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ROPAŽU SPORTA CENTRA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS UN DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI.
1.

VISPĀRĒJI PAR NOTEIKUMIEM

1.1. NOTEIKUMI nosaka kārtību, kāda jāievēro ikvienam Ropažu Sporta centrā apmeklētājam
telpās un sporta laukumos, neatkarīgi no apmeklējuma mērķa un apmeklētāja statusa, lai nodrošinātu
drošu un patīkamu Sporta centra apmeklējuma laiku sev un pārējiem.
1.2.
Ikviena apmeklētāja pienākumus ir ievērot šos noteikumus un vispārpieņemtās
pieklājības un uzvedības normas.
1.3. Ar šiem noteikumiem var iepazīties pie Sporta centra informācijas stenda, pie sporta
administratora un Ropažu novada pašvaldības mājas lapā sadaļā “ sports”. Jebkuru šo noteikumu
neievērošana apdraud gan pārkāpēja, gan citu nodarbību dalībnieku veselību. Par pārkāpumiem,
drošības tehnikas un iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, kā arī apzinātu inventāra un
aprīkojuma bojāšanu apmeklētājam vai visai grupai var tikt liegts Sporta centra apmeklējums,
neatgriežot samaksāto īres naudu, gan uz noteiktu, gan uz nenoteiktu laiku
1.4. Izglītības iestādes mācību stundu un sporta pasākumu laikā skolēniem un skolotājiem ir
jāievēro arī Sporta centra iekšējā kārtības noteikumi
1.5. Sporta centra darbinieku tiesības un pienākums ir pārtraukt nodarbību vai izraidīt
apmeklētāju(-s) no Sporta centra, ja noteikumi netiek ievēroti vai tīši pārkāpti, ja tiek radīti
apdraudējumi citiem klātesošajiem vai materiālajām vērtībām.
2.

APMEKLĒTĀJI

2.1. Individuālie apmeklētāji – Sporta centra apmeklētāji individuālām nodarbībām (trenažieru z.,
novuss, šautriņas, teniss - korti, sporta zāle u.c.) pirmo reizi apmeklējot Sporta centru un, ne retāk kā
reizi gadā, iepazīstas ar Noteikumiem, ko apliecina ar parakstu individuālo apmeklētāju uzskaites
žurnālā.
2.2. Grupu apmeklētāji – Sporta centra apmeklētāji, kas ierodas uz grupu nodarbībām (sporta,
aktīvās atpūtas pasākumu, nodarbību rīkotāji, organizatori vai sporta komandas, interešu grupas, kas
iznomā vai bezmaksas izmanto Sporta centra pakalpojumus), pirms pakalpojuma izmantošanas,
nozīmē savu pārstāvi, konkrētu fizisko personu (nepilngadīgo un jauniešu grupām –pilngadīgu
personu, vai atbildīgo pedagogu) grupas ATBILDĪGO - kas ir atbildīga par pasākuma vai
nodarbības dalībnieku drošību, un iepazīstināšanu ar iekšējās kārtības un drošības tehnikas
noteikumiem, un to ievērošanas nodrošināšanu grupas apmeklējuma laikā Sporta centrā.
ATBILDĪGAIS, ne retāk kā reizi gadā un, pirms Sporta centra pakalpojumu izmantošanas,
apņemas iepazīstināt savu grupu (komandu) ar iekšējās kārtības un drošības tehnikas noteikumiem,
ko apliecina ar parakstu Sporta centra apmeklētāju un iekšējās kārtības un drošības tehnikas
noteikumu iepazīstināšanas žurnālā.
2.3.
Par grupu ATBILDĪGO iepazīstināšanu ar noteikumiem, pirms nodarbību uzsākšanas,
atbildīgs pirmā apmeklējuma reizē dežurējošais administrators.
2.4. Skatītājiem atļauts atrasties tikai skatītājiem paredzētājas vietās un skatītāji paši
atbildīgi par savu drošību un veselību Sporta centra apmeklējumu laikā, par iepazīšanos ar telpu un

avārijas izeju izvietojumu zināšanai ārkārtas evakuācijas laikā un drošības zonas ievērošanu āra
laukumos.
2.5. Vecāki atbildīgi par līdzi paņemtajiem bērniem, viņu uzvedību, drošību un veselību savu
nodarbību, sacensību vai sporta pasākumu laikā. Uz personīgajām nodarbībām trenažieru zālē nav
atļauts ņemt līdzi bērnus.
2.6. Sporta zālēs atļauts ieiet tikai tīros sporta apavos
2.7. Sporta centra iekštelpās nav atļauts ievest dzīvniekus.
2.8. Apmeklētājiem jāievēro treneru, grupu vadītāju, organizatoru un Sporta centra norādījumi.
2.9. Nepilngadīgie grupas nodarbības norises vietu drīkst atstāt tikai ar nodarbības vadītāja,
pedagoga atļauju.
3.

