
SIA “OC LIEPĀJA” STRUKTŪRVIENĪBAS “LOC TENISA KORTI”  

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 

SIA “OC LIEPĀJA” struktūrvienības “LOC Tenisa korti” Iekšējās kārtības noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nodrošina 

un veicina LOC Tenisa kortu sekmīgu darbību un kārtību. 

 

Noteikumos lietotie saīsinājumi un to definīcijas 

Apmeklētājs     – ikviena fiziska persona, kura apmeklē vai plāno apmeklēt LOC Tenisa kortus. 

Atbildīgā persona –  pilngadību sasniegusi fiziska persona (treneris, skolotājs u.c.), kura organizē, trenē, vada vai jebkādā citādā 

veidā pavada personas vai personu grupas, kuras atrodas LOC Tenisa kortos. Par Atbildīgo personu šo 

noteikumu izpratnē tiek saukta arī persona, kura trenējas individuāli, bez pavadošā personāla. 

LOC –  SIA “OC Liepāja”, reģistrācijas numurs 40003421648. 

LOC Tenisa korti –  ēka, kura sastāv no administratīvā korpusa un ģērbtuvju telpām, kā arī ēkai pieguļošais zemes īpašums ar 

septiņiem tenisa laukumiem, iesildīšanās sieniņu un autostāvvietu, kas atrodas Jūrmalas parkā 5, Liepājā, 

LV-3401. 

Noteikumi –  SIA “OC Liepāja” struktūrvienības “LOC Tenisa korti” Iekšējās kārtības noteikumi. 

Tenisa laukumi –  tenisa laukumi LOC Tenisa kortu teritorijā. 

 

Vispārējie noteikumi 

1. Visām personām pirms LOC Tenisa kortu apmeklēšanas ir pienākums iepazīties un ievērot šos Noteikumus. Noteikumu 

nezināšana neatbrīvo Apmeklētāju no atbildības. Noteikumi ir izvietoti LOC Tenisa kortu vestibilā, kā arī LOC mājas lapā 

www.loc.lv. 

2. LOC Tenisa kortu darba laiks var tikt mainīts. Atsevišķos gadījumos noteiktu apstākļu dēļ (sporta sacensības, laika apstākļi, 

remontdarbi, u.c.) LOC Tenisa kortu apmeklējums var tikt ierobežots vai liegts. 

3. LOC Tenisa kortu koplietošanas telpās, kā arī tās ārpusē tiek veikta videonovērošana, kas paredzēta LOC Tenisa kortu drošībai. 

4. Katrs Apmeklētājs pats uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa un sava inventāra atbilstību izvēlēto aktivitāšu 

veikšanai. Ja Apmeklētājam rodas veselības problēmas un / vai citas komplikācijas, Apmeklētājam nekavējoties jāvēršas pie 

LOC darbiniekiem. 

5. LOC Tenisa kortu apmeklētāji ir personīgi atbildīgi par savām personiskajām mantām un autostāvvietā novietotajām 

automašīnām. LOC neuzņemas atbildību par ģērbtuvēs un citur atstātajām materiālajām vērtībām.  

6. LOC nenes nekādu atbildību, ja Apmeklētājs neievēro Noteikumus, LOC darbinieku norādījumus, izvietotās brīdinājuma zīmes, 

uzrakstus, vai arī nodara kaitējumu savai veselībai, apdraud savu vai citu Apmeklētāju veselību vai dzīvību, nodara materiālus / 

morālus zaudējumus trešajai personai. Apmeklētājus, kuri neievēro šos Noteikumus, LOC darbiniekiem ir tiesības izraidīt no LOC 

Tenisa kortu telpām, kā arī materiālo zaudējumu gadījumā veikt paredzētās darbības atlīdzības piedziņai. 

