APSTIPRINĀTS
SIA “OC Liepāja” valdes sēdē Nr.1
2019.gada 7.janvārī
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
ATPŪTAS KOMPLEKSĀ „DRAUDZĪBA”
1.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šie noteikumi ir paredzēti, lai noteiktu uzvedības normas, iekšējo kārtību Atpūtas
kompleksā „Draudzība” (turpmāk – Komplekss).
1.2. Ikvienas personas/ apmeklētāja pienākums, kura atrodas Kompleksa teritorijā ir
iepazīties un ievērot Kompleksa apstiprinātos iekšējās kārtības noteikumus, turpmāk –
Noteikumi, kuri ir izvietoti mājas lapā www.loc.lv/atputas-baze/.
1.3. Noteikumi ir izvietoti apmeklētājiem pieejamā vietās – dzīvojamos korpusos, citās telpās.
1.4. SIA „OC Liepāja” nenes nekādu atbildību, ja apmeklētājs neievēro Noteikumus,
Kompleksa darbinieku norādījumus, izvietotās brīdinājuma zīmes, uzrakstus, nodara
kaitējumu savai veselībai, apdraud savu vai citu apmeklētāju veselību vai dzīvību,
nodara materiālus/ morālus zaudējumus trešajai personai.
1.5. Kompleksa darbiniekam ir tiesības izraidīt apmeklētāju, ja tas neievēro Noteikumus,
darbinieku norādījumus vai izvietotās brīdinājuma zīmes vai uzrakstus.
2.

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

2.1. Ierodoties Kompleksā, apmeklētāja pienākums ir reģistrēties pie Kompleksa darbinieka,
kurš iepazīstinās ar Kompleksa teritoriju un citu informāciju, kas ir svarīga, lai būtu
patīkama uzturēšanās Kompleksā.
2.2. Ja apmeklētājs vēlas iebraukt Kompleksa teritorijā ar transportlīdzekli, to iepriekš
jāsaskaņo ar Kompleksa darbinieku. Transportlīdzekli drīkst novietot speciāli tam
paredzētajās vietās. SIA „OC Liepāja” nenes nekādu materiālu atbildību par apmeklētāja
piederošajām, nozaudētām vai sabojātām mantām, inventāru. u.c.
2.3. Ja Kompleksā tiek rīkotas nometnes (sporta, u.c.), pirms apmeklētāju izmitināšanas
Kompleksā, nometnes atbildīgās personas pienākums ir iepazīstināt visus nometnes
apmeklētājus ar Noteikumiem.
2.4. Apmeklētāju uzņemšana Kompleksā notiek norunātajā ierašanās dienā, sākot no plkst.
09:00. Kompleksa dzīvojamās telpas (istabiņas) jāatbrīvo norunātajā aizbraukšanas
dienā, un atbildīgās personas/ apmeklētāja pienākums ir nodot istabu atslēgas
Kompleksa darbiniekam ne vēlāk kā līdz plkst. 11:00, ja nav vienojušies savādāk.
2.5. Kompleksā, sākot no plkst. 23:00, ir aizliegta jebkura veida skaļa mūzika vai citi trokšņi,
kā arī jebkuras citas darbības, kas var traucēt Kompleksā esošo apmeklētāju naktsmieru
vai Kompleksa tuvumā atrodošo kaimiņu naktsmieru, izņemot gadījumus, kad puses ir
vienojušās savādāk.
2.6. Brīvpieejas basketbola laukums pieejams vasaras sezonā (no 15.maija līdz
15.septembrim). Atsevišķos gadījumos noteiktu apstākļu dēļ (nometnes, sporta
sacensības, kultūras pasākumi, u.c.) Sporta laukumu apmeklējums var tikt ierobežots
vai liegts.
2.7. Uzturoties Kompleksā, ikviena apmeklētāja pienākums ir saudzīgi izturēties pret
Kompleksa īpašumu, nebojāt to. Apmeklētājs apņemas ievērot vispārpieņemtās
pieklājības prasības un ētikas principus. Nepiegružot Kompleksa teritoriju vai teritoriju
ārpus Kompleksa.
2.8. Apmeklētājs ir atbildīgs par ugunsdrošības prasību ievērošanu Kompleksa teritorijā
(telpās), kā arī ārpus Kompleksa teritorijas.
2.9. Apmeklētājs apņemas ievērot vispārīgos drošības noteikumus, Kompleksa teritorijā
izvietotās drošības zīmes un Kompleksa darbinieku norādījumus. Ņemot vērā, ka
Kompleksa teritorija robežojas ar citu nekustamo īpašumu, ievērot visus drošības
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pasākumus, izvietotās drošības zīmes, kas brīdina par aizliegumu ieiet nepiederošā
īpašumā.
Kompleksā drīkst celt/ izvietot teltis tikai tam paredzētajās vietās, iepriekš saskaņojot ar
Kompleksa atbildīgo darbinieku.
Apmeklētājs personīgi ir atbildīgs par savu peldētprasmi un drošību uz ūdens.
Apmeklētājam jārēķinās, ka Komplekss atrodas brīvā dabā, tādēļ Kompleksa
apmeklētāju labsajūtu var ietekmēt kukaiņi un/ vai dzīvnieki, kuri brīvi pārvietojas dabā.
Apmeklētājs atrodoties Stadionā var tikt fotografēts un/ vai filmēts no SIA “OC Liepāja”,
pasākuma rīkotāja, pasākumu mākslinieku un citu tam pilnvaroto personu, tajā skaitā
preses un citu masu informācijas pārstāvju puses. Par SIA “OC Liepāja” veiktās
fotografēšanas un filmēšanas rezultātā realizēto personas datu apstrādi informācija
pieejama mājaslapā www.loc.lv sadaļā Privātuma politika. SIA “OC Liepāja” 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.
Fizisko personu datu apstrādi SIA “OC Liepāja” veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem
un tikai definētajiem mērķiem.
Jebkuri fizisko personu dati, kas nodoti Apmeklētāja rīcībā, uzskatāmi par ierobežotas
pieejamības informāciju un izmantojamo tikai tiem mērķiem, kam tie nodoti. Jebkuri
fizisko personu dati, kas kļuvuši zināmi Apmeklētājam nejauši, uzskatāmi par
ierobežotas pieejamības informāciju un nedrīkst tikt izmantoti
3.