NODARBĪBU UN PASĀKUMU ORGANIZĀCIJA

3.1. Sporta centra apmeklētāji Sporta centrā var atrasties un nodarboties tikai Sporta centra
norādītāja darba laikā, uzkavējoties pirms un pēc treniņnodarības, ne ilgāk kā 30 min. un atrasties
tikai apmeklētājiem paredzētājās telpās.
3.2. Sacensību skatītāji un dalībnieki ierodas un var atrasties Sporta centrā, saskaņā ar sacensību
nolikumos norādīto ierašanās laiku un uzkavēties ne ilgāk kā 30 minūtes pēc sacensību noslēguma,
izņemot gadījumus, kad tas iepriekš atrunāts īpaši.
3.3. Sporta zālē, sacensību laukumos, sacensību laikā atrodas tikai sacensību dalībnieki un
organizatori. Skatītājiem jāatrodas tribīnēs; vai tenisa kortos - aiz nožogojuma; futbola, strītbola un
pludmales volejbola laukumos ievērojot “drošības zonu’’ - vismaz 4 m aiz spēles laukuma līnijas.
3.4. Nepilngadīgie nodarboties sporta zālēs var tikai pilngadīga pieaugušā uzraudzībā, kurš
uzņemas atbildību par nepilngadīgo. Atbildīgais pilngadīgais uzņemas atbildību, ko apliecina ar
parakstu apmeklētāju žurnālā.
3.5.
Nepilngadīgajiem Sporta centrā atļauts spēlēt galda un prāta spēles: novusu, galda tenisu,
šahu, dambreti u.c. bez pieaugušo uzraudzības, ja viņi ievēro disciplīnu un kārtību, sporta zāles
administratora uzraudzībā.
3.6. Ģērbtuves apmeklētajiem ierāda, atslēdz un aizslēdz administrators.
3.7. Apmeklētājiem kategoriski aizliegts ieiet tehniskajās telpās, noliktavās.

4.

SPORTA CENTRA INVENTĀRS, APRĪKOJUMS UN PERSONĪGĀS MANTAS

4.1. Sporta centrs, tā aprīkojums un inventārs ir Ropažu novada pašvaldības īpašums un ir
nodokļu maksātāju ieguldītā nauda, un to aizstāv Latvijas likumi. Pret inventāru, aprīkojumu un
citām vērtībām, ikvienam apmeklētājam jāizturas saudzīgi un ievērojot lietošanas mērķus.
4.2. Sporta centra apmeklētājiem pret sporta inventāru, aprīkojumu, materiālajām vērtībām,
Sporta centra telpām jāizturas saudzīgi, nav atļauts to jebkādā veidā vai tīši bojāt. Gadījumā, ja
inventārs vai aprīkojums ir cietis, apmeklētājam nekavējoši jāinformē administrators. Ja apmeklētāja
bezatbildīgas vai tīšas rīcības dēl tiek bojāts Sporta centra inventārs vai aprīkojums, apmeklētājs tiek
saukts pie atbildības Latvijas likumdošanā noteiktajā kārtībā. Ja persona ir nepilngadīga – pie
atbildības tiek saukti vecāki vai aizbildņi. Par radīto zaudējumu novēršanu Sporta centrā atbildīgs
lietotājs - grupu atbildīgie treneri, skolotāji, grupas vecākie, sacensību rīkotāji vai individuālie
apmeklētāji.
4.3. Ja sacensību, treniņu, nodarbību laikā tiek netīši bojāts aprīkojums un inventārs, atbildīgajam
obligāti jāinformē administrators, rakstiski izskaidrojot notikušā apstākļus.
4.4.
Ja saņemot sporta inventāru vai ienākot telpās – jau tiek konstatēti jebkādi tīši bojājumi,
grupas atbildīgais nekavējoši informē administratoru. Pretējā gadījumā atbildība par bojājumu
novēršanu un materiālo zaudējumu atlīdzināšanu tiks pieprasīta no pēdējā zināmā lietotāja uz tīšā
bojājuma konstatēšanas brīdi.
4.5. Inventāra noliktavu atslēgas apmeklētājiem neizsniedz.