7. Par ikviena pasākuma norisi, saturu un drošību pasākumā atbild Atbildīgā persona. 

8. Apmeklētājs, kurš atrodas LOC Tenisa kortos, var tikt fotografēts un / vai filmēts no LOC, pasākuma rīkotāja, pasākumu 

mākslinieku un citu tam pilnvaroto personu, tajā skaitā preses un citu masu informācijas pārstāvju puses. Par LOC veiktās 

fotografēšanas un filmēšanas rezultātā realizēto personas datu apstrādi informācija pieejama mājaslapā www.loc.lv sadaļā 

Privātuma politika. LOC 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. 

 

Tenisa laukumu izmantošanas noteikumi 

9. Apmeklētājiem Tenisa laukumos atļauts atrasties tikai ar Atbildīgās personas vai LOC darbinieku atļauju. Nodarbības, sporta 

sacensības vai jebkādi citi pasākumi Tenisa laukumos notiek tikai Atbildīgās personas pavadībā un uzraudzībā. 

10. Nepilngadīgām personām Tenisa laukumos bez Atbildīgās personas pavadības atrasties ir aizliegts. Par nepilngadīgu personu 

atrašanos un drošību Tenisa laukumos atbild vecāki vai Atbildīgā persona. Lai pārliecinātos par Apmeklētāja vecumu, LOC 

darbiniekiem ir tiesības lūgt Apmeklētāju uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. 

11. Drošības apsvērumu dēļ, LOC darbiniekiem ir tiesības painteresēties par Apmeklētāju atrašanās nolūku LOC Tenisa kortos un 

pieprasīt uzrādīt Apmeklētāju somu saturu. 

12. Apmeklētājiem LOC Tenisa kortu ģērbtuvēs atļauts uzturēties 30 (trīsdesmit) minūtes pirms un 30 (trīsdesmit) minūtes pēc 

nodarbības. 

13. Atbildīgajai personai, ja nepieciešams, telpu atslēgas jāsaņem/jānodod LOC Tenisa kortu informācijas centra administratoram. 

Atslēgas nodot nepiederošām personām vai iznest no LOC Tenisa kortu teritorijas ir aizliegts. Atslēgu nozaudēšanas, bojājuma 

un zādzības gadījumā Atbildīgā persona maksā atslēgas atjaunošanas maksu 15,00 EUR apmērā. 

 

http://www.loc.lv/


Īpašie noteikumi 

14. Visiem Apmeklētājiem ir pienākums: 

14.1. cienīt, netraucēt un ievērot citu Apmeklētāju tiesības un intereses LOC Tenisa kortos; 

14.2. ievērot kārtību un tīrību LOC Tenisa kortos un atkritumus mest tikai tam paredzētajās vietās; 

14.3. saudzīgi izturēties pret LOC Tenisa kortu inventāru un aprīkojumu; 

14.4. nekavējoties ziņot Atbildīgajai personai vai LOC darbiniekiem (tālruņa Nr. 28306323) par jebkuru ārkārtas situāciju vai 

atklātiem inventāra vai aprīkojuma bojājumiem; 

14.5. apmeklējuma laikā, 5 minūtes pirms Tenisa laukuma izmantošanas beigām, notīrīt Tenisa laukumu un līnijas; 

14.6. atbrīvot Tenisa laukumus precīzi norādītajā laikā; 

14.7. ģērbtuves atstāt tīras un kārtīgas; 

14.8. pirms citu Tenisa laukumu šķērsošanas vienmēr pārliecināties par savu drošību, kā arī vai netiks traucētas citas personas; 

14.9. bez ierunām pakļauties Atbildīgās personas, LOC darbinieku vai apsardzes norādījumiem. Par šo noteikumu 

neievērošanu LOC darbiniekiem ir tiesības izraidīt personu no LOC Tenisa kortu teritorijas. 

