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OLIMPISKĀ SPORTA CENTRA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 

Ievads 

1. SIA “Olimpiskais sporta centrs” (turpmāk tekstā – OSC) objekta “Rimi Olimpiskais centrs” 

(turpmāk – Rimi OC) apmeklētājs pirms Rimi OC apmeklējuma rūpīgi iepazīstas ar šiem 

noteikumiem (turpmāk – Noteikumi) un uzturēšanās laikā tos ievēro. 

2. Noteikumi izvietoti redzamā vietā Rimi OC pirmā stāva foajē, Klientu apkalpošanas centros, OSC 

mājas lapā www.olimpiskais.lv (turpmāk – mājas lapa) un uzskatāms, ka apmeklētājs, ienākot 

Rimi OC, ar Noteikumiem iepazinies. Pakalpojumu iegāde (čeks, abonements, līgums, pirkums 

mājas lapas interneta veikalā) apliecina, ka apmeklētājs ir iepazinies ar Noteikumiem un apņemas 

tos ievērot. 

3. Spēka zāles, Vingruma zāles, Peldbaseina, Atpūtas zonas (telpas, kur atrodas četras pirtis – Sauna, 

Bio sauna ar sāls sienu, Tvaika pirts, Sajūtu pirts ar aromterapijas eļļām un Rotaļupe) un Fitness 

bokss nodarbības apmeklētājiem ir saistoši Noteikumi un šo pakalpojumu izmantošanas speciālie 

noteikumi, kas ietverti Noteikumu 2. daļā “SPECIĀLIE NOTEIKUMI”. 

4. Neparedzētu, ārkārtas apstākļu dēļ (piem., bojājumi inženiertīklos, pārtraukumi elektroenerģijas 

piegādē, valstī noteikto epidemioloģisko drošības prasību dēļ u. c. gadījumos), kā rezultātā ir 

liegta vai būtiski apgrūtināta iespēja nodrošināt drošu un kvalitatīvu pakalpojumu Rimi OC 

apmeklētājiem, OSC ir tiesīgs, iepriekš nebrīdinot, pārtraukt visu vai daļu pakalpojumu 

nodrošināšanu Rimi OC apmeklētājiem. Iestājoties ārkārtas apstākļiem, OSC iespējami īsā laikā 

publicē atbilstoša satura paziņojumu mājas lapā un/vai Facebook un/vai Twitter profilos, kā arī 

izvieto Klientu apkalpošanas centros. Ja ārkārtas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) dienu, 

iegādāto abonementu derīguma termiņi tiek pagarināti atbilstoši laika posmam, kādā pakalpojuma 

izmantošana Rimi OC apmeklētājiem bija liegta. 

5. Papildu noteikumi, kas attiecas uz valstī noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu, 

kā arī energoresursu taupīšanas pasākumiem tiek izdoti kā Speciālie noteikumi un pievienoti 

Noteikumu pielikumā. Ja konstatē pretrunu starp Noteikumiem un Speciālajiem noteikumiem, 

tad vadās no Speciālajiem noteikumiem.  

6. Noteikumi ir jāievēro visiem Rimi OC apmeklētājiem, darbiniekiem un nomniekiem. 

7. Noteikumi jaunā redakcijā stājas spēkā 2023. gada 13. februārī. OSC ir tiesības vienpusēji 

grozīt, kā arī papildināt Noteikumus, informējot par to apmeklētājus mājas lapā un izvietojot 

attiecīgu informāciju Klientu apkalpošanas centros. 

 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1.1. Apmeklētāju datu apstrāde 

8. Fizisko personu datu apstrādi OSC veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tikai definētajiem 

mērķiem. Ar OSC fizisko personu datu apstrādes principiem var iepazīties mājas lapā 

https://www.olimpiskais.lv/parvaldiba. 

9. Jebkuri fizisko personu dati, kas nodoti OSC apmeklētāja rīcībā, uzskatāmi par ierobežotas 

pieejamības informāciju un izmantojami tikai tiem mērķiem, kam tie nodoti. Jebkuri fizisko 

personu dati, kas kļuvuši zināmi OSC apmeklētājam nejauši, uzskatāmi par ierobežotas 

http://www.olimpiskais.lv/
https://www.olimpiskais.lv/parvaldiba
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pieejamības informāciju un nedrīkst tikt izmantoti. 

 

1.2. Darba laiks, nodarbību grafiks, cenrādis un izmaiņas tajos 

10. Rimi OC darba laiks apmeklētājiem tiek noteikts visās nedēļas dienās no plkst. 7.00 līdz 23.00. 

11. Spēka zāles, Vingruma zāles, Peldbaseinu un Atpūtas zonas atsevišķais darba laiks izvietots 

Klientu apkalpošanas centros un norādīts OSC mājas lapā.  

12. Izņēmuma gadījumos (sacensības, dažādi pasākumi u.c. gadījumi) ar OSC valdes locekļa vai 

prokūrista rīkojumu darba laiks var tikt mainīts. 

13. Informācija par darba laika izmaiņām tiek izvietota OSC mājas lapā un Klientu apkalpošanas 

centros. 

14. Plānotais nodarbību grafiks tiek izvietots OSC mājas lapā un Klientu apkalpošanas centros. 

15. Iepriekšējs pieraksts uz grupu nodarbībām ir obligāts. 

16. Apmeklētājs par neparedzētām izmaiņām plānotajā nodarbību grafikā var tikt informēts ar īsziņas 

un/vai e-pasta starpniecību. Gadījumā, ja apmeklētājs nav piekritis saņemt jaunumus no OSC ar 

īsziņas un/vai e-pasta starpniecību, un tādējādi nav ticis informēts par neparedzētām izmaiņām 

plānotajā nodarbību grafikā, OSC atbildību neuzņemas un maksa par iegādātajiem 

pakalpojumiem netiek atmaksāta. 

17. Apmeklētājam par Rimi OC pakalpojuma cenrāža izmaiņām tiek paziņots 3 (trīs) dienas iepriekš. 

Izmaiņas tiek izvietotas Klientu apkalpošanas centrā, kā arī mājas lapā.  

 

1.3. Aizliegumi un pienākumi 

18. Rimi OC darbiniekiem, nomniekiem, apmeklētājiem un pieguļošās teritorijas lietotājiem 

aizliegts: 

18.1. smēķēt jebkāda veida cigaretes, tajā skaitā elektroniskās, salti, IQOS, veipi u.c. ārpus ierīkotās 

smēķēšanas vietas. Smēķēšanai ir ierīkota speciāla vieta Rimi OC teritorijā un  apzīmēta ar 

informatīvu uzrakstu “Atļauts smēķēt”. Sods par minētā noteikuma pārkāpšanu – 50,00 EUR 

(piecdesmit eiro, 00 centi); 

18.2. lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās un toksiskās vielas; 

18.3. piegružot Rimi OC telpas un pieguļošo teritoriju; 

18.4. ievest Rimi OC suņus (izņemot suņus – pavadoņus), kaķus un citus dzīvniekus; 

18.5. iebraukt Rimi OC ar velosipēdu, skrituļslidām vai citiem braucamrīkiem, izņemot bērnu ratus 

un ratiņkrēslus cilvēkiem ar invaliditāti; 

18.6. ienest Rimi OC ieročus, sprāgstvielas, viegli uzliesmojošas vielas, indīgas vielas, alkoholiskos 

dzērienus, narkotiskās vai toksiskās vielas, stikla un skārda taru un citus priekšmetus, kas var 

traucēt sacensību un citu pasākumu norisi un apdraud citu cilvēku veselību, drošību vai 

dzīvību; 

18.7. sacensību laikā radīt skaņas vai skaņu efektus, kas varētu traucēt tiesnešu darbu vai sacensību 

gaitu; 

18.8. morāli vai fiziski aizskart sacensību vai cita veida pasākumu dalībniekus, tiesnešus, Rimi OC 

darbiniekus vai Rimi OC apmeklētājus; 

18.9. necienīgi un agresīvi izturēties pret sacensību vai cita veida pasākumu dalībniekiem, citiem 

Rimi OC apmeklētājiem, tiesnešiem, Rimi OC darbiniekiem; 

18.10. bojāt Rimi OC telpas, aprīkojumu, iekārtas vai inventāru; 

18.11. rīkot erotiska, ekstrēmistiska, pretvalstiska vai antikonstitucionāla rakstura pasākumus, kā arī  

pasākumus, kas saistīti ar tabakas un alkohola reklāmu, patēriņu un tirdzniecību; 

18.12. fotografēt, filmēt, veikt audio ierakstus Rimi OC telpās, tai skaitā Peldbaseinos, Atpūtas zonā, 

ģērbtuvēs, dušās un Klientu apkalpošanas centros, sacensību un/vai cita veida pasākumu laikā 

bez iepriekšējas saskaņošanas ar OSC; 

18.13. izmantot evakuācijas durvis iekļūšanai Rimi OC un/vai izkļūšanai no Rimi OC, ja nav 
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konstatēta ārkārtas situācija un nav nepieciešama personu nekavējoša evakuācija no telpām. 

Sods par šī noteikuma pārkāpšanu: fiziskai personai – 30,00 EUR (trīsdesmit eiro un 00 centi) 

un juridiskai personai – 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro un 00 centi); 

18.14. izvietot jebkādus reklāmas materiālus (reklāmas plakātus, banerus, informatīvos stendus 

u.tml.) Rimi OC telpās un/vai pieguļošajā teritorijā bez iepriekšējas saskaņošanas ar OSC. 