KOMPLEKSĀ AIZLIEGTS

3.1. Izmest atkritumus (sadzīves, PET, papīru, stiklu, u.c.) Kompleksa teritorijā vai ārpus
tās.
3.2. Patvaļīgi ierīkot ugunskuru kuršanas, grila vietas Kompleksa teritorijā vai ārpus tās.
Šādam nolūkam izmantot speciāli ierīkotas vietas, iepriekš saskaņojot ar Kompleksa
atbildīgo darbinieku vai pašvaldības atbildīgo pārstāvi.
3.3. Smēķēt Kompleksa telpās vai rīkoties ar atklātu uguni.
3.4. Izmantot pirotehnikas izstrādājumus.
3.5. Ienest ieročus, asus priekšmetus, apreibinošas vielas, uzliesmot spējīgus priekšmetus,
t.sk. pirotehnikas izstrādājumus.
3.6. Lietot alkoholiskos dzērienus bērnu nometņu laikā.
3.7. Lietot elektriskos sildītājus, citas iekārtas (elektriskās plītiņas) Kompleksa dzīvojamās
telpās bez Kompleksa darbinieka atļaujas.
3.8. Atrasties alkoholisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.
3.9. Bojāt Kompleksa īpašumu, t.sk., inventāru.
3.10. Patvaļīgi pārvietot, pārveidot sporta laukumu aprīkojumu vai izvietot jebkādas
konstrukcijas. Lietot sporta laukumus un to elementus, aprīkojumu, iekārtas neatbilstoši
to paredzētajam lietošanas veidam un nestspējai, t.sk., karāties pie basketbola groziem,
aizsargtīklos vai citās konstrukcijās, kas atrodas sporta laukumos.
3.11. Pārvietoties ar riteņiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem, skrejriteņiem, skūteriem, bērnu
ratiņiem, u.c. veida mehāniskiem pārvietošanās līdzekļiem pa tam neparedzētajiem
sporta objektiem (basketbola laukumu, futbola laukumu, pludmales laukumiem).
4.

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

4.1. Ja Kompleksam nodarīts kaitējums, apmeklētāja pienākums ir atlīdzināt Kompleksam
radītos zaudējumus saskaņā ar Kompleksa izrakstīto rēķinu.
4.2. SIA „OC Liepāja” administrācijai ir tiesības piemērot līgumsodu līdz EUR 50.00
(piecdesmit euro) apmērā, ja netiek ievēroti Noteikumu 3.nodaļas noteiktie aizliegumi.
5.

RĪCĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

5.1. Jebkurā ārkārtas situācijā sekot Kompleksa darbinieku norādījumiem.

5.2. Ja tuvumā nav Kompleksa darbinieku, jācenšas organizēti un mierīgi izkļūt no bīstamās
situācijas vietas.
5.3. Nekavējoties ziņot par ārkārtas situāciju un notiekošo Kompleksa darbiniekiem.
5.4. Ugunsgrēka gadījumā, izmantot Kompleksā pieejamos ugunsdzēšanas aparātus.

