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STADIONA “DAUGAVA”, REZEVES LAUKUMA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 
 

1.VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI: 
1.1. Stadiona “Daugava”, rezerves laukuma, turpmāk – Stadions, iekšējās kārtības noteikumi, turpmāk – Noteikumi, ir 

paredzēti, lai noteiktu apmeklētāju uzvedības normas, kā arī, lai noteiktu pamatprincipus piesardzības pasākumiem 
Covid-19 infekcijas ierobežošanai, nodrošinātu apmeklētāju un Stadiona savstarpējās atbildības robežas, tiesības un 
pienākumus, kā arī veicinātu sekmīgu stadiona darbību un iekšējo kārtību. Stadions atrodas Jūrmalas parks 4, Liepājā. 

1.2. Ikviena apmeklētāja, turpmāk – Apmeklētājs, pienākums, kurš atrodas Stadiona teritorijā ir iepazīties un ievērot 
Stadiona apstiprinātos Noteikumus, kuri izvietoti mājas lapā www.loc.lv/stadioni, kā arī Stadiona teritorijā. 

1.3. Stadionā drīkst uzturēties un nodarboties ar visiem sporta veidiem, kas atbilst Stadiona plānojumam, rīkot dažādus 
sporta (turnīrus, sacensības, spēles) un/ vai kultūras pasākumus (koncertus, izstādes, u.c.), iepriekš rakstiski 
saskaņojot ar Stadiona administrāciju vai pēc iepriekš iesniegta un apstiprināta treniņu/ nodarbību grafika.  

1.4. Nepilngadīgas personas drīkst atrasties un apmeklēt nodarbības un/ vai pasākumus Stadiona teritorijā tikai pilngadīgu 
personu (treneru, sporta skolotāju, vecāku) uzraudzībā. Par nepilngadīgu personu atrašanos un drošību  Stadiona 
teritorijā atbild vecāki vai par viņiem atbildīgas personas. Par personu drošību, kuri nodarbojas individuāli (bez treneru 
uzraudzības), personas ir pašas atbildīgas par savu drošību un sporta inventāra pareizu un drošu izmantošanu vai 
lietošanu. 

1.5.  Stadiona administrācija nenes nekādu atbildību, ja apmeklētājs neievēro Noteikumus, Stadiona darbinieku 
norādījumus, izvietotās brīdinājuma zīmes, uzrakstus, nodara kaitējumu savai veselībai, apdraud savu vai citu 
apmeklētāju veselību vai dzīvību, nodara materiālus/ morālus zaudējumus trešajai personai. 

1.6 Stadiona teritorijā nav tiesības iebraukt transportlīdzekļiem, kuriem nav piešķirtas Stadiona administrācijas atļaujas. Ja 
apmeklētājs vēlas iebraukt Stadiona teritorijā ar transportlīdzekli, to iepriekš saskaņot ar Stadiona administrāciju.  

1.7. Transportlīdzeklim, kuram ir tiesības iebraukt Stadiona teritorijā ir pienākums ievērot Stadiona darbinieku norādījumus. 
Ņemot vērā, ka Stadiona teritorijā var atrasties nepilngadīgas personas, maksimālais braukšanas ātrums Stadiona 
teritorijā nedrīkst pārsniegt 10 km/h. 

1.8. Uzturoties Stadionā, ikviena Apmeklētāja pienākums ir saudzīgi izturēties pret Stadiona īpašumu, t.sk., inventāru, 
nebojāt to. 

1.9. Apmeklētājs ir atbildīgs par ugunsdrošības prasību ievērošanu Stadiona teritorijā, kā arī valstī noteiktos 
epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid – 19 infekciju  izplatīšanas ierobežošanai. 

1.10. Atbildīgais par šo noteikumu ievērošanas kontroli un izpildi ir Stadiona pārvaldnieks. 
1.11. Apmeklētājs atrodoties Stadionā var tikt fotografēts un/ vai filmēts. 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. 

1.12. Fizisko personu datu apstrādi SIA “OC Liepāja” veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tikai definētajiem mērķiem. 
1.13. 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. 

1.14. Apmeklētājiem tiek nodrošināta iespējas veikt roku higiēnu (silto ūdeni, šķidrās ziepes un vismaz 70% etanolu saturošu 
roku dezinfekcijas līdzeklis). Dezinfekcijas līdzekļi izvietoti Stadiona ģērbtuvēs vai pie publiskās WC. 

1.15. SIA “OC Liepāja” nodrošina telpu un kontaktvirsmu tīrīšanu un dezinfekciju (durvju rokturi, galdu virsmas, ģērbtuvju 
soli, tualetes virsmu, krānu, u.c.). 
 