Sods par šī  noteikuma pārkāpšanu: fiziskai personai līdz 150,00 EUR (viens simts piecdesmit 

eiro, 00 centi), juridiskai personai līdz 500,00 EUR (pieci simti eiro, 00 centi). 

19. Sods par Noteikumu 18.2. – 18.12. apakšpunktu pārkāpšanu: fiziskām personām līdz 350,00 

EUR (trīs simti piecdesmit eiro un 00 centi) un juridiskām personām līdz 750,00 EUR (septiņi 

simti piecdesmit eiro un 00 centi), un persona, kura Noteikumus ir pārkāpusi, var tikt izraidīta 

no Rimi OC vai telpas, kurā tā uzturas vai izmanto pakalpojumu, neatmaksājot samaksāto 

pakalpojuma maksu. 

20. Aizliegts ieiet un uzturēties ģērbtuvēs, Spēka zālē, Vingruma zālē, apmeklēt Peldbaseinus un 

Atpūtas zonu, kā arī Fitness bokss nodarbību: 

20.1. apmeklētājiem bez elektroniskās aproces; 

20.2. virsdrēbēs un ielas apavos; 

20.3. apmeklētājiem ar akūtiem saslimšanas simptomiem (paaugstināta temperatūra, drudzis), 

konjunktivītu, ādas un/vai citām lipīgām slimībām, vaļējām brūcēm/pārsējiem, kuri var 

apdraudēt citu apmeklētāju veselību; 

20.4. apmeklētājiem alkohola, narkotisko un/vai citu apreibinošo vielu iespaidā; 

20.5. apmeklētājiem, kuru uzvedība ir pretrunā ar sabiedrībā pieņemtām uzvedības normām; 

20.6. apmeklētājiem ar dzīvniekiem. 

21. Par Noteikumu 20.1., 20.3., 20.5. un 20.6. punktu pārkāpšanu apmeklētājs var tikt izraidīts no 

Rimi OC. 

22. Par Noteikumu 20.2. punkta neievērošanu apmeklētājam var tikt piemērots sods 20,00 EUR 

(divdesmit eiro, 00 centi) apmērā. 

23. Par Noteikumu 20.4. punkta neievērošanu sods 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi), kā arī 

apmeklētājam tiek liegts turpināt izmantot attiecīgo pakalpojumu un apmeklētājs tiek izraidīts no 

Rimi OC, neatmaksājot pakalpojuma maksu. 

24. Ja tiek konstatēts, ka apmeklētājs iegādājies vienu pakalpojumu, bet tā vietā izmanto citu Rimi 

OC pakalpojumu, neveicot par to samaksu, apmeklētājam ir pienākums apmaksāt faktiski 

izmantoto pakalpojumu atbilstoši OSC noteiktajam cenrādim. Ja apmeklētājs izvairās no faktiski 

izmantotā pakalpojuma apmaksas, tad apmeklētājam var tikt piemērots sods 50,00 EUR 

(piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā un apmeklētājs tiek izraidīts no Rimi OC, neatmaksājot 

faktiski iegādātā pakalpojuma maksu. 

25. Rimi OC apmeklētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, fizisko sagatavotību un iemaņām 

Rimi OC notiekošo nodarbību, sacensību, u. c. aktivitāšu apmeklējuma laikā. 

26. Likumiskais pārstāvis uzņemas pilnu atbildību par nepilngadīgās personas veselības stāvokli un 

uzvedību Rimi OC apmeklējuma laikā un/vai citās Rimi OC telpās, tai skaitā par Noteikumu 

ievērošanu. 

27. Rimi OC apmeklētāja pienākums ir bez ierunām pakļauties apsardzes darbinieku, Rimi OC 

darbinieku,  Sporta treneru un/vai sacensību tiesnešu prasībām. 

28. Ja apmeklētājs neievēro/pārkāpj Noteikumus, kā arī neievēro Rimi OC darbinieka, Sporta trenera 

vai Sporta speciālista (glābēja) norādījumus, tādējādi nodarot kaitējumu savai veselībai, 

apdraudot savu un/vai citu apmeklētāju dzīvību, cieš materiālus zaudējumus un/vai nodara 

jebkāda veida kaitējumu citam apmeklētājam, OSC atbildību nenes. 

29. Apmeklētājs sedz zaudējumus, kas viņa rīcības rezultātā radušies OSC šo Noteikumu 

neievērošanas gadījumā. 

30. Apmeklētājs, kurš neievēro šos Noteikumus, Rimi OC telpās izvietotās brīdinājuma zīmes, 
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uzrakstus, Rimi OC darbinieku, Sporta trenera, Sporta speciālista (glābēja) vai sacensību 

organizatora aizrādījumus/norādījumus, tādējādi nodarot kaitējumu savai veselībai, apdraudot 

savu un/vai citu apmeklētāju veselību, dzīvību vai traucējot citiem apmeklētājiem izmantot 

pakalpojumu var tikt izraidīts no telpām, neatmaksājot samaksāto pakalpojuma maksu. 

31. Sacensību/pasākumu organizators ir atbildīgs par to norisi un drošību tajās. Ja 

sacensību/pasākuma laikā ir iestājušies tādi apstākļi, kuru ietekme var apdraudēt to dalībniekus 

un/vai apmeklētājus, organizatoram ir pienākums nekavējoties par minēto informēt OSC 

personālu un apturēt vai pārtraukt sacensības/pasākumu līdz laikam, kamēr tiek novērsti radušas 

apdraudējums. 

32. Rimi OC Sporta treneriem un Sporta speciālistiem ir aizliegts vadīt apmeklētājam/iem nodarbību, 

tai skaitā individuālās un/vai grupu nodarbības, ja apmeklētājam/iem nav atbilstošas krāsas 

elektroniskā aproce, kas apliecinātu attiecīgā pakalpojuma iegādi. Par šī punkta pārkāpšanu 

Sporta treneris un Sporta speciālists atlīdzina OSC radītos zaudējumus, kuru apmērs ir vienāds 

ar sniegtā, bet neapmaksātā  pakalpojuma cenu, kas noteikta saskaņā ar OSC cenrādi. 

33. Peldbaseinos, Atpūtas zonā, Spēka zālē, Vingruma zālē un Fitness bokss nodarbības laikā 

aizliegts nodarboties ar uztura bagātinātāju, diētiskās pārtikas un sporta pārtikas izplatīšanu, 

reklamēšanu un tirdzniecību. Par šī punkta pārkāpšanu Apmeklētājs var tikt izraidīts no Rimi OC 

telpām. 

34. Pirtīs, kur izmantota koka apdare, jālieto dvielis, kas tiek paklāts zem ķermeņa. Ar kailu miesu 

sēdēt un/vai gulēt uz lāvas aizliegts. Sods par šī punkta pārkāpšanu — 50,00 EUR (piecdesmit 

eiro, 00 centi). 

35. OSC ir tiesīgs liegt apmeklētājam iegādāties Rimi OC pakalpojumus, nepaskaidrojot iemeslu. 

36. Apmeklētājs ir atbildīgs par savām personīgajām mantām, un OSC neatbild par Rimi OC 

nozaudētām un atstātām mantām un neveic to glabāšanu.  

37. Apmeklētājam ir jānovērtē savas un bērna fiziskās spējas, veselības stāvoklis pirms Rimi OC 

apmeklējuma un izvēlētā pakalpojuma izmantošanas. 

38. Apmeklētājs uzņemas pilnu atbildību par savu un bērna veselību un drošību apmeklējot Rimi OC 

un izmantojot tā piedāvātos pakalpojumus. 

39. Apmeklētājam ir pienākums rakstveidā informēt OSC par savu un bērna veselības stāvokli, ja, 

izmantojot izvēlēto Rimi OC pakalpojumu, var rasties pamatots apdraudējums personas veselībai 

vai dzīvībai. 

40. Noteikumi ir saistoši ikvienam Rimi OC apmeklētājam, klientam – gan fiziskai, gan juridiskai 

personai, kuras pārstāvji (sportisti, organizētās sporta nodarbību grupas sportisti/audzēkņi, sporta 

skolas audzēkņi, sporta kluba audzēkņi u.c. personas) apmeklē un/vai izmanto Rimi OC 

pakalpojumus. Par Noteikumu pārkāpšanu fiziskām personām var tikt piemērots sods līdz 300,00 

EUR (trīs simti eiro, 00 centi) un juridiskām personām – līdz 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro, 

00 centi). Šajā punktā noteiktais soda apmērs netiek piemērots par to punktu pārkāpumiem, 

kuriem Noteikumos ir noteikti atsevišķi naudas sodi. 

 

1.4. Papildnoteikumi sporta nodarbību/sacensību dalībniekiem 

41. Sporta nodarbības visās sporta telpās notiek Sporta trenera, sporta instruktora vai citas atbildīgās 

personas vadībā un uzraudzībā. 

42. Sporta trenerim, sporta instruktoram vai citai atbildīgajai personai, saņemot un nododot Rimi OC 

telpu atslēgas, jāparakstās par to saņemšanu un nodošanu žurnālā pie apsardzes. Sods par 

nozaudētu telpu atslēgu – 30,00 EUR (trīsdesmit eiro, 00 centi). 