15. LOC Tenisa kortos aizliegts: 

15.1. ar neatbilstošiem apaviem vai neatbilstošu apģērbu atrasties Tenisa laukumos;  

15.2. patvaļīgi pārvietot Tenisa laukumos esošās mēbeles un iekārtas (t.sk. tiesneša un spēlētāju krēslus, iekārtas 

u.tml.); 

15.3. Tenisa laukumos košļāt košļājamo gumiju; 

15.4. Tenisa laukumos ienest un lietot jebkādus krāsainos dzērienus, kafiju, saldējumu; 

15.5. mest raketes, sist ar tām pa Tenisa laukuma segumu, kā arī sienām, vai jebkādā citā veidā censties mehāniski bojāt 

laukuma segumu; 

15.6. bez Atbildīgās personas vai LOC darbinieku atļaujas lietot jebkuru Tenisa laukumu; 

15.7. iziet uz Tenisa laukumiem pirms grafikā norādītā laika; 

15.8. smēķēt LOC Tenisa kortu teritorijā vai arī 10 metrus no jebkuras LOC Tenisa kortu ieejas, lietot alkoholiskos dzērienus, 

narkotiskās vai citas apreibinošas vielas, vai atrasties LOC Tenisa kortu teritorijā šo vielu ietekmē; 

15.9. ienest ieročus, sprāgstvielas, viegli uzliesmojošas, indīgas, narkotiskas vai psihotropas vielas, alkoholiskos dzērienus, 

stikla un skārda taru un citus priekšmetus, kas var traucēt vai apdraudēt sacensību vai citu pasākumu norisi, cilvēku 

veselību, drošību vai dzīvību; 

15.10. jebkādā veidā traucēt citus LOC Tenisa kortu apmeklētājus, sacensību dalībniekus, tiesnešus, darbiniekus un citas 

personas vai LOC Tenisa kortos notiekošo pasākumu norisi; 

15.11. bojāt LOC Tenisa kortu telpas, aprīkojumu, iekārtas vai inventāru, kā arī izmantot to neatbilstoši paredzētajiem mērķiem; 

15.12. rīkot pretvalstiska, antikonstitucionāla, erotiska vai ekstrēmistiska rakstura pasākumus, kā arī pasākumus, kas saistīti ar 

tabakas un alkohola reklāmu, patēriņu vai tirdzniecību; 

15.13. fotografēt un filmēt, tai skaitā sacensību un/vai cita veida pasākumu laikā, bez iepriekšējas saskaņošanas ar LOC 

administrāciju; 

15.14. izmest atkritumus, spļaut, nokārtot dabiskās vajadzības tam nepiemērotās vietās; 

15.15. ievest LOC Tenisa kortos jebkādus dzīvniekus, putnus un jebkādus citus faunas pārstāvjus, bez iepriekšējas 

saskaņošanas ar LOC darbiniekiem; 

15.16. iebraukt ar velosipēdiem, skrituļslidām un citiem braucamrīkiem. 

16. Par Noteikumu 15. punkta neievērošanu LOC ir tiesības piemērot naudas sodu līdz 1 000,00 EUR apmērā, kā arī t.sk. prasīt 

atlīdzināt LOC nodarītos zaudējumus. Par 15. punkta neievērošanu sods var tikt piemērots arī Atbildīgajai personai. 

17. Lēmumu par šajos noteikumos paredzēto naudas sodu piemērošanu un to apmēru pieņem SIA “OC Liepāja” valde. 

 

Sankcijas par noteikumu neievērošanu 

18. Ja Apmeklētāja darbības rezultātā LOC Tenisa kortu aprīkojumam vai iekārtām ir nodarīti bojājumi, LOC Tenisa kortu darbinieks 

par to sagatavo bojājuma aktu, kurā konstatē zaudējumu apmēru un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā veic nepieciešamās darbības atlīdzības piedziņai. 

19. Par šo Noteikumu neievērošanu, Apmeklētājs var tikt saukts pie administratīvās atbildības un var tikt administratīvi sodīts Latvijas 

Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

 