2.IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI: 
2.1.  Stadiona Apmeklētāji, treneri, audzēkņi uz sporta nodarbībām un citiem pasākumiem ierodas Stadiona noteiktajā 

darba laikā. 
2.2.  Informācija par Stadiona darba laiku un to izmaiņām tiek izvietota pie Stadiona ieejas. 

2.3. Stadiona apmeklētāji ir personīgi atbildīgi par savām personiskajām mantām un autostāvvietā novietotajām 
automašīnām. Stadiona administrācija neuzņemas atbildību par ģērbtuvēs un citur Stadionā atstātajām materiālajām 
vērtībām. 

2.4. Apmeklētāju pienākums, atrodoties Stadionā ir ievērot tīrību, kārtību, 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 Stadiona apmeklētājiem un darbiniekiem. 

2.5. Apmeklētājiem ir jāievēro Stadiona teritorijā izvietotās drošības zīmes un Stadiona darbinieku norādījumus. 
Apmeklētājiem jāņem vērā, ka atrodoties Stadiona ģērbtuvēs vai dušās,  to grīdas var būt mitras (slidenas). 

2.6. Katrs Stadiona Apmeklētājs ir pilnībā atbildīgs par savu veselības stāvokli. 

http://www.loc.lv/stadioni
http://www.loc.lv/


2.7. Atsevišķos gadījumos noteiktu apstākļu dēļ (sporta sacensības, kultūras pasākumi, u.c.) Stadiona apmeklējums var 
tikt ierobežots vai liegts. 

2.8. Stadiona Apmeklētājiem ziņot par nepieņemamu personu uzvedību un noteikumu pārkāpumiem Stadiona 
administrācijai vai darbiniekam (+37126612244), atbildīgajai personai vai policijai. Avārijas vai ārkārtas situācijas 
gadījumos iespējams zvanīt +37126612244. Cita informācija pieejama www.loc.lv/stadioni.  

2.9. 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. 

2.10. Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī. 
  
 
3. VISPĀRĒJIE IEROBEŽOJUMI. STADIONA TERITORIJĀ AIZLIEGTS: 
3.1.  Atrasties uz sporta spēļu laukuma ārpus treniņu/ nodarbību grafika. 
3.2. Traucēt vai sagādāt neērtības Stadiona apmeklētājiem. 
3.3. Izmest atkritumus tam neparedzētajā vietā. Piegružot Stadiona teritoriju. 
3.4.  Ievest Stadiona teritorijā dzīvniekus, izņemot gadījumus, kad Stadionā notiek pasākumi ar dzīvnieku piedalīšanos. 
3.5.  Smēķēt (izņemot īpaši tam paredzētā vietā). 
3.6.  Ienest un/ vai lietot Stadiona teritorijā alkoholu. 
3.7. Ienest un/ vai lietot narkotiskas vielas, citas apreibinošas un viegli uzliesmojošas vielas. 
3.8.  Atrasties Stadiona teritorijā alkohola vai narkotisko vielu vai citu apreibinošu vielu ietekmē. 
3.8.  Atrasties sporta spēļu laukumos sportošanai neparedzētos apavos. 
3.9. Patvaļīgi pārvietot, pārveidot basketbola laukuma aprīkojumu vai izvietot jebkādas konstrukcijas. Lietot basketbola 

laukumu un to elementus, aprīkojumu, iekārtas neatbilstoši to paredzētajam lietošanas veidam un nestspējai, t.sk., 
karāties pie basketbola groziem. 

3.10. Pārvietoties ar riteņiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem, skrejriteņiem, skūteriem, bērnu ratiņiem, u.c. veida mehāniskiem 
pārvietošanās līdzekļiem pa tam neparedzētajiem sporta objektiem (basketbola laukumu, futbola laukumu, ģērbtuvēm). 

3.11.  Ienest Stadiona teritorijā stikla taru. 
3.12. Ienest un izmantot jebkura veida pirotehnikas priekšmetus bez saskaņojuma ar Stadiona administrāciju. 
3.13. Ienest un izmantot lāpas, dūmu sveces un tamlīdzīgus priekšmetus bez saskaņojuma ar Stadiona administrāciju. 
3.14. Izvietot reklāmu un/ vai citus informatīvos materiālus bez Stadiona administrācijas piekrišanas. 
3.15. Fotografēt, filmēt, veikt audio ierakstus Stadiona teritorijā, t.sk, telpās (ģērbtuvēs, dušās, u.c.), sacensību un/ vai cita 

veida pasākumu laikā bez iepriekšējas saskaņošanas ar Stadiona administrāciju vai konkrētā pasākuma organizatoru 
3.16. Izvietot un izteikt necenzētus un nacionālo cieņu aizskarošus saukļus un vārdus, traucēt sabiedrisko kārtību un pārkāpt 

vispārpieņemtās uzvedības normas, vārdiski un fiziski aizskart sacensību un treniņu dalībniekus, tiesnešus, Stadiona 
darbiniekus un Apmeklētājus, traucēt pasākumu un/ vai treniņu norisi. 