43. Sods par nozaudētu garderobes numuriņu – 7,00 EUR (septiņi eiro, 00 centi). 

44. Sporta zālēs atļauts ieiet tikai sporta maiņas apavos. Sods par šī punkta neievērošanu — līdz 

1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro, 00 centi). Atbildīgā persona par šī punkta 

ievērošanu ir Sporta treneris vai pasākuma laikā – pasākuma organizatori. 
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45. Ar naglu kurpēm, kas tiek izmantotas sporta nodarbībām Vieglatlētikas manēžā, aizliegts 

pārvietoties ārpus specializētā Vieglatlētikas manēžas grīdas seguma. Sods par šī punkta 

neievērošanu — līdz 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro, 00 centi). Atbildīgā persona 

par šī punkta ievērošanu ir Sporta treneris. 

46. Sporta nodarbību/sacensību dalībniekiem Rimi OC ģērbtuvēs atļauts uzturēties 15 (piecpadsmit) 

minūtes pirms un 30 (trīsdesmit) minūtes pēc nodarbības. 

47. Sporta nodarbību/sacensību dalībniekiem, uzturoties Rimi OC ģērbtuvēs, ir pienākums ievērot 

vispārējās uzvedības normas. Ģērbtuvēs aizliegts laistīties ar dažādiem dzērieniem, bojāt 

aprīkojumu un tajā esošo inventāru. Sods par šī punkta neievērošanu – līdz 1500 EUR (viens 

tūkstotis pieci simti eiro, 00 centi). Atbildīgā persona par šī punkta ievērošanu ir Sporta treneris, 

sporta organizācija vai pasākuma laikā – pasākuma organizators. 

48. Sporta nodarbību/sacensību dalībnieki ir personīgi atbildīgi par savām atstātajām mantām 

ģērbtuvēs. Sporta treneru/sacensību organizatoru pienākums ir nodrošināt lietošanā saņemto 

ģērbtuvju aizslēgšanu uz nodarbību/sacensību laiku, lai tajās neiekļūtu nepiederošās personas. 

49. Ģērbtuves pēc sporta nodarbībām jāatstāj tīras un kārtīgas. 

50. Nodarbību un sacensību laikā katrs individuāli atbild par sava personīgā inventāra komplektāciju, 

kā arī par savu drošību un veselību. 

 

1.5. Pakalpojumu izmantošanas vispārīgie noteikumi 

51. Nepilngadīga persona Rimi OC pakalpojumus var iegādāties tikai kopā ar likumisko pārstāvi, 

izņemot, ja, atbilstoši noslēgtajam līgumam, nepilngadīgā persona pakalpojumu izmanto kā 

sporta skolas audzēknis vai sporta kluba pārstāvis. Likumiskais pārstāvis pakalpojuma 

noformēšanas brīdī: 

51.1. ar parakstu apliecina, ka nepilngadīgās personas veselības stāvoklis ļauj izmantot Rimi OC 

pakalpojumus, un ka nepilngadīgā persona ir iepazinusies ar Noteikumiem un apņemas tos 

ievērot; 

51.2. atzīmē, uz kādu termiņu nepilngadīgā persona, kura sasniegusi 15 (piecpadsmit) gadu vecumu, 

ir tiesīga vienpersoniski pagarināt Spēka zāles, Vingruma zāles pakalpojumu vai Fitness bokss 

nodarbības pakalpojuma izmantošanu, veicot norēķinu Klientu apkalpošanas centra kasē; 

51.3. atzīmē, uz kādu termiņu nepilngadīgā persona, kura sasniegusi 9 (deviņu) gadu vecumu, ir 

tiesīga vienpersoniski pagarināt Peldbaseina pakalpojumu, ar nosacījumu, ka šī pakalpojuma 

izmantošanas laikā nepilngadīgā persona atrodas Sporta trenera vai pavadošās personas 

uzraudzībā, izmantošanu, veicot norēķinu Klientu apkalpošanas kasē. 

52. Sniedzot Noteikumu 51. punktā un tā apakšpunktos minēto piekrišanu, likumiskais pārstāvis 

papildus ar parakstu apliecina, ka ir informēts: 

52.1. par tiesībām jebkurā brīdī lūgt Rimi OC turpmāk nenodrošināt nepilngadīgo personu ar 

pakalpojumu izmantošanu, nosūtot atbilstoša satura paziņojumu OSC uz e-pastu: 

info@olimpiskais.lv;  

52.2. ka pārtraucot pakalpojumu nodrošināšanu nepilngadīgai personai (52.1. apakšpunkts), maksa 

par iegādāto un pilnībā neizmantoto pakalpojumu atmaksāta netiek. 

53. Neatkarīgi no iegādātā pakalpojuma vieda, tajā skaitā pakalpojuma veids “Ģimene +1” un 

“Ģimene +2,” maksimālais bērnu skaits vienā apmeklējuma reizē ir 4 (četri) bērni, izņemot 

gadījumus, kad, noformējot pakalpojumu, tiek uzrādīta Ģimenes + karte, kura apstiprina, ka 

apmeklētājam ir vairāk nekā 4 (četri) bērni. 

54. Bērnus vecumā līdz 14 (četrpadsmit) gadiem ieskaitot, kuri apmeklē Spēka zāli, kopā līdz 4 

(četriem) bērniem vienā reizē, obligāti jāpavada vismaz 1 (vienai) pavadošajai personai, kuras 

uzraudzībā bērni pakalpojumu izmanto. Pavadošajai personai jābūt sasniegušai 18 

(astoņpadsmit) gadu vecumu. Pavadot bērnus saskaņā ar šo punktu, pavadošajai personai sev ir 

jāiegādājas un jānoformē 1 (vienas) reizes apmeklējums vai abonements un kopā ar bērniem 

mailto:info@olimpiskais.lv


6  

jāapmeklē Spēka zāle. 

55. Bērnus vecumā līdz 11 (vienpadsmit) gadiem ieskaitot, kuri apmeklē Peldbaseinus un Atpūtas 

zonu, kopā līdz 4 (četriem) bērniem vienā reizē brīvam peldējumam, atpūtai, obligāti jāpavada 

vismaz 1 (vienai) pavadošajai personai, kuras uzraudzībā bērni pakalpojumu izmanto. 

Pavadošajai personai jābūt sasniegušai 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu. Pavadot bērnus saskaņā 

ar šo punktu, pavadošajai personai sev ir jāiegādājas un jānoformē 1 (vienas) reizes apmeklējums 

vai abonements un kopā ar bērniem jāapmeklē  Peldbaseini un/vai Atpūtas zona. 

56. OSC nav atbildīgs par ģērbtuvēs, Spēka zālē, Vingruma zālē, Peldbaseinos vai Atpūtas zonā un 

citur Rimi OC atstātajām personas mantām. Personu apliecinošus dokumentus, mobilos telefonus 

un citas vērtīgas lietas apmeklētājs var nodot Rimi OC Klientu apkalpošanas centra mantu 

glabātuvē. Nomas maksa par mantu  glabātuves izmantošanu apmeklējuma laikā ir 1,00 EUR 

(viens eiro, 00 centi). 

57. Atsevišķas Rimi OC telpas ir aprīkotas ar videonovērošanas iekārtām. Informācija par datu 

pārzini un datu apstrādes mērķi izvietota uz brīdinājuma zīmēm pie Rimi OC ieejas. 

58. Lai izmantotu Rimi OC pakalpojumus, kas paredzēti līgumā, kas noslēgts ar sadarbības partneri, 

apmeklētajam ir jāuzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģināls (pase vai identifikācijas 

karte), kā arī papildus skolēna/studenta apliecība, pensionāra/invaliditātes apliecība, ja tiek 

iegādāts pakalpojums ar atvieglojumiem. Minētie dokumenti jāuzrāda arī tad, ja tas ir 

nepieciešams, lai nodrošinātu jebkuram apmeklētājam iespēju izmantot Rimi OC pakalpojumus 

ar īpašiem nosacījumiem. 

59. Līdz 2018. gada 23. janvārim lietošanā saņemtās OSC elektroniskās aproces Rimi OC 

pakalpojumu turpmākai izmantošanai nav derīgas. 

60. Iegādājoties abonementu Peldbaseinu, Spēka zāles, Vingruma zāles pakalpojumiem vai Fitness 

bokss nodarbībai, apmeklētājam ir pienākums samaksāt drošības naudu vai iegādāties 

elektronisko aproci.  

61. Elektroniskās aproces cena, to iegādājoties – 5,00 EUR (pieci eiro, 00 centi). Drošības nauda par 

vienas elektroniskās aproces izmantošanu – 10,00 EUR (desmit eiro, 00 centi). Pret drošības 

naudu saņemtā elektroniskā aproce ir jāatgriež 1 (viena) gada laikā no tās pēdējās izmantošanas 

dienas. Iestājoties 1 (viena) gada termiņam pēc elektroniskās aproces pēdējās izmantošanas 

dienas, elektroniskā aproce tiek uzskatīta par apmeklētāja īpašumu, un drošības nauda netiek 

atmaksāta. 

62. Ja elektroniskā aproce tiek sabojāta un tās turpmāka izmantošana nav iespējama, tad samaksātā 

drošības  nauda netiek atmaksāta,  un tā netiek attiecināta uz jauno elektronisko aproci. 

Nepieciešamības gadījumā apmeklētājam tiek izsniegta jauna elektroniskā aproce pēc 

Noteikumu 61. punktā noteiktās drošības naudas vai iegādes maksas samaksas. 