4.6. Tenisa kortu un pludmales volejbola laukumu ģērbtuvju atslēgas jāsaņem pie administratora
un pēc nodarbības personīgi jānodod administratoram. Atslēgas aizliegts nodot citiem apmeklētājiem
vai Sporta centram nepiederošām personām.
4.7. Ģērbtuvju skapīšu atslēgas apmeklētāji uzglabā pie sevis nodarbības laikā, pēc pakalpojuma
izmantošanas nodod administratoram.
4.8. Tenisa kortu apmeklētāji saņem kortu atslēgas, kuras pēc nodarbības atdod administratoram.
Aizliegts nodot kortu atslēgas citām personām.
4.9. Inventāra saņemšana no glabātuvēm un noliktavām atļauta tikai administratora klātbūtnē.
Grupu nodarbībām inventāru administrators izsniedz grupas atbildīgajam. Pēc nodarbības inventāru
nodod administratoram.
4.10. Visu nodarbību laikā lietoto un pārvietoto inventāru un aprīkojumu (piemēram, paklājus,
tīklus, solus, hanteles, utt.) apmeklētājiem pēc nodarbības jānovieto atpakaļ
4.11. Sporta centra inventāru apmeklētājiem nav atļauts iznest no telpām bez administratora
atļaujas.
4.12. Inventāru āra nodarbībām var saņemt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pie Sporta
centra administratoriem, lietošanai tikai Sporta centra darba laikā, Sporta centra teritorijā un, ne ilgāk
kā 1 darba dienas ietvaros. Inventāra saņemšana un nodošana tiek apliecināta ar administratora un
lietotāja parakstu inventāra izsniegšanas žurnālā, reģistrējot saņemto inventāru,
norādot
kontakttālruni un paredzamo izmantošanas laiku, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par saņemto
inventāru.
4.13. Pašvaldības sadarbības partneru (Sporta klubu, biedrību) inventāru un aprīkojumu
atļauts lietot un izmantot tikai ar īpašnieku rakstisku atļauju, un ievērojot īpašnieka noteikto
inventāra saņemšanas kārtību un noteikumus.
4.14. Mācību vajadzībām iegādāto izglītības iestāžu ziemas sporta inventāru, ārpus mācību un
interešu izglītības organizētājām nodarbībām, izsniedz tikai Ropažu vidusskolas skolēniem, uzrādot
skolnieka apliecību, ar vecāku rakstisku iesniegumu.
4.15. Sporta centra darbinieki neatbild par apmeklētāju bez uzraudzības atstātajām mantām ne
sporta zālē, ne citās telpās vai āra laukumos. Vērtīgas lietas ieteicams atstāt slēdzamajā seifā - skapī.
Atslēdziņa no seifa atvilktnes atrodas pie apmeklētāja, grupas vadītāja vai administratores – pēc
vienošanās.
5.

SPORTA LAUKUMI SPORTA CENTRA TERITORIJĀ

5.1. Neskaitot Ropažu tenisa kortus, visi Sporta centra sporta laukumi ir brīvpieejas laukumi
un pieejami brīvā laika individuālajām aktivitātēm ikvienam interesentam, ja tas netraucē Sporta
centra, Izglītības iestāžu mācību procesam vai citām plānotajām sporta sacensībām un
nodarbībām.
5.2. Brīvpieejas laukumu lietotājiem jāievēro vispārpieņemtās pieklājības un uzvedības normas un
noteikumi. Par brīvpieejas laukumu individuālo lietotāju veselību, uzvedību un drošību atbildīgi paši
lietotāji; par nepilngadīgajiem – vecāki vai aizbildņi.
5.3. Pa sporta laukumiem nav atļauts pārvietoties ar jebkādiem transporta līdzekļiem, nav atļauts
iet pāri laukuma zālājam.
5.4. Sporta laukumos nav atļauts uzturēties ar dzīvniekiem.
5.5. Pirms vingrinājumu uzsākšanās, jāpārliecinās, ka tā veikšana, vai rezultāts neapdraud citus
cilvēkus.
6. VESELĪBA UN DROŠĪBA
Lai izvairītos no traumām, nodarbību laikā nepieciešams ievērot disciplīnu, pārdomāti
organizēt nodarbībās dalībnieku izvietojumu telpā; dalībniekiem klausīt nodarbību vadītāju
norādījumiem.

6.1.