3.17.  Bojāt Stadiona inventāru, interjeru vai citas tehnoloģiskas iekārtas un aprīkojumu. Sporta kompleksa administrācija ir 
tiesīga prasīt atlīdzināt nodarīto kaitējumu.  

3.18. Veikt komercdarbību bez saskaņojuma ar SIA “OC Liepāja” administrāciju. 
3.19. Apmeklēt Stadionu, ja personai ir elpceļu infekcijas simptomi (drudzis, klepus, elpas trūkums) vai persona atrodas 

pašizolācijā vai karantīnā. 
 
4. PAPILDNOTEIKUMI STADIONA APMEKLĒTĀJIEM. 
4.1. Treniņa nodarbības notiek trenera vai citas atbildīgās personas vadībā un uzraudzībā. 
4.2. Trenerim vai citai atbildīgajai personai, saņemot un nododot Stadiona telpu (ģērbtuvju, u.c.) atslēgas, jāparakstās par 

to saņemšanu un nodošanu žurnālā pie laukuma uzrauga. Sods par nozaudētu telpu atslēgu – 10,00 EUR (desmit eiro 
un 00 centi). 

4.3. Sporta nodarbību dalībniekiem Stadiona ģērbtuvēs atļauts uzturēties 15 (piecpadsmit) minūtes pirms un ne ilgāk kā 
20 (divdesmit) minūtes pēc  treniņu nodarbības. 

4.4. Lai nodrošinātu valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid – 19 infekciju  izplatīšanas 
ierobežošanai, ģērbtuvēs vienlaicīgi drīkst atrasties ierobežots dalībnieku skaits (skatīt izvietoto informāciju pie katras 
ģērbtuves).  

4.5. Apmeklētājiem, uzturoties Stadiona ģērbtuvēs ir pienākums ievērot vispārējās uzvedības normas. Ģērbtuvē aizliegts 
laistīties ar dažādiem dzērieniem, bojāt aprīkojumu un tajā esošo inventāru. Sods par šo noteikumu neievērošanu – 
līdz 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro un 00 centi). Atbildīgā persona ir treneris vai pasākuma laikā – pasākuma 
organizators. 

4.6. Ģērbtuves vai citas Stadiona telpas pēc treniņu nodarbībām jāatstāj kārtīgas. 
4.7. Nodarbību vadītājs nodrošina personīgā inventāra vai inventāra, kas tiek izmantots treniņu nodarbību norisei 

dezinficēšanu pirms un pēc nodarbības. 
4.8. Personīgās lietas (apģērbs, somas, u.t.t.) sporta nodarbību norises vietā tiek novietotas, ievērojot 2 metru distanci. 
4.9. Sporta nodarbību organizētājs/ nodarbību vadītājs ir atbildīgs par Noteikumu ievērošanu un SIA “OC Liepāja” izvirzīto 

prasību izpildi. 
 
5. ATBILDĪBA PAR NOTEIKUMU PĀRKĀPUMIEM. 

http://www.loc.lv/stadioni


5.1. Par šo noteikumu neievērošanu jebkurš Stadiona darbinieks, kas to konstatē, ir tiesīgs pieprasīt sniegt rakstisku 
paskaidrojumu, bet ja pārkāpuma rezultātā radīts materiāls kaitējums, Stadiona administrācija sastāda aktu, t.sk., foto, 
kurā konstatē zaudējumu apmēru un veic Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
noteiktās darbības to atlīdzināšanai. 

5.2. Par šo noteikumu normu neievērošanu, vainīgā persona var tikt saukta pie administratīvās atbildības atbilstoši Latvijas 
Republikas normatīvo aktu noteiktai kārtībai un var tikt sodītas ar naudas sodu. 

 
6. RĪCĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ. 
6.1.  Jebkurā ārkārtas situācijā sekot Stadiona darbinieku norādījumiem. 
6.2.  Ja tuvumā nav Stadiona darbinieku, jācenšas organizēti un mierīgi izkļūt no bīstamās situācijas vietas. 
6.3.  Nekavējoties jāpaziņo par ārkārtas situāciju un notiekošo Stadiona darbiniekiem.  
6.4.  Ugunsgrēka gadījumā, lai izkļūtu no Stadiona, jāvadās pēc izvietoto evakuācijas plānu shēmas, drošības zīmēm, kā 

arī, nepieciešamības gadījumā, jāizmanto pieejamie ugunsdzēšanas aprāti. 