63. Ja elektroniskā aproce tiek nozaudēta, tad samaksātā drošības nauda netiek atmaksāta, un tā 

netiek attiecināta uz jauno elektronisko aproci. Nepieciešamības gadījumā apmeklētājam tiek 

izsniegta jauna elektroniskā aproce pēc Noteikumu 61. punktā noteiktās drošības naudas vai 

iegādes maksas samaksas. 

64. Elektroniskās aproces tiek personalizētas un atbilstoši noteiktajam apmeklējuma veidam 

individuāli reģistrētas. Elektronisko aproci aizliegts nodot lietošanā citai personai. Sods par šī 

punkta pārkāpšanu ir 70,00 EUR (septiņdesmit eiro, 00 centi). Elektronisko aproci nodot 

lietošanā citai personai drīkst, iepriekš Klientu apkalpošanas centrā iesniedzot rakstveida 

pieprasījumu un samaksājot administrācijas maksu 10,00 EUR (desmit eiro, 00 centi). 

65. Apmeklētājs ar elektronisko aproci var atvērt un aizvērt ģērbtuves skapi. Ģērbtuvē pie termināla 

var saņemt informāciju par izmantotā ģērbtuves skapja numuru. Pirms apmeklējuma sākuma 

apmeklētājam obligāti jāpārbauda, vai pareizi aizvērts ģērbtuves skapis. Pēc apmeklējuma 

beigām ģērbtuves skapis ir jāatstāj atvērts. 

66. Ejot uz Peldbaseiniem, Atpūtas zonu, Spēka zāli, Vingruma zāli un zāli, kurā notiek Fitness bokss 
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nodarbība, drīkst tikai caur turniketiem, reģistrējot elektronisko aproci. Sods par šī punkta 

pārkāpšanu (apejot, pārkāpjot turniketu u. tml.) ir 35,00 EUR (trīsdesmit pieci eiro, 00 centi). 

67. Elektroniskās aproces izmantošanas neskaidrību gadījumos apmeklētājs var vērsties pie Rimi OC 

Klientu apkalpošanas centru darbinieka. 

68. Apdrošināšanas sabiedrību klients ir personīgi atbildīgs par tā apdrošināšanas polisē norādīto 

limitu pārsniegšanu. 

69. Apmeklētājam jāņem vērā, ka dušu un/vai ģērbtuvju telpu grīdas var būt mitras (slidenas). 

70. Spēka zāles individuālās nodarbības vispārīgie izmantošanas nosacījumi: 

70.1.individuālās nodarbības ilgums ir 60 (sešdesmit) minūtes; 

70.2.individuālās nodarbības norises laiks pirms iegādes saskaņojams ar izvēlēto Sporta treneri. Bez 

saskaņojuma iegādāts pakalpojums negarantē individuālās nodarbības norisi; 

70.3.pirmo (iepazīšanās) individuālo nodarbību pie viena Sporta trenera var iegādāties vienu reizi 12 

mēnešu laikā. Ja tiek konstatēts, ka apmeklētājs 12 mēnešu periodā atkārtoti iegādājies pirmo 

(iepazīšanās) individuālo nodarbību pie tā paša Sporta trenera, tad apmeklētājam ir pienākums 

samaksāt maksu par individuālo nodarbību atbilstoši OSC noteiktajam cenrādim; 

70.4.ir pieļaujams, ka individuālo nodarbību Sporta treneris vienlaicīgi vada diviem apmeklētājiem, 

pie nosacījuma, ja abi apmeklētāji tam piekrituši. 

71. Individuālās peldētapmācības nodarbības vispārīgie izmantošanas nosacījumi: 

71.1.individuālās nodarbības ilgums ir 45 (četrdesmit piecas) minūtes, kopējais apmeklējuma laiks 90 

(deviņdesmit) minūtes; 

71.2.individuālās nodarbības notiek Lielajā peldbaseinā un Mazajā peldbaseinā; 

71.3.individuālās nodarbības norises laiks pirms iegādes saskaņojams ar peldētapmācības Sporta 

treneri. Bez saskaņojuma iegādāts pakalpojums negarantē individuālās nodarbības norisi; 

71.4.individuālo nodarbību peldētapmācības Sporta treneris var vadīt vienai, divām vai trīs personām, 

kuras veic atbilstošā pakalpojuma samaksu saskaņā ar OSC noteikto cenrādi. Paralēla individuālo 

nodarbību vadīšana vairākiem apmeklētājiem vienlaicīgi nav pieļaujama. 

72. Skolu peldētapmācību nodarbību vispārīgie izmantošanas noteikumi: 

72.1.Pirms skolu peldētapmācību nodarbību uzsākšanas skolai jāiesniedz OSC skolas atbildīgās 

personas rakstveida apliecinājums, ka visi skolēni atbilstoši savam veselības stāvoklim var 

piedalīties peldētapmācības nodarbībās un pēc mācību programmas pildīt noteiktos normatīvus. 

Apliecinājuma neesamības gadījumā OSC ir tiesīgs liegt skolēniem piedalīties peldētapmācības 

nodarbībās.  

73. Sporta trenerim, ja viņam radušās pamatotas šaubas par apmeklētāja veselības stāvokli, 

lai izvairītos no jebkādiem iespējamiem nelaimes gadījumiem, ir tiesības, izvērtējot 

potenciālos riskus un apmeklētāja fiziskās spējas, pieņemt lēmumu: 

73.1. liegt apmeklētājam piedalīties nodarbībā; 

73.2. atļaut apmeklētājam piedalīties peldētapmācības nodarbībā, ja apmeklētāju peldētapmācības 

nodarbības laikā uzrauga pavadošā persona; 

73.3. atļaut apmeklētājam piedalīties peldētapmācības nodarbībā, ja apmeklētājs peldētapmācības 

nodarbības laikā lieto peldvesti. 

 

1.6. Abonementu aktivizēšana, derīguma termiņš un izmantošanas nosacījumi 

74. Spēka zāles abonementa derīguma termiņš: 

74.1. 1 mēneša abonementam – derīguma termiņš 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no tā 

aktivizēšanas brīža; 

74.2. 3 mēnešu abonementam – derīguma termiņš 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no tā 

aktivizēšanas brīža; 

74.3. 6 mēnešu abonementam – derīguma termiņš 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās dienas 

no tā aktivizēšanas brīža; 
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74.4. 10 reižu individuālo nodarbību abonementam – derīguma termiņš 70 (septiņdesmit) 

kalendārās dienas no tā aktivizēšanas brīža. 

75. Vingruma zāles abonementa derīguma termiņš: 

75.1. 4 reižu abonementam – derīguma termiņš 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no tā 

aktivizēšanas brīža; 

75.2. 8 reižu abonementam – derīguma termiņš 40 (četrdesmit) kalendārās dienas no tā 

aktivizēšanas brīža; 

75.3. 8 reižu abonementam studentiem, pensionāriem, personām ar invaliditāti – derīguma termiņš 

40 (četrdesmit) kalendārās dienas no tā aktivizēšanas brīža. 

76. Fitness bokss nodarbības abonementa derīguma termiņš: 

76.1. 4 reižu abonementam – derīguma termiņš 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no tā 

aktivizēšanas brīža; 

76.2. 8 reižu abonementam – derīguma termiņš 40 (četrdesmit) kalendārās dienas no tā 

aktivizēšanas brīža; 

76.3. 8 reižu abonementam studentiem, pensionāriem, personām ar invaliditāti – derīguma termiņš 

40 (četrdesmit) kalendārās dienas no tā aktivizēšanas brīža. 

77. Peldbaseina abonementa derīguma termiņš: 

77.1. 1 mēneša abonementam – derīguma termiņš 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no tā 

aktivizēšanas brīža; 

77.2. 1 mēneša abonementam darba dienas ierobežotā laikā no 09.00 līdz 15.00 un no plkst. 19.30 

līdz 20.30 (skolēniem no 12 gadiem, studentiem, pensionāriem, personām ar invaliditāti) – 

derīguma termiņš 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no tā aktivizēšanas brīža; 

77.3. 3 mēnešu abonementam – derīguma termiņš 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no tā 

aktivizēšanas brīža; 

77.4. 6 mēnešu abonementam – derīguma termiņš 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās dienas 

no tā aktivizēšanas brīža; 

77.5. 11 mēnešu abonementam – derīguma termiņš 330 (trīs simti trīsdesmit) kalendārās dienas no 

tā aktivizēšanas brīža; 

77.6. 4 reižu abonementam – derīguma termiņš 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no tā 

aktivizēšanas brīža; 

77.7. 6 reižu abonementam – derīguma termiņš 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no tā 

aktivizēšanas brīža; 

77.8. 8 reižu abonementam – derīguma termiņš 40 (četrdesmit) kalendārās dienas no tā 

aktivizēšanas brīža.  

78. Abonementa uz grupu nodarbībām Peldbaseinā derīguma termiņš: 

78.1. 4 reižu abonementam – derīguma termiņš 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no tā 

aktivizēšanas brīža; 

78.2. 6 reižu abonementam – derīguma termiņš 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no tā 

aktivizēšanas brīža; 

78.3. 8 reižu abonementam – derīguma termiņš 40 (četrdesmit) kalendārās dienas no tā 

aktivizēšanas brīža. 