Grupu vecākajiem, sacensību rīkotājiem, kā arī individuālajiem apmeklētājiem - pašiem pirms
nodarbības jāpārliecinās par telpu, aprīkojuma, stiprinājumu un inventāra atbilstība veicamajiem
uzdevumiem.
6.3. Aizliegts lietot bojātu, nestabilu, nenostiprinātu, neatbilstošu un citādi nepiemērotu, nedrošu
un bīstamu aprīkojumu vai inventāru, izmantot aprīkojumu un inventāru neparedzētiem un
neatbilstošiem mērķiem, pārkāpt norādītās lietošanas instrukcijas (trenažieru zālē – norādītos
svarus!).
6.4. Apmeklētājiem nav atļauts pašiem pieslēgt un lietot jebkādas elektroierīces, izņemot fēnus
matu žāvēšanai.
6.5. Aizliegts patvaļīgi pacelt un nolaist basketbola grozus; to pacelšanas un nolaišanas laikā
nedrīkst atrasties zem konstrukcijām; aizliegts aiztikt citu iekārtu un aprīkojumu vadības
paneļus, pultis: elektronisko rezultātu tablo, skaņu aparatūru, sadalošo tīklu u.c.
6.6. Mūzikas skaņu aparatūru, elektronisko tablo, basketbola grozu elektropulti un citu
aparatūru sporta zālē atļauts ieslēgt, iedarbināt tikai sporta zāles darbiniekiem.
6.7. Aizliegts Sporta centra telpās, uz sporta laukumiem ienest stikla traukus vai citus plīstošus
priekšmetus; viegli uzliesmojošus, ugunsnedrošus priekšmetus; vielas un priekšmetus ar smakām.
6.8. Noņemt pulksteņus, auskarus ķēdītes un citas rotas lietas. Nenodarboties sporta zālē ar gariem
nagiem, neatbilstošu sporta tērpu vai apaviem.
6.9. Neēst vismaz stundu pirms slodzes. Neēst (tai skaitā košļājamā gumija) sporta nodarbību
laikā.
6.10. Katra sporta veida grupas vadītāja (pedagoga) pienākumus ir iepazīstināt ar sporta veida
specifiskajiem drošības tehnikas noteikumiem savas grupas dalībniekus, fiksējot instruktāžas tēmas
grupas darba dokumentācijā (žurnālā), ar instruēto apliecinājumiem - parakstiem.
6.11. Sporta spēļu nodarbībās vienmēr skatīties uz bumbām, neko nedarīt ar noliektu galvu. Bumba
jāpiespēlē ar tādu spēku, lai partneris to varētu uztvert un tikai tad, kad partneris ir gatavs to darīt.
Nedrīkst spert ar kāju pa ripojošu bumbu. Nodarbības laikā liekās bumbas nedrīkst atrasties
laukumā.
6.12. Ievērot treneru, tiesnešu, organizatoru norādītās drošības zonas un distanci: mešanas
vingrinājumu izpildes laikā; veicot vingrinājumus ar rīkiem, ar inventāru, pie aprīkojumiem,
vienmēr pārliecināties par savu un citu drošību.
6.13. Ar aprīkojumu (trenažieriem) nav atļauts darboties, ja: ir vaļīgas skrūves, nav stingri
nostiprinātas troses; aprīkojums (trenažieris) nav stabils; ja uz pamatnes ir redzams bojājums.
6.14. Nav atļauts raustīt trenažieru troses, stiprinājumus vai izmantot trenažierus tam
neparedzētām manipulācijām; skrūvēt citas skrūves, izņemot tās, kas paredzētas trenažiera
pielāgošanai augumam vai slodzes dozēšanai.
6.15. Hanteles, svarus nav atļauts mētāt, mest.
6.16. Trenažieru zālē nav atļauts darboties vienlaicīgi vairāk kā 8 cilvēkiem, atrasties ne vairāk kā
14.
6.17. Ieteicams ar brīvajiem svariem nenodarboties trenažieru zālē vienatnē, vēlams šādā gadījumā
vismaz administratoru brīdināt par paredzamo trenažieru zāles apmeklējuma ilgumu.
6.18. Jebkuru vingrinājumu veicot koncentrēties uz tā kvalitatīvu, pārdomātu izpildi, pārliecinoties
par savu un citu apmeklētāju drošību.
6.19. Nenodarboties ar fiziskām slodzēm sliktas pašsajūtas gadījumā. Apmeklētājiem, plānojot savu
fiziskās slodzes apjomu, konsultēties ar speciālistiem, reāli novērtēt sava organisma veselību un
iespējas.
6.20. Apmeklētājs pats atbild par savu veselību gadījumos, kad viņam šo noteikumu
neievērošanas vai no neatbilstošas inventāra, aprīkojuma izmantošanas rezultātā ir radušās veselības
problēmas vai traumas. Ja tādas radušās nepilngadīgajam – atbildību ar parakstu apliecinājušais
pieaugušais.
6.21. Veselības un drošības apdraudējumu vai, ja apmeklētājam sporta nodarbības laikā pēkšņi
pasliktinās veselība vai pašsajūta, jebkura nodarbība nekavējoši jāpārtrauc.
6.22. Nepieciešamības gadījumā griezties pie administratora ātrās neatliekamās medicīniskās
palīdzības izsaukšanai (precīza adrese, kontakts u.c.).
6.2.

