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APSTIPRINĀTS 

SIA “OC Liepāja” valdes sēdē Nr.7./1.7. 
2020.gada 21.augustā 

 
 

 
DAUGAVAS SPORTA ZĀLES IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 
1. Daugavas sporta zāles (turpmāk – Sporta zāle), iekšējās kārtības noteikumi, turpmāk – Noteikumi, ir paredzēti, lai 

noteiktu Nomnieku, t.sk., apmeklētāju uzvedības normas, kā arī, lai noteiktu pamatprincipus piesardzības 
pasākumiem Covid – 19 infekcijas ierobežošanai, nodrošinātu apmeklētāju un Sporta zāles savstarpējās atbildības 
robežas, tiesības un pienākumus, kā arī veicinātu sekmīgu Sporta zāles darbību un iekšējo kārtību. Sporta zāle 
atrodas Skola ielā 9, Liepājā. 

2. Nomnieks ir atbildīgs par savu darbību iznomātajās telpās, darbības organizēšanu un tās atbilstību Nomas līgumam, 
šiem noteikumiem un likumdošanas prasībām.  

3. Noteikumi ir izvietoti Sporta zāles vestibilā, mājas lapā www.loc.lv. 
4. Apmeklētāju pienākums, atrodoties Sporta zālē ir ievērot tīrību, kārtību, kā arī kā arī valstī noteiktos 

epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid – 19 infekciju  izplatīšanas ierobežošanai, t.i., būt atbildīgiem par savu 
veselības stāvokli un rūpēties par savu higiēnu, ar cieņu izturēties pret citiem Sporta zāles apmeklētājiem un 
darbiniekiem. 

5. Organizējot sporta nodarbības, sporta nodarbību organizētājs (nomnieks)/ sporta nodarbību vadītājs ievēro: 
5.1.  Maksimālais personu skaits vienā sporta nodarbībā (treniņgrupā) ir 30 (trīsdesmit) personas, ieskaitot sporta 

nodarbības vadītāju un citas personas; 
5.2.  Organizējot sporta nodarbības, ievērot Sporta zāles treniņu grafiku; 
5.3.  Uz sporta nodarbībām tās dalībnieki ierodas ne ātrāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pirms nodarbības, ievērojot 

pārvietošanās plūsmu. Sporta zāles ģērbtuvē atļauts uzturēties ne ilgāk kā 20 (divdesmit) minūtes pēc treniņu 
nodarbību beigām; 

5.4.  Sporta nodarbību vadītājs/ nomnieks nodrošina sporta nodarbību dalībnieku uzskaiti (vārds, uzvārds, 
kontakttālrunis, nodarbību datums un laiks); 

5.5.  Sporta nodarbību vadītājs/ nomnieks nodrošina  personīgā inventāra vai inventāra, kas tiek izmantots Sporta 
nodarbību norisei dezinficēšanu pirms un pēc nodarbības; 

5.6.  Personīgās lietas (apģērbs, somas, u.t.t.) sporta nodarbību norises vietā tiek novietotas, ievērojot 2 metru 
distanci; 

5.7.  Sporta nodarbību organizētājs/ nodarbību vadītājs ir atbildīgs par Noteikumu ievērošanu un SIA “OC Liepāja” 
izvirzīto prasību izpildi. 

6. SIA “OC Liepāja” iespēju robežās nodrošina visus nepieciešamos pasākumus distances ievērošanai un cilvēku 
plūsmas organizēšanai, izvietojot atbilstoša satura informatīvās norādes.  

7. Apmeklētājiem ir jāievēro Sporta zālē izvietotās drošības zīmes un Sporta zāles darbinieku norādījumus. 
Apmeklētājiem jāņem vērā, ka atrodoties Sporta zāles ģērbtuvēs vai dušās,  to grīdas var būt mitras (slidenas). 

8. Apmeklētājiem tiek nodrošināta iespējas veikt roku higiēnu (silto ūdeni, šķidrās ziepes un vismaz 70% etanolu 
saturošu roku dezinfekcijas līdzeklis). Dezinfekcijas līdzekļi izvietoti Sporta zāles vestibilā. 

9. SIA “OC Liepāja” nodrošina telpu un kontaktvirsmu tīrīšanu un dezinfekciju (durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku 
balstu, tualetes virsmu, krānu, u.c.). 

10. Atsevišķos gadījumos noteiktu apstākļu dēļ (sporta sacensības, kultūras pasākumi, u.c.) Sporta zāles apmeklējums 
var tikt ierobežots vai liegts par ko SIA “OC Liepāja” administrācija laicīgi informē Nomnieku. 

11. Uzturoties Sporta zālē, ikviena apmeklētāja pienākums ir saudzīgi izturēties pret Sporta zāles īpašumu vai tajā esošo 
inventāru. 

12. Sporta zāles telpās, kā arī tās ārpusē tiek veikta videonovērošana, kas paredzēta Sporta zāles drošībai. 
13. Apmeklētājs atrodoties Sporta zāles telpās var tikt fotografēts un/ vai filmēts. Par SIA “OC Liepāja” veiktās 

fotografēšanas un filmēšanas rezultātā realizēto personas datu apstrādi informācija pieejama mājas lapā 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. 