79. Abonementa uz grupu peldētapmācības nodarbībām derīguma termiņš: 

79.1. peldētapmācība bērnam (6 mēneši – 5 gadi) ar pieaugušo mazajā peldbaseinā (4 reizes vai 8 

reizes) – derīguma termiņš 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no tā aktivizēšanas brīža;  

79.2. peldētapmācība bērnam (6 – 8 gadi) mazajā peldbaseinā (4 reizes vai 8 reizes) – derīguma 

termiņš 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no tā aktivizēšanas brīža;  

79.3. peldētapmācība personām vecumā no 6 – 19 gadiem  (4 reizes vai 8 reizes) – derīguma 

termiņš 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no tā aktivizēšanas brīža;  

79.4. pieaugušo peldētapmācība (4 reizes vai 8 reizes) – derīguma termiņš 30 (trīsdesmit) 
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kalendārās dienas no tā aktivizēšanas brīža. 

80. Apmeklētājiem, iegādājoties jebkura veida abonementu, tas jāaktivizē (pirmo reizi jāizmanto) 7 

(septiņu) kalendāro dienu laikā no tā iegādes brīža. 

81. Apmeklētājs, par papildu samaksu, kas sastāda 7,00 EUR (septiņi eiro, 00 centi), ir tiesīgs 

pagarināt izvēlētā abonementa aktivizēšanas termiņu par 7 (septiņām) dienām. 

82. Laika abonements izmantojams ne biežāk kā 1 (vienu) reizi dienā, reižu abonements var tikt 

izmantots vairākas reizes dienā, atlikušo apmeklējuma reižu ietvaros. 

83. Neizmantotie mēneša abonementi/apmeklējumi netiek pagarināti un/vai kompensēti slimības 

un/vai citu iemeslu dēļ. Neizmantotie reižu abonementi tiek pagarināti par papildus samaksu, kas 

sastāda 7,00 EUR par 1 (vienu) nedēļu. 

84. Peldētapmācības grupu abonements jāpagarina 7 (septiņu) dienu laikā pēc pēdējās nodarbības 

izmantošanas vai līdz abonementa derīguma termiņa beigām, ja visas nodarbības nav tikušas 

izmantotas, pretējā gadījumā vieta grupā netiek saglabāta. 

85. Iegādātie abonementi uz peldētapmācības nodarbībām ir izmantojami tikai peldētapmācību 

nodarbību apmeklēšanai konkrētās dienās un laikā pie apmeklētāja izvēlētā Sporta trenera. 

86. Iegādātais abonements izmantojams tikai un vienīgi uz konkrēto, iegādāto pakalpojumu. Tas nav 

izmantojams cita veida pakalpojuma saņemšanai. 

87. Grupu maiņu viena abonementa cenas un vecuma ietvaros var veikt tikai klātienē Klientu 

apkalpošanas centrā, aizpildot iesniegumu par grupas maiņu. Grupu maiņa tiek nodrošināta tikai 

pie nosacījuma, ja izvēlētājā grupā ir brīvas vietas. 

88. OSC ir tiesīgs atcelt nodarbību Sporta trenera prombūtnes vai slimības dēļ, automātiski pagarinot 

apmeklētāja abonementa derīguma termiņu par periodu, kādā nodarbības tika atceltas. Kā arī 

OSC ir tiesīgs aizvietot prombūtnē, tajā skaitā slimības dēļ, esošu Sporta treneri ar citu Sporta 

treneri, nepagarinot apmeklētāja abonementa derīguma termiņu par aizvietošanas periodu. 

89. Atsevišķie Spēka zāles 10 reižu individuālo nodarbību abonementa izmantošanas 

nosacījumi: 

89.1.pirms 10 reižu individuālo nodarbību abonementa iegādes apmeklētājam ieteicams apmeklēt 

pirmo (iepazīšanās) individuālo nodarbību pie izvēlētā Sporta trenera. Ja apmeklētājs nav veicis 

šādas nodarbības apmeklējumu, tad OSC negarantē pakalpojuma pilnvērtīgu izpildi. 

89.2.apmeklētājs drīkst iegādāties 10 reižu individuālo nodarbību abonementu tikai pēc tam, kad 

individuālo nodarbību norises laiki telefoniski vai klātienē saskaņoti ar izvēlēto Sporta treneri. 

Bez saskaņojuma iegādāts pakalpojums negarantē individuālās nodarbības norisi; 

89.3.10 reižu individuālo nodarbību abonementu iespējams izmantot tikai pie izvēlētā Sporta trenera. 

 

 

1.7. Pakalpojuma izmantošanas laiks 

90. Apmeklētajam, izmantojot izvēlēto pakalpojumu, ir jāievēro noteiktā pakalpojuma izmantošanas 

laiks vai kopējais izmantošanas laiks, kurš tiek fiksēts reģistrējot elektronisko aproci pie attiecīgā 

turniketa. Uzturēšanās laiks Klientu apkalpošanas centrā netiek ieskaitīts kopējā pakalpojuma 

izmantošanas laikā, savukārt laiks, kas pavadīts ģērbtuvēs un dušās – tiek ieskaitīts kopējā 

pakalpojuma izmantošanas laikā.   

91. Ieeja ģērbtuvēs pirms nodarbību apmeklēšanas notiek ne ātrāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pirms 

paredzētās nodarbības sākuma un ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc nodarbības sākuma.  

92. Apmeklētājam, veicot Spēka zāles vienas reizes vai abonementa apmeklējuma reģistrāciju, tiek 

uzņemts pakalpojuma izmantošanas laiks – 120 (viens simts divdesmit minūtes) treniņam Spēka 

zālē un 30 (trīsdesmit minūtes) laikam ģērbtuvēs.  

93. Apmeklētājam, veicot Spēka zāles 10 reižu individuālo nodarbību abonementa apmeklējuma 

reģistrāciju, tiek uzņemts pakalpojuma izmantošanas laiks – 60 (sešdesmit) minūtes 

individuālajai nodarbībai ar Sporta treneri Spēka zālē, 60 (sešdesmit) minūtes individuālam 
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treniņam Spēkā zālē un 30 (trīsdesmit minūtes) laikam ģērbtuvēs. 

94. Apmeklētājam, veicot Vingruma zāles grupu nodarbības vienas reizes vai abonementa 

reģistrāciju, tiek uzņemts pakalpojuma izmantošanas laiks – 60 (sešdesmit minūtes) nodarbībai 

un 30 (trīsdesmit minūtes) laikam ģērbtuvēs.   

95. Apmeklētājam, veicot Fitness bokss nodarbības vienas reizes vai abonementa reģistrāciju, tiek 

uzņemts pakalpojuma izmantošanas laiks – 60 (sešdesmit minūtes) nodarbībai un 30 (trīsdesmit 

minūtes) laikam ģērbtuvēs.  

96. Apmeklētājam, veicot Lielā peldbaseina vienas reizes vai abonementa apmeklējuma reģistrāciju, 

tiek uzņemts pakalpojuma kopējais izmantošanas laiks 90 (deviņdesmit) minūtes vai 120 (viens 

simts divdesmit) minūtes atbilstoši OSC Peldbaseina un attīstības centra cenrādī norādītā 

pakalpojuma iegādei. 

97. Apmeklētājam, veicot reģistrāciju uz grupu nodarbību Lielajā peldbaseinā, tiek uzņemts 

pakalpojuma kopējais izmantošanas laiks 90 (deviņdesmit) minūtes. Nodarbības ilgums 45 

(četrdesmit piecas) minūtes.  

98. Apmeklētājam, veicot reģistrāciju uz bērnu peldētapmācības grupu nodarbību Mazajā 

peldbaseinā, tiek uzņemts pakalpojuma kopējais izmantošanas laiks 100 (viens simts) minūtes. 

Nodarbības ilgums 45 (četrdesmit piecas) minūtes.  

99. Apmeklētajam, veicot reģistrāciju uz skolēnu peldētapmācības grupu nodarbību Lielajā 

peldbaseinā, tiek uzņemts pakalpojuma kopējais izmantošanas laiks 90 (deviņdesmit) minūtes. 

Nodarbības ilgums 45 (četrdesmit piecas) minūtes. 

100. Apmeklētajam, veicot reģistrāciju uz individuālo peldētapmācības nodarbību Lielajā vai Mazajā 

peldbaseinā, tiek uzņemts kopējais pakalpojuma izmantošanas laiks 90 (deviņdesmit) minūtes. 

Nodarbības ilgums 45 (četrdesmit piecas) minūtes. 

101. Viena peldceliņa nomas (peldējuma jeb atrašanās peldbaseinā) ilgums ir 45 (četrdesmit piecas) 

minūtes. 

102. Apmeklētājam ar invaliditāti un tā pavadošai personai, saņemot elektronisko aproci un veicot 

noteiktā apmeklējuma reģistrāciju, netiek uzņemts pakalpojuma kopējais izmantošanas laiks. 

103. Par noteiktā pakalpojuma izmantošanas laika vai kopējā izmantošanas laika pārsniegšanu 

apmeklētājs maksā papildu maksu 8,00 EUR (astoņi eiro, 00 centi) ar PVN stundā. Pārtērētā laika 

aprēķina solis – 30 minūtes. 

104. Ja apmeklētājs izvairās no Noteikumu 103. punktā noteiktās papildus maksas samaksas, OSC ir 

tiesīgs liegt konkrētajam apmeklētājam turpmāk izmantot pakalpojumus Rimi OC. Šādā 

gadījumā apmeklētājam samaksātā summa par iegādāto pakalpojuma veidu netiek kompensēta. 

 

1.8. Dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumi 

105. Rimi OC dāvanu karti (turpmāk – dāvanu karte) var iegādāties Rimi OC Klientu apkalpošanas 

centrā. 