6.23. Pirmās palīdzības aptieciņa atrodas pie administratora.
6.24. Pasākumu rīkotāji, telpu un laukumu nomnieki, paši atbildīgi par pirmās medicīniskās
palīdzības nodrošināšanu savos pasākumos, atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu
drošības likumam un MK noteikumiem par publisku pasākumu rīkošanu, pirmās palīdzības
nodrošināšanu, atbilstoši MK noteikumiem nr. 526.
Avārijas trauksmes signalizācijas signāla gadījumā nekavējoties, visi apmeklētāji pamet telpas,
ievērojot izvietotās evakuācijas plāna shēmas un drošības zīmes, darbinieku norādījumus, - pa
norādītām durvīm – AVĀRIJAS IZEJA. Grupu atbildīgie organizē savu grupu un pārliecinās par
visu dalībnieku evakuāciju. Ja ārkārtas situācijā, kurā visiem drošības apsvērumu dēļ steidzami
jāpamet telpas, nav atskanējis trauksmes signāls; jebkurš apmeklētājs, pēc iespējas ātri, pametot
telpas, brīdina pārējos, nospiežot jebkuru avārijas trauksmes pogu, kas atrodas pie avārijas izejām.
Ikvienam jācenšas organizēti izkļūt no bīstamās situācijas, rūpējoties par sevi un citiem.
6.25. Sporta centra apmeklētājs atbild par apzināti nepatiesu avārijas trauksmes radīšanu un
personīgi, vai ar vecāku palīdzību sedz ar šo rīcību radītos materiālos zaudējumus.
6.26. Interešu izglītības grupu vadītāji (treneri, pedagogi, instruktori) ir atbildīgi par savas
interešu grupas dalībnieku drošību un veselību nodarbību laikā un par jebkādu veselībai vai
dzīvībai bīstamo faktoru novēršanu.
7.

PRIVĀTUMS UN AUTORTIESĪBAS

7.1. Publisku sporta pasākumu laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana, dalībnieki un
apmeklētāji tiek par to informēti, informācija tiek izvietota medijos, interneta vietnēs, uzskatāmai
informācijai, u.c. - pasākumu popularizēšanai.
7.2. Sporta nodarbību, komandu, grupu darbības un sporta, veselīga aktīva dzīvesveida
popularizēšanai, var tikt veikta plānota un saskaņota fotografēšana vai filmēšana, par ko dalībnieki
ir informēti un, ko apliecina ar parakstu iesniegumos grupu komplektācijai; nepilngadīgajiem – ar
parakstu, piekrišanu apliecina vecāki vai aizbildnis. Foto un video materiāli tiek izmantoti sporta,
aktīva dzīvesveida popularizēšanai un informatīvai uzskatei.
7.3. Bez nodarbības vadītāja atļaujas (treniņus, mācību procesu) vecākiem, un citām, mācību
procesam nepiederošām personām, aizliegts vērot nodarbības, treniņus, mācību procesu.
7.4. Apmeklētājiem nav atļauts veikt foto vai video nodarbību ierakstus bez dalībnieku atļaujas;
filmēt vai fotografēt nepilngadīgos – bez nepilngadīgo vecāku vai aizbildņu atļaujas.
7.5. Par apmeklētāju veiktajiem foto un video Sporta centra telpās un teritorijā, to publicēšanu
sociālajos tīklos, vai citādi, Sporta centrs neatbild.
7.6. Sporta centrā un teritorijā tiek veikta videonovērošana Sporta centra un apmeklētāju īpašuma
drošībai, sporta zālēs un trenažieru zālē - arī individuālo apmeklētāju drošībai.
7.7. Ja Sporta centra apmeklējuma laikā apmeklētājam radušies materiālie zaudējumi neskaidros
apstākļos, kur zaudējuma rašanos iespējams noskaidrot videonovērošanas ierakstos, apmeklētājam
nepieciešams iesniegums pašvaldības policijai ar situācijas aprakstu un lūgumu veikt videoierakstu
pārbaudi apstākļu noskaidrošanai. Videoieraksti pieejami tikai drošības iestādēm un tikai
nepieciešamības gadījumā.
7.8. Sporta centra darbiniekiem videonovērošanas ierakstus, bez saskaņojuma ar likumu un
kārtību sargājošajām iestādēm, skatīties aizliegts.

