KVALITĀTE
Peldūdens kvalitātes mērījumus reizi mēnesī veic
akreditētas laboratorijas speciālisti, un rezultāti tiek izvietoti uz
informācijas stenda. Iepriekšējo gadu peldsezonā ūdens kvalitāte ir
bijusi atbilstoša Eiropas Savienības peldūdeņu direktīvas prasībām.

Labierīcības

PELDVIETĀ
VAR BŪT ČŪSKAS!

Kafejnīca

VIDES PĀRVALDE UN APSAIMNIEKOŠANA
Peldvieta tiek atbildīgi apsaimniekota, ir pieejamas pārģērbšanās
kabīnes, pārvietojamās tualetes. Peldvieta un tai piegulošā teritorija
tiek regulāri tīrīta, apsaimniekoti atkritumi, kā arī kontrolēta
mājdzīvnieku atrašanās tajā.
DABAS VĒRTĪBAS

PIESKATĪT BĒRNUS
PELDĒŠANĀS LAIKĀ

PELDSEZONA
NO 15. MAIJA
LĪDZ 15. SEPTEMBRIM

Beberliņu teritorija atbilst Eiropas Savienības aizsargājamam
biotopam “Mežainas piejūras kāpas” un Latvijas īpaši
aizsargājamam biotopam “Mežainas jūrmalas kāpas”. Teritorijā aug
skrajas, dažāda vecuma priežu audzes, reljefs samērā līdzens, viegli
viļņots. Atsevišķas priedes bioloģiski vecas ar resniem, izlocītiem
zariem, gludu plēkšņveida mizu, vietām tās veido grupas. Teritorijā
konstatēts aizsargājams augs – ārstniecības ķiplocene Alliaria
petiolata.
ATBILDĪGĀS ORGANIZĀCIJAS
Starptautiskā līmenī:
Vides izglītības fonda sekretariāts
Scandiagade 13, 2450
Kopenhāgena, Dānija
Tālr.: +45 33 280 411
www.blueflag.org

Nacionālajā līmenī:
Vides izglītības fonds
Lapu iela 17, Rīga, LV-1002
Tālr.: 67 225 112
E-pasts: fonds@zemesdraugi.lv
www.videsfonds.lv

FEE īsteno arī tūrisma
mītņu ekosertifikācijas
programmu ’’Zaļā Atslēga’’
www.green-key.org

Vietējā līmenī:
Peldvietas apsaimniekotājs:
pašvaldības aģentūra
“Nodarbinātības projekti”
Lazaretes iela 7, Liepāja, LV-3414
Tālr.: 63 457 888
E-pasts: nodarbinatiba@liepaja.lv

Velosipēdu novietnes
Veselības inspekcijas
Kurzemes kontroles nodaļa
Tālr.: 63 323 799
www.vi.gov.lv

Autobusa pietura

Stāvvietas

Liepājas reģiona tūrisma
informācijas birojs
Tālr.: 63 480 808
www.liepaja.travel

Peldēt aizliegts

JŪS ATRODATIES
ŠEIT

Smēķēt aizliegts

Laivot aizliegts

Ar suņiem atrasties aizliegts

Glābšanas inventārs

Ūdens paraugu ņemšanas vieta