106. Dāvanu karte ir kā maksāšanas līdzeklis Rimi OC pakalpojumiem, veicot apmaksu klātienē Rimi 

OC Klientu apkalpošanas centros. 

107. Dāvanu karti nevar izmantot drošības naudas iemaksai par elektronisko aproci vai jaunas dāvanu 

kartes iegādei. 

108. Dāvanu kartes minimālā vērtība ir 10,00 EUR (desmit eiro, 00 centi), tai skaitā PVN 21%, bet 

maksimālā vērtība – 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro, 00 centi), tai skaitā PVN 21%. 

109. Dāvanu kartes derīguma termiņš – 6 (seši) mēneši no tās iegādes dienas. 

110. Dāvanu kartes summu var izlietot vairākās pakalpojumu iegādes reizēs.  

111. Ja pakalpojuma vērtība ir lielāka par dāvanu kartē esošo naudas summu, trūkstošo summu var 

samaksāt skaidrā naudā vai ar norēķinu karti. 

112. Apmeklētājam dāvanu karte jāizlieto dāvanu kartē norādītajā termiņā. Dāvanu kartē norādītais 

termiņš par papildu samaksu 2,00 EUR (divi eiro, 00 centi) apmērā var tikt pagarināts par 6 
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(sešiem) mēnešiem. Termiņa pagarinājums tiek aprēķināts un piemērots no dienas, kas iestājas 

pēc Dāvanu kartē norādīta beigu termiņa, nevis no brīža, kad apmeklētājs vērsies Klientu 

apkalpošanas centrā ar lūgumu pagarināt dāvanu kartes derīguma termiņu.  

113. Apmeklētājs, iegādājoties dāvanu karti, ar tās iegādes faktu apliecina, ka ir iepazinies ar šiem 

Dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot. 

114. Dāvanu karti apmeklētājs ir tiesīgs nodot trešajai personai, informējot šo personu par Dāvanu 

kartes iegādes un lietošanas noteikumiem un pārliecinoties, ka šī persona piekrīt tiem. 

115. Dāvanu kartes atlikumu un derīguma termiņu var pārbaudīt mājas lapā 

https://www.olimpiskais.lv/davanukarte. 

116. Ja dāvanu karte nav izmantota līdz derīguma termiņa beigām vai ir nozaudēta, tās atlikums netiek 

kompensēts. 

117. OSC ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt un papildināt Dāvanu kartes iegādes un lietošanas 

noteikumus, informējot par to apmeklētājus mājas lapā un izvietojot attiecīgu informāciju 

Klientu apkalpošanas centros. 
 

2. SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

 

2.1.Spēka zāles un Vingruma zāles iekšējās kārtības noteikumi 

118. Apmeklētājs pirms Spēka zāles un Vingruma zāles apmeklējuma rūpīgi iepazīstas ar 

Noteikumiem un  uzturēšanās laikā tos ievēro. 

119. Spēka zālē un Vingruma zālēs strādā sertificēti Sporta treneri un fizioterapeiti. 

 

2.1.1. Spēka zāles, Vingruma zāles un Fitness bokss nodarbības apmeklējuma kārtība 

120. Apmeklētājs ir tiesīgs izmantot Spēka zāles un Vingruma zāles pakalpojumus, kā arī apmeklēt 

Fitness bokss nodarbību, tikai ar noteiktas krāsas elektronisko aproci, kura tiek izsniegta 

atbilstoši iegādātam pakalpojuma veidam: 

120.1. pelēkas krāsas elektroniskā aproce – Vingruma zāles vienas reizes apmeklējums vai 

abonements; 

120.2. melnas krāsas elektroniskā aproce – Spēka zāles vienas reizes apmeklējums, pirmās 

(iepazīšanās) individuālās nodarbības apmeklējums vai laika abonements; 

120.3. gaiši zila krāsas elektroniskā aproce – Spēka zāles individuālās nodarbības apmeklējums vai 

10 reižu individuālo nodarbību abonements, vai Fitness bokss nodarbības vienas reizes 

apmeklējums vai abonements. 

121. Apmeklētājam ir aizliegts ar lietošanā saņemto noteiktās krāsas elektronisko aproci (Noteikumu 

120. punkts) izmantot cita veida pakalpojumu. Par šī punkta pārkāpšanu sods – 50,00 EUR 

(piecdesmit eiro, 00 centi) un apmeklētājam ir pienākums apmaksāt neapmaksāto, bet izmantoto 

vai uzsākto pakalpojumu atbilstoši OSC noteiktajam cenrādim. 

122. Fitness bokss nodarbība notiek LNK Boxing zālē vai Vingruma zālē, un nodarbību vada 

sertificēts boksa treneris.  

123. Virsdrēbes un ielas apavi ir jānodod garderobē. Sods par šī punkta neievērošanu — 20,00 EUR 

(divdesmit eiro, 00 centi). 

124. Nepilngadīgām personām līdz 6 (sešu) gadu vecumam (ieskaitot) Spēka zāli aizliegts apmeklēt 

pat pilngadīgu personu vai Sporta treneru klātbūtnē un uzraudzībā. 

125. Nepilngadīgās personas no 7 (septiņu) līdz 14 (četrpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot) apmeklēt 

Spēka zāli, Vingruma zāli un Fitness bokss nodarbību drīkst tikai pilngadīgas personas vai Sporta 

trenera klātbūtnē un atrodas šo personu uzraudzībā. 

126. Apmeklētājs atrasties Spēka zālē, Vingruma zālē un apmeklēt Fitness bokss nodarbību drīkst 

tikai sporta apģērbā un sporta apavos. 

127. Apmeklētājs izmanto Spēka zāles un Vingruma zāles inventāru, kā arī Fitness bokss nodarbības 

https://www.olimpiskais.lv/davanukarte
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laikā izmantojamo inventāru, atbilstoši savai fiziskajai sagatavotībai. OSC neatbild par traumām, 

kas var rasties apmeklētājam neatbilstoša inventāra lietošanas rezultātā. 

128. Apmeklētājam nav atļauts ienest Spēka zālē, Vingruma zālē, kā arī zālē, kurā notiek Fitness bokss 

nodarbība, stikla priekšmetus. Sods par šī punkta pārkāpšanu 15,00 EUR (piecpadsmit eiro, 00 

centi). 

129. Apmeklētājs Spēka zāles, Vingruma zāles un Fitness bokss nodarbības apmeklējuma laikā 

izmantoto inventāru pēc tā izmantošanas novieto to tam paredzētajā vietā, kā arī veic tā 

dezinficēšanu pirms un pēc tā izmantošanas. 

130. Apmeklētājs Spēka zāles, Vingruma zāles un Fitness bokss nodarbības apmeklējuma laikā 

veselības problēmu vai citu jautājumu gadījumā var vērsties pie Sporta trenera vai Rimi OC 

Klientu apkalpošanas centra darbinieka. 

131. Apmeklētājam aizliegts apzināti bojāt Spēka zāles, Vingruma zāles inventāru un iekārtas, kā arī 

Fitness bokss nodarbības laikā izmantojamo inventāru. Par šī Noteikuma pārkāpšanu apmeklētājs 

attiecīgi var tikt izraidīts no Spēka zāles, Vingruma zāles vai no zāles, kurā norisinās Fitness 

bokss nodarbība un apmeklētājam ir pienākums atlīdzināt OSC nodarītos zaudējumus. 

132. Apmeklētājiem ir aizliegts uz Spēka zāles grīdas līmēt līmlentes, kā arī nesaskaņotas uzlīmes. Par 

šī Noteikuma pārkāpšanu apmeklētājs var tikt izraidīts no Spēka zāles, un tam ir pienākums 

atlīdzināt OSC nodarītos zaudējumus. 

133. Spēka zālē un Vingruma zālē individuālās nodarbības atļauts vadīt tikai Sporta treneriem, kuriem 

ir noslēgta atbilstoša satura vienošanās vai līgums ar OSC. 

134. Rimi OC apmeklētājiem un/vai OSC Sporta treneriem/Sporta speciālistiem ārpus amatu 

pienākumu izpildes, bez iepriekšēja saskaņojuma ar OSC, ir aizliegts vadīt individuālās 

nodarbības citiem Rimi OC apmeklētājiem. Par individuālo nodarbību tiek uzskatīts — iepriekš 

saskaņots nodarbības laiks, kuras laikā Sporta treneris vai apmeklētājs palīdz, trenē, vada 

apmeklētājam treniņu nodarbību, veltot uzmanību tikai vienam klientam. Sods par šā punkta 

pārkāpšanu — 200,00 EUR (divi simti eiro, 00 centi) par katru pārkāpuma gadījumu. Minētais 

noteikums nav attiecināms uz sporta skolām, sporta klubiem un fiziskām personām, kuras nomā 

telpas Rimi OC un/vai ir noslēgušas vienošanos ar OSC.  

135. Rimi OC apmeklētājiem un/vai OSC Sporta treneriem/Sporta speciālistiem ārpus amatu 

pienākumu izpildes, bez iepriekšēja saskaņojuma ar OSC, ir aizliegts vadīt grupu nodarbības 

citiem Rimi OC apmeklētājiem. Ar grupu nodarbībām saprotot – 1 (viena) apmeklējuma laikā 

treniņu vadīšanu 2 (divām) un vairākām personām vienlaicīgi vai secīgi vairākām personām. Sods 

par šā punkta pārkāpšanu — 200,00 EUR (divi simti eiro, 00 centi) par katru pārkāpuma 

gadījumu. Minētais noteikums nav attiecināms uz sporta skolām, sporta klubiem un fiziskām 

personām, kuras nomā telpas Rimi OC un/vai ir noslēgušas vienošanos ar OSC. 