8.

SPORTA CENTRA MAKSAS PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS UN APMAKSAS
KĀRTĪBA

8.1. Sporta laukumus un telpas iespējams iznomāt sporta pasākumu vai nodarbību rīkošanai,
saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi un Ropažu
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem par pasākumu rīkošanu un plānoto sporta pasākumu
kalendāru.

8.2. Sporta centra pakalpojumiem nepieciešams veikt priekšapmaksu. Pirms vēlamā pakalpojuma
apmaksas, jānoskaidro pakalpojuma pieejamība vēlamajā laikā. Sporta laukumi vai telpas tiek
uzskatīti par rezervētiem īrei, kad iespējams apliecināt maksu par pakalpojumu.
8.3. Norēķini par Sporta centra pakalpojumiem ir iespējami: 1) piesakot priekšapmaksas rēķinu un
veicot pārskaitījumu 2) veicot apmaksu skaidrā naudā pie administratores, pretī saņemot kvīti 3)
veicot maksājumu par pakalpojumu i-bankā, kur norāda – pakalpojumu, tā izmantošanas laiku,
apjomu (datumu un ilgumu), vārdu uzvārdu un uzrādot maksājuma apliecinājumu
administratoram.
8.4. Tenisa kortu un pludmales volejbola laukumu ģērbtuves un dušas ir atsevišķs maksas
pakalpojums, kas nav iekļauts laukumu nomas maksā. Veicot maksu par šo laukumu nomu, dušu un
ģērbtuvju pakalpojumu jāpiesaka administratorei, vai jānorāda i –bankas maksājumā.
8.5. Lai veiktu Sporta centra laukumu rezervēšanu, regulārai lietošanai sezonā, nepieciešama
priekšapmaksa par vismaz četrām nedēļām. Priekšroka maksas pakalpojumiem ir ilgtermiņa
patstāvīgajiem apmeklētājiem, kuri savlaicīgi veic priekšapmaksu.
8.6. Laukums vai sporta zāle tiek uzskatīts par rezervētu no tā brīža, kad veikta samaksa.
8.7. Ja apmeklētājs veicis priekšapmaksu 4 nedēļas un ilgāku laiku iepriekš, un, iepriekš
neparedzētu apstākļu dēļ, pakalpojumu paredzētajā laikā nevar izmantot, par to jābrīdina Sporta
centra administratores vai vadītāju rakstiski, bet ne vēlāk kā 5 dienas pirms plānotā īres laika, šādā gadījumā atcelto pakalpojuma laiku, iespējams pārcelt uz citu dienu ar jau veikto
priekšapmaksu, par plānotā nenotikušā pasākuma laiku abām pusēm vienojoties, bet ne biežāk ka
vienu reizi 6 mēnešos. Pārējos gadījumos veiktā priekšapmaksa netiek pārcelta.
8.8. Ja apmeklētāja rezervētajā laikā, nepieciešams nodrošināt sporta laukumu vai zāli sporta
sacensībām, apmeklētājus administrators brīdina iepriekš vismaz 1 nedēļu.
8.9. Ja Sporta centrs nevar sniegt apmaksāto pakalpojumu avārijas situācijas vai remontdarbu dēļ,
apmeklētāja pārstāvis tiek brīdināts iespējami ātri un neizmantotais nomas laiks tiek pārcelts un citu
laiku, par ko vienojas ar administratori.
8.10. Apmeklētāji lieto tenisa laukumus, atbilstoši samaksai – par vienu vai par abiem laukumiem.
Gadījumos, kad par tenisa kortiem veikta priekšapmaksa un metroloģiskie apstākļi apmeklētājam
nav atbilstoši nodarbībai, apmeklētāji izmanto sporta zāles, ja tās ir brīvas, nemainot maksu par
pakalpojumiem.