14. Fizisko personu datu apstrādi SIA “OC Liepāja” veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tikai definētajiem mērķiem. 
15. 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. 

16. Sporta zāles telpās aizliegts: 
16.1. smēķēt, ienest ieročus, asus priekšmetus, apreibinošas vielas, uzliesmojot spējīgus priekšmetus, t.sk. 

pirotehnikas izstrādājumus, alkoholiskos dzērienus, kā arī jebkāda veida stikla taru; 

http://www.loc.lv/
http://www.loc.lv/
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16.2. apmeklēt vai atrasties sporta vai citos publiskos pasākumos personām, kuras atrodas alkoholisko vai citu 
apreibinošo vielu reibuma stāvoklī, kas aizskar citu cilvēku cieņu; 

16.3. atrasties sporta spēļu laukumā, sportošanai neparedzētos apavos; 
16.4. ievest velosipēdus, skrejriteņus, motorollerus vai citu tamlīdzīgu tehniku. Velosipēdi, motorolleri un cita 

tamlīdzīga tehnika var tikt turēta speciāli tiem norādītās vietās ārpus Sporta zāles. Nomnieks apņemas 
nodrošināt šī punkta noteikumu ievērošanu arī attiecībā uz Nomnieka darbinieku, klientu, piegādātāju, 
sadarbības partneru un citu personu puses, kuras jebkādā veidā saistītas ar Nomnieku; 

16.5. bojāt Sporta zāles inventāru, interjeru vai citas tehnoloģiskas iekārtas un aprīkojumu. Administrācija ir tiesīga 
prasīt atlīdzināt nodarīto kaitējumu; 

16.6. apmeklēt Sporta zāli, ja personai ir elpceļu infekcijas simptomi (drudzis, klepus, elpas trūkums) vai persona 
atrodas pašizolācijā vai karantīnā; 

16.7. Sporta zāles vestibilā vienlaicīgi var atrasties ne vairāk kā 10 (desmit) personas, ievērojot valstī noteikto 
distancēšanos. 

17. Sporta zāles apmeklētāju pienākums ir ievērot sabiedriskās kārtības un drošības noteikumus, ugunsdrošības 
noteikumus, kā arī kā arī valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid – 19 infekciju  izplatīšanas 
ierobežošanai. 

18. Sporta zāles apmeklētāji ir atbildīgi par personīgajām mantām un autostāvvietā novietotajām automašīnām, Sporta 
zāles darbinieki neuzņemas atbildību par ģērbtuvēs un citur atstātajām materiālajām vērtībām.  

19. Nomnieki (apmeklētāji), kuri neievēro iekšējās kārtības noteikumus, Sporta zāles darbiniekiem ir tiesības izraidīt no 
konkrētajām telpām, kā arī materiālo zaudējumu gadījumā veikt paredzētās darbības atlīdzības piedziņai. 

20. Sporta zāles darbiniekiem ir tiesības noskaidrot par apmeklētāju atrašanās nolūku ēkā. 
21.  Nomniekam (tā darbiniekiem, apmeklētājiem, klientiem, piegādātājiem un jebkurai citai personai, kura atrodas Sporta 

zālē ar Nomnieka piekrišanu vai pēc Nomnieka uzaicinājuma) aizliegts izmantot telpas, kuras Nomniekam tieši nav 
atļauts lietot saskaņā ar Nomas līgumu. 

22. Visa veida reklāmas un informatīvie materiāli, kurus Nomnieks plāno izvietot Telpās, ir rakstiski jāsaskaņo ar 
Iznomātāju. Iznomātājam ir tiesības pieprasīt noņemt/pārtraukt izrādīt vai atskaņot jebkāda veida reklāmas un/vai 
informatīvos materiālus, ja to pieprasa kompetentas valsts vai pašvaldības iestādes, vai arī Iznomātājs pamatoti 
uzskata, ka šādi materiāli neatbilst tiesību aktu noteikumiem un/vai ētikas un morāles normām, aizskar kādu personu 
grupu. Iznomātājam ir tiesības uz Nomnieka rēķina noņemt (demontēt) visas un jebkāda veida reklāmas, 
informatīvos materiālus, u.c., kuri ir izvietoti bez iepriekšējas saskaņošanas ar Iznomātāju un/vai to pieprasa 
augšminētās personas vai tie neatbilst augstāk norādītajām prasībām, kā arī novērst tā sekas (krāsošana, nomaiņa, 
labošana, u.c.). Pēc nomas attiecību izbeigšanās Nomnieka pienākums ir par saviem līdzekļiem novākt visus 
Nomnieka informatīvos un reklāmas materiālus, t.sk. izkārtnes, plakātus, zīmes, norādes, gaismas reklāmas u.c., 
novēršot arī to novākšanas sekas (nodrošinot nepieciešamo krāsošanu u.tml.). Ja Nomnieks nepilda šī punkta 
noteikumus, Iznomātājs ir tiesīgs veikt augstāk minētās darbības uz Nomnieka rēķina, nepieciešamības gadījumā 
ieturot Iznomātājam šādi radušos izdevumus un zaudējumus no nākamā mēneša nomas maksas. 