136. Noteikumu 134. un 135. punkta pārkāpuma gadījumā, OSC ir tiesīgs pārkāpumu izdarījušajai 

personai nekavējoties anulēt iegādātā abonementa darbību, neveicot naudas atmaksu daļā par 

iegādāto, bet neizmantoto abonementu, un liegt turpmāku pakalpojumu saņemšanu Rimi OC. 

Gadījumā, ja pārkāpumu izdarījusī persona ir iegādājusies vienas reizes apmeklējumu, OSC ir 

tiesīgs pārkāpuma konstatēšanas gadījumā nekavējoties izraidīt pārkāpumu izdarījušo personu no 

Rimi OC, neveicot iegādātā pakalpojuma pirkuma maksas atmaksu un liedzot turpmāku Rimi OC 

pakalpojumu saņemšanu. OSC rakstveidā informē pārkāpumu izdarījušo personu par abonementa 

anulēšanu un liegumu turpmāk izmantot Rimi OC pakalpojumus.  

137. Komandām, kurām ar OSC ir līgums par Spēka zāles izmantošanu, tiek nodrošināta iespēja 

vienam Sporta trenerim atrasties kopā ar komandu Spēka zālē bez maksas, veicot savus tiešos 

pienākumus ar attiecīgā nomnieka komandas dalībniekiem, neierobežotu reižu skaitu dienā, kā 

arī trenējot individuāli minētās komandas pārstāvjus. Savukārt katram nākamajam Sporta 

trenerim par Spēka zāles izmantošanu tiek noteikta maksa 10,00 EUR dienā. 

138. Ja Sporta treneri, kuriem, strādājot ar komandu (kurai ir noslēgts līgums ar OSC), ir bezmaksas 
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pielaide Spēka zālei, trenē citus klientus, kuri nav komandas dalībnieki, par uzturēšanos Spēka 

zālē tiek noteikta maksa 10,00 EUR dienā. 

139. Sporta treneriem, kuriem nav līguma ar OSC par Spēka zāles izmantošanu, tiek noteikta maksa 

par Spēka zāles izmantošanu 10,00 EUR dienā. 

 

2.2. Peldbaseinu un Atpūtas zonas iekšējās kārtības noteikumi 

140. Apmeklētājs pirms Peldbaseinu apmeklējuma rūpīgi iepazīstas ar Peldbaseinu un Atpūtas zonas 

Iekšējās kārtības noteikumiem un uzturēšanās laikā tos ievēro.  

141. Peldbaseinos strādā sertificēti Sporta treneri, fizioterapeiti un glābēji. 

 

2.2.1. Ieiešanas kārtība Peldbaseinos un Atpūtas zonā 

142. Ja persona, kura ir pavadonis apmeklētājam ar invaliditāti, vēlas izmantot Peldbaseinu vai 

Atpūtas zonas pakalpojumus (peldējumu, saunu, dušu, pirtis) atsevišķi no pavadāmās personas, 

tad tai ir jāiegādājas konkrētais pakalpojums noteiktam laikam par attiecīgā laika 1 (vienas) 

reizes apmeklējuma cenu. 

143. Nepilngadīgās personas vecumā līdz 8 gadiem ieskaitot – obligāti, un līdz 11 gadiem – pēc 

pilngadīgās personas izvēles (pilngadīgai personai izvērtējot bērna prasmes, spējas un iemaņas), 

uz peldētapmācības nodarbībām vai individuālām nodarbībām pavada uz Peldbaseina telpu un 

sagaida no nodarbības pilngadīgā persona. Pilngadīgā persona atrodas Peldbaseina telpā un 

uzrauga nepilngadīgo  personu līdz brīdim, kamēr uz nodarbību ierodas Sporta treneris. 

Peldbaseina telpā peldētapmācības nodarbībās laikā pilngadīgā persona neuzturas. 

144. Pavadošās personas var noformēt pavadošās personas karti. Vienas reizes apmeklējumiem 

pavadošās personas karte tiek noformēta bez maksas. To reģistrējot pie turniketiem, pavadošā 

persona var tikai pavadīt bērnu uz nodarbību, jo ar pavadošās personas karti Rimi OC 

pakalpojumus izmantot nedrīkst. Ja pavadošā persona vēlas izmantot Rimi OC pakalpojumus, 

tad tai ir jāiegādājas izvēlētais pakalpojumus Klientu apkalpošanas centrā, veicot par to samaksu 

saskaņā ar OSC cenrādi. 

145. Iegādājoties peldētapmācības apmeklējuma abonementu bērnam no 6 mēnešu vecuma līdz 8 

gadu vecumam (ieskaitot), bērna pavadošai personai uz abonementa darbības laiku ir jānoformē 

pavadošās personas karte, par kuru ir jāveic drošības naudas iemaksa 4,00 (četri eiro, 00 centi). 

Drošības nauda personai tiek atmaksāta brīdī, kad karte tiek nodota OSC. Pavadošās personas 

karte ir jāatgriež 1 (viena) gada laikā pēc tās pēdējās izmantošanas dienas. Iestājoties 1 (viena) 

gada termiņam, pavadošās personas karte tiek uzskatīta par personas īpašumu, un drošības nauda 

netiek atmaksāta. 

146. Pavadošās personas kartes nozaudēšanas gadījumā tiek iekasēta soda nauda 5,00 EUR (pieci 

eiro, 00 centi) apmērā. 

147. Iegādājoties Atpūtas zonas apmeklējumu un/vai cita veida Peldbaseinu pakalpojumu bērnam no 

6 (sešu) mēnešu vecuma līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot), pavadošai personai arī ir jāiegādājas 

konkrētais pakalpojums noteiktam laikam par attiecīgā laika 1 (vienas) reizes apmeklējuma 

cenu. Šī punkta nosacījumi nav piemērojami, ja tiek iegādāti Peldbaseinu un Atpūtas zonas 

Iekšējās kārtības noteikumu 143. punktā noteiktie pakalpojumi. 

148. Pieaugušais uzņemas pilnu atbildību par bērna veselības stāvokli Peldbaseinu un/vai Atpūtas 

zonas apmeklējuma laikā, bērna uzvedību peldbaseinā, Atpūtas zonā un/vai citās Rimi OC 

telpās, kā arī Noteikumu ievērošanu. 

149. Peldbaseinu un/ vai Atpūtas zonas noslogotības dēļ OSC ir tiesīgs uz laiku pārtraukt apmeklētāju 

ielaišanu. 

150. Virsdrēbes un ielas apavi ir jānodod garderobē. Ieeja un uzturēšanās ģērbtuvēs, Peldbaseinos un 

Atpūtas zonā virsdrēbēs ir aizliegta. Sods par šī punkta pārkāpšanu – 20,00 EUR (divdesmit 

eiro, 00 centi). 
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151. Atpūtas zonas pakalpojums, kas sastāv no četrām pirtīm, tiek piedāvāts kā komplekss 

pakalpojums, ja tehnisku iemeslu dēļ pakalpojums ir pieejams daļēji (piemēram, tehniskās 

apkopes dēļ nav pieejama kāda no četrām pirtīm u.c. gadījumi), OSC  atbildību neuzņemas un 

neveic  iegādātā pakalpojuma maksas atmaksu. 

 

2.2.2. Peldbaseinu un Atpūtas zonas apmeklējuma kārtība 

152. Peldbaseinus un Atpūtas zonu apmeklētāji ir tiesīgi apmeklēt ar noteiktas krāsas elektronisko 

aproci, kura tiek izsniegta atbilstoši iegādātam pakalpojuma veidam: 

152.1. zaļas krāsas elektroniskā aproce – jebkura veida Lielā peldbaseina abonements; 

152.2. zilas krāsas elektroniskā aproce – Lielā vai Mazā peldbaseina, Atpūtas zonas vienas reizes 

apmeklējums; 

152.3. dzeltenas krāsas elektroniskā aproce – Lielā vai Mazā peldbaseina vienreizējs apmeklējums 

organizācijām, skolām, bērniem; 

152.4. tirkīzzila (mint) krāsas elektroniskā aproce – individuālā peldētapmācība jebkurai personai; 

152.5. sarkanas krāsas elektroniskā aproce – grupu peldētapmācības vienas reizes apmeklējums vai 

abonements jebkurai personai; 

152.6. oranžas krāsas elektroniskā aproce – ūdens aerobikas/vingrošanas ūdenī vienas reizes 

apmeklējums vai abonements; 

152.7. rozā krāsas elektroniskā aproce – Eiropas Sociālā fonda projekta “Mēs par veselīgu Rīgu!” 

ietvaros notiekošās nodarbības u.c. iepriekš šajos Noteikumos nedefinēti gadījumi. 

153. Apmeklētājam ir aizliegts ar lietošanā saņemto noteiktās krāsas elektronisko aproci (Noteikumu 

152. punkts) izmantot cita veida pakalpojumu. Par šī noteikuma pārkāpšanu sods – 50,00 EUR 

(piecdesmit eiro, 00 centi) un apmeklētājam ir pienākums apmaksāt neapmaksāto, bet izmantoto 

vai uzsākto pakalpojumu atbilstoši OSC noteiktajam cenrādim. 

