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LIEPĀJAS OLIMPISKĀ CENTRA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 
 
1. Šie noteikumi nodrošina un veicina Liepājas Olimpiskā centra (turpmāk – Olimpiskais centrs) sekmīgu 

darbību un kārtību. 

2. Ikvienas personas pienākums, kura atrodas Olimpiskā centra telpās, ir ievērot Olimpiskā centra iekšējās 

kārtības noteikumus. 

3. Olimpiskā centra koplietošanas telpās, kā arī tās ārpusē tiek veikta videonovērošana, kas paredzēta 

Olimpiskā centra drošībai. 

4. Apmeklētājs atrodoties Olimpiskā centra telpās var tikt fotografēts un/ vai filmēts no SIA “Liepājas 
Olimpiskais centrs”, pasākuma rīkotāja, pasākumu mākslinieku un citu tam pilnvaroto personu, tajā skaitā 
preses un citu masu informācijas pārstāvju puses. Par SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” veiktās 
fotografēšanas un filmēšanas rezultātā realizēto personas datu apstrādi informācija pieejama mājas lapā 
www.loc.lv sadaļā- Privātuma politika. SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” neatbild par pasākuma rīkotāja, 
pasākumu mākslinieku un citu tam pilnvaroto personu, tajā skaitā preses un citu masu informācijas 
pārstāvju puses veikto fotografēšanu un tie fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo 
aktu izpratnē uzskatāmi par atsevišķiem personas datu pārziņiem. 

5. Par Pasākuma norisi un saturu atbildīgs ir Pasākuma rīkotājs. 

6. Olimpiskā centra telpās AIZLIEGTS smēķēt, izņemot atsevišķas telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai. 

7. Olimpiskā centra telpās AIZLIEGTS ienest ieročus, asus priekšmetus, apreibinošas vielas, uzliesmojot 

spējīgus priekšmetus, t.sk. pirotehnikas izstrādājumus, alkoholiskos dzērienus, kā arī jebkāda veida stikla 

taru. 

8. AIZLIEGTS apmeklēt vai atrasties sporta vai citos publiskos pasākumos personām,  kuras atrodas 

alkoholisko vai citu apreibinošo vielu reibuma stāvoklī, kas aizskar citu cilvēku cieņu. 

9. AIZLIEGTS apzināti bojāt Olimpiskā centra inventāru. 

10. Olimpiskā centra apmeklētājiem AIZLIEGTS iziet uz laukumiem pirms grafikā norādīta laika un tās 

jāatbrīvo precīzi grafikā norādītajā laikā. 

11. Olimpiskā centra apmeklētāju pienākums ir ievērot sabiedriskās kārtības un drošības noteikumus, kā arī 

ugunsdrošības noteikumus. 

12. Komandu pārstāvjiem (apmeklētājiem) atbilstoši nodarbību grafikam ģērbtuvju atslēgas pret parakstu 

jāsaņem/jānodod Olimpiskā centra dežurantam.  

13. Atslēgu nozaudēšanas, bojājuma un zādzības gadījumā jāsedz tā izmaksas. 

14. Komandu pārstāvjiem (apmeklētājiem) ir pienākums ziņot dežurantam, ja pēc atslēgas saņemšanas, 

ģērbtuvē konstatēti defekti. Atbilstoši iekšējās kārtības noteikumu 14.punktam, atbildība par šajā punktā 

minēto noteikumu neievērošanu tiek noteikta komandu pārstāvim (apmeklētājam), kuram tikusi izsniegta 

ģērbtuves atslēga, bet kurš nav ziņojis par konstatētajiem defektiem. 

15. Olimpiskā centra apmeklētāji ir personīgi atbildīgi par personīgajām mantām un autostāvvietā 

novietotajām automašīnām, Olimpiskā centra darbinieki neuzņemas atbildību par ģērbtuvēs un citur 

atstātajām materiālajām vērtībām.  

16. Apmeklētājus, kuri neievēro iekšējās kārtības noteikumus, Olimpiskā centra darbiniekiem ir tiesības izraidīt 

no Olimpiskā centra telpām, kā arī materiālo zaudējumu gadījumā veikt paredzētās darbības atlīdzības 

piedziņai. 

17. Olimpiskā centra administrācijas darbiniekiem ir tiesības painteresēties par apmeklētāju atrašanās nolūku 

ēkā. 

18. Aizliegts ievest jebkādus dzīvniekus.  

http://www.loc.lv/