23. Nomnieks ir atbildīgs par autortiesību ievērošanu attiecībā uz darbiem, ko Nomnieks atskaņo vai izrāda Sporta zālē 
(mūzika, video, attēli, u.t.t.). Nomnieks ir atbildīgs par šajā sakarā nepieciešamo atļauju iegūšanu un maksājumiem. 
Nomnieks ir atbildīgs par jebkādiem administratīvajiem sodiem, ko šo prasību neizpildes vai nepienācīgas izpildes 
rezultātā piemērojušas kompetentas iestādes vai amatpersonas. 

24. Kopējās lietošanas platības, izņemot īpaši norādītas vietas, nevar tikt izmantotas Nomnieka vajadzībām kā, 
piemēram, preču uzglabāšanai, un Nomnieks nedrīkst kādā citā veidā ietekmēt vai apgrūtināt cilvēku pārvietošanos 
Kopējās lietošanas platībās. Nomnieka pienākums ir nekavējoties visas saņemtās preces pārvietot uz Telpām pēc to 
saņemšanas. Ja Nomnieks preces vai jebkādas citas Nomniekam piederošas lietas novietojis Kopējās lietošanas 
platībās un pēc Iznomātāja pirmā pieprasījuma tās nepārvieto, Iznomātājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem pārvietot 
un uzglabāt šādas preces vai lietas uz Nomnieka rēķina. Nomnieks nav tiesīgs bez Iznomātāja iepriekšējas 
rakstveida piekrišanas izmantot Kopējās lietošanas platības, kas atrodas ārpus Telpām, preču pārdošanai/ 
pakalpojumu sniegšanai, prezentācijām un līdzīgām aktivitātēm. 

25. Nomnieks nedrīkst Telpās novietot smagus (200 kg uz 1m2 un vairāk) priekšmetus, kas var radīt pārslodzi Sporta 
zāles konstrukcijām vai to daļām. Jebkādu saprātīgu šaubu gadījumā Nomnieka pienākums ir vispirms noskaidrot 
Iznomātāja viedokli un lūgt Iznomātāja atļauju. Tāpat Iznomātājam ir tiesības noteikt šādu lietu atrašanās vietu, 
novietošanu, pārvietošanu un atrašanās termiņus. Ja šāda lieta (lietu kopums) ir būtiski nepieciešama(-s) Nomnieka 
darbībai Telpās un tas ir iepriekš saskaņots ar Iznomātāju, Iznomātājs var noteikt līdzekļus, metodes un paņēmienus 
šādu lietu novietošanai, lai to svars tiktu vienmērīgi izlīdzināts. Pēc pirmā Iznomātāja pieprasījuma Nomniekam šīs 
lietas uz sava rēķina ir jāpārvieto ārpus Sporta zāles.  

26. Nomnieka pienākums ir nodrošināt, ka Nomnieka darbība Telpās pilnībā atbilst visām piemērojamo tiesību aktu 
prasībām ekoloģiskajā un vides aizsardzības jomā. Iznomātājs ir tiesīgs jebkurā brīdī veikt pārbaudes šajā sakarā un 
likt nekavējoties izbeigt jebkādas darbības, kas neatbilst tiesību aktu un/vai kompetentu iestāžu prasībām. Nomnieka 
pienākums ir nekavējoties novērst šādus pārkāpumus un/vai to sekas, kā arī atlīdzināt Iznomātājam visus 
zaudējumus, tai skaitā jebkādas soda naudas, kas Iznomātājam radušies sakarā ar to, ka Nomnieka darbības 
neatbilst ekoloģiskajām un vides aizsardzības prasībām. 

27. Telpu iekārtojums un jebkādi uzlabojumi vai papildinājumi Telpās iepriekš rakstveidā jāsaskaņo ar Iznomātāju.  



 3 

28. Nomniekam ir tiesības prasīt atbilstošu nomas maksas samazinājumu tikai gadījumā, ja Telpas nav izmantojamas 
vai to izmantošana ir būtiski apgrūtināta Iznomātāja vainas dēļ. 

29. Nomnieks nedrīkst Telpas izmantot jebkādā citā veidā, izņemot tā, kā tas norādīts Nomas līgumā. 
30. Nomniekam nav tiesību bez iepriekšējas rakstiskas Iznomātāja atļaujas uzstādīt Telpās jebkādus norobežojumus, 

aizslietņus un tamlīdzīgas ierīces. 
31. Nomniekam jāievēro Sporta zāles centralizētās apsardzes likumiskās prasības. 
32. Laikā, kamēr ir spēkā valsts institūciju lēmumi un noteikumi par ierobežojumiem fiziskajām aktivitātēm sporta 

objektos, un lai nodrošinātu sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, 
SIA “OC Liepāja” ir tiesīga mainīt pieejamos pakalpojumus, to izmantošanas kārtību. 

33. Noteikumi ir spēkā no 2020.gada 21.augusta. 
 

 

 
 