154. Apmeklētāji, atbilstoši izvēlētā pakalpojuma/abonementa veidam, tiek nodrošināti ar atsevišķām 

vīriešu, sieviešu ģērbtuvēm un/vai Unisex ģērbtuvēm. Ja nav noteikts citādi (Klientu 

apkalpošanas centrā izvietots informatīvas paziņojums), tad Unisex ģērbtuves izmanto Mazo 

peldbaseinu, Atpūtas zonas un Rotaļupes apmeklētāji un tikai tie Lielā peldbaseina apmeklētāji, 

kuri uz nodarbībām pavada bērnu vecumā līdz 11 (vienpadsmit) gadiem (ieskaitot). Apmeklētājs 

ģērbtuvē pie termināla var saņemt informāciju par izmantotā skapja numuru. 

155. Mobilo telefonu un fotoaparātus, kā arī citas personīgās mantas aizliegts ienest Peldbaseinos un 

jāatstāj ģērbtuvē vai mantu glabātavā Klientu apkalpošanas centrā. 

156. Elektroniskās aproces izmantošanas neskaidrību gadījumos apmeklētājs var vērsties pie Sporta 

speciālista/glābēja un/vai pie Klientu apkalpošanas centra darbinieka. 

157. Lielā peldbaseina 25 (divdesmit piecu) metru peldceliņā maksimālais peldētāju skaits – 10 

(desmit) personas, savukārt 50 (piecdesmit) metru peldceliņā maksimālais peldētāju skaits – 15 

(piecpadsmit) personas, ja cits maksimālais peldētāju skaits nav atrunāts līgumā, kas noslēgts ar 

OSC. 

158. Peldbaseinos un Atpūtas zonā drīkst uzturēties tikai peldčībās vai basām kājām, peldbiksēs, 

peldkostīmos. Apmeklējot peldbaseinu, nepieciešami personīgie mazgāšanās piederumi, kā arī 

matu gumija, ja matu garums pārsniedz plecu līniju. 

159. Bērniem līdz 3 (trīs) gadu vecumam Peldbaseinus un Atpūtas zonu atļauts apmeklēt tikai 

speciālās autiņbiksītēs, kas paredzētas peldēšanai, lietojot kopā ar speciālām peldbiksēm bērniem 

līdz 3 (trīs) gadu vecumam. 

160. Pludmales šortos Peldbaseinos uzturēties aizliegts. Sods par šī punkta pārkāpšanu — 15,00 EUR 

(piecpadsmit eiro, 00 centi). 

161. Atrodoties Peldbaseinā visu veidu brillēm ir jābūt nostiprinātām. 

162. Pirms ieiešanas Peldbaseinos vai Atpūtas zonā obligāti jānomazgājas dušā. Sods par šī punkta 

pārkāpšanu — 15,00 EUR (piecpadsmit eiro, 00 centi). 
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163. Peldbaseinos un Atpūtas zonā nav atļauts ienest stikla priekšmetus un pudeles. Sods par šī punkta 

pārkāpšanu — 15,00 EUR (piecpadsmit eiro, 00 centi). 

164. Peldbaseina apmeklējuma laikā apmeklētājs veselības problēmu un/vai citu jautājumu gadījumā 

var vērsties pie Sporta trenera, glābēja un/vai Klientu apkalpošanas centra darbinieka. 

165. Apmeklētājam pašam jāizvērtē un jābūt atbildīgam par savu veselības stāvokli, un atbilstoši tam 

jāizvēlas pirts veids un uzturēšanās ilgums pirtīs. Lietojot medikamentus (antibiotikas, 

antidepresantus, diurētiskus līdzekļus u. c. ), pirtis drīkst apmeklēt tikai pēc konsultācijas ar ārstu. 

166. Peldbaseinos un Atpūtas zonā aizliegts: 

166.1. lēkt Peldbaseinā no malām; 

166.2. lēkt no starta paaugstinājumiem bez iepriekšējas sagatavotības (bez Sporta trenera 

norādījuma); 

166.3. nirt peldbaseinā (bez Sporta trenera norādījuma); 

166.4. individuāli apmeklēt Peldbaseinu specializētajā hidrotērpā, mono pleznās, kā arī izmantot 

niršanas inventāru vai jebkādu ūdens transporta inventāru (laiva, SUP dēlis u.c.); 

166.5. atstāt bērnus Peldbaseina telpās līdz 11 (vienpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot) bez 

pieaugušo personu vai Sporta treneru uzraudzības; 

166.6. spļaut uz grīdas vai ūdenī; 

166.7. kārtot dabiskās vajadzības ārpus tualetes telpām vai tam paredzētām vietām (podiem, 

pisuāriem). 

167. Par Noteikumu 166.1. – 166.5. punkta pārkāpšanu apmeklētājs var tikt izraidīts no Peldbaseiniem 

un Atpūtas zonas, neatmaksājot samaksāto pakalpojuma maksu. 

168. Par Noteikumu 166.6. un 166.7.punktu pārkāpšanu — sods 70,00 EUR (septiņdesmit eiro, 00 

centi), un apmeklētājam tiek liegts turpināt izmantot Peldbaseinu un Atpūtas zonas 

pakalpojumus, neatmaksājot samaksāto pakalpojuma maksu. 

169. Apmeklējot pirtis, tajās ir aizliegts: 

169.1. lietot pirts slotas un/vai ķermeņa kosmētiskos līdzekļus, tai skaitā no dabīgajām izejvielām 

(medus, kafija u. c.). Sods par šī punkta pārkāpšanu — 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi); 

169.2. aizliegts veikt jebkādas ķermeņa apkopes procedūras, t. sk. skūt apmatojumu, krāsot matus, 

griezt matus vai nagus, veikt pēdu apkopi u. c. Sods par šī punkta pārkāpšanu — 50,00 EUR 

(piecdesmit eiro, 00 centi); 

169.3. aizliegts novietot apģērbu un jebkādus citus priekšmetus, kā arī liet ūdeni un/vai citu 

šķidrumu uz elektriskajām ierīcēm, kuras atrodas pirts telpā. Sods par šī punkta pārkāpšanu 

— 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi). 

170. Lielajā peldbaseinā un Mazajos peldbaseinos individuālās peldētapmācības nodarbības tiek 

organizētas ievērojot peldbaseinu noslogojumu un atbilstoši Noteikumu 71. punktā noteiktajam. 

Individuālos (privātos) treniņus atļauts vadīt tikai Sporta treneriem un Sporta speciālistiem, 

kuriem ir noslēgta atbilstoša satura vienošanās vai līgums ar OSC. 

171. Rimi OC apmeklētājiem un/vai OSC Sporta treneriem/Sporta speciālistiem ārpus amatu 

pienākumu izpildes, bez iepriekšēja saskaņojuma ar OSC, ir aizliegts vadīt individuālos 

(privātos) treniņus citiem Rimi OC apmeklētājiem. Par individuālajiem (privātiem) treniņiem 

tiek uzskatīts — iepriekš saskaņots nodarbības laiks, kuras laikā Sporta treneris vai apmeklētājs 

palīdz, trenē, vada apmeklētāja treniņu nodarbību, veltot uzmanību tikai vienam klientam. Sods 

par šā punkta pārkāpšanu — 200,00 EUR (divi simti eiro, 00 centi) par katru pārkāpuma 

gadījumu. Minētais noteikums nav attiecināms uz sporta skolām, sporta klubiem un fiziskām 

personām, kuras nomā telpas Rimi OC un/vai ir noslēgušas vienošanos ar OSC. 

172. Rimi OC apmeklētājiem un/vai OSC Sporta treneriem/Sporta speciālistiem, ārpus amatu 

pienākumu izpildes, bez iepriekšēja saskaņojuma ar OSC, ir aizliegts vadīt grupu nodarbības 

citiem Rimi OC apmeklētājiem. Ar grupu nodarbībām saprotot – 1 (viena) apmeklējuma laikā 

treniņu vadīšanu 2 (divām) un vairākām personām vienlaicīgi vai secīgi vairākām personām. 



16  

Sods par šā punkta pārkāpšanu — 200,00 EUR (divi simti eiro, 00 centi) par katru pārkāpuma 

gadījumu. Minētais noteikums nav attiecināms uz sporta skolām, sporta klubiem un fiziskām 

personām, kuras nomā telpas Rimi OC un/vai ir noslēgušas vienošanos ar OSC. 

173. Noteikumu 171. un 172. punkta pārkāpuma gadījumā, OSC ir tiesīgs pārkāpumu izdarījušajai 

personai nekavējoties anulēt iegādātā abonementa darbību, neveicot naudas atmaksu daļā par 

iegādāto, bet neizmantoto abonementu un liegt turpmāku pakalpojumu saņemšanu Rimi OC. 

Gadījumā, ja pārkāpumu izdarījusi persona ir iegādājusies vienas reizes apmeklējumu, tad OSC 

ir tiesīgs pārkāpuma konstatēšanas gadījumā nekavējoties izraidīt pārkāpumu izdarījušo personu 

no Rimi OC, neveicot iegādātā pakalpojuma pirkuma maksas atmaksu un liegt turpmāku Rimi 

OC pakalpojumu saņemšanu. OSC rakstveidā informē pārkāpumu izdarījušo personu par 

abonementa anulēšanu un liegumu turpmāk izmantot Rimi OC pakalpojumus. 


