ELEKTRUM OLIMPISKĀ CENTRA Iekšējās kārtības noteikumu
PIELIKUMS NR. 1
NOTEIKUMI
sporta objekta “Elektrum Olimpiskais centrs” apmeklējumam Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanas laikā
Vispārīgie noteikumi
1. SIA “Olimpiskais sporta centrs”, turpmāk tekstā – SIA OSC, uz laiku, kad valstī tiek ievēroti drošības
noteikumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, ir izdevis Speciālus noteikumus sporta objekta
“Elektrum Olimpiskais centrs”, turpmāk – EOC, apmeklēšanai, turpmāk tekstā – Noteikumi.
2. Noteikumi izdoti, lai noteiktu pamatprincipus piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas
ierobežošanai, apmeklējot EOC un izmantojot tajā pieejamos pakalpojumus.
3. Noteikumi ir izstrādāti, ievērojot 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumos nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktās prasības
un Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra, Veselības ministrijas, Slimību
profilakses un kontroles centra izstrādātajā dokumentā “Ieteikumi piesardzības pasākumiem interešu
izglītības programmu un nodarbību īstenošanai” iekļautās rekomendācijas.
4. Noteikumi ir EOC Iekšējās kārtības noteikumu pielikums un tā neatņemama sastāvdaļa. Ja EOC
Iekšējās kārtības noteikumi nonāk pretrunā ar Noteikumiem, noteicošie ir Noteikumi.
5. 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 OSC ir tiesīgs mainīt pieejamos pakalpojumus, to izmantošanas
kārtību un cenu.
6. Noteikumi ir izvietoti EOC Klientu apkalpošanas centrā, mājas lapā www.olimpiskais.lv.
7. Noteikumu ievērošana ir saistoša ikvienai personai, kura apmeklē EOC.
8. Lai nodrošinātu sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu
EOC, SIA OSC veic šādu fizisko personu datu apstrādi: personas vārds, uzvārds, kontakttālrunis,
personas kods un apliecinājums, ka uz personu nav attiecināmi izolācijas, pašizolācijas vai mājas
karantīnas nosacījumi. Fizisko personu dati tiek norādīti apliecinājumos, kurus persona aizpilda un
paraksta pirms pakalpojuma saņemšanas. Personu datu apstrāde tiek nodrošināta, ievērojot normatīvo
aktu prasības un SIA OSC izstrādātos iekšējos organizatoriskos un tehniskos noteikumus personu datu
apstrādē. Apstrādātie fizisko personu dati tiek glabāti: 1) apliecinājumos, kuri tiek aizpildīti
abonementu iegādes brīdī – 1 (vienu) mēnesi pēc iegādātā abonementa derīguma termiņa beigām; 2)
pārējos gadījumos – 1 (vienu) mēnesi.
Speciālie noteikumi
1. Aizliegts apmeklēt EOC, sporta nodarbības vai izmantot pakalpojumus, ja personai ir elpceļu
infekcijas slimības simptomi (drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī ja uz personu attiecas
pašizolācijas, mājas karantīnas vai izolācijas nosacījumi. Persona, parakstot apliecinājumu, apliecina,
ka tai nav šajā punktā noteikto ierobežojumu EOC apmeklēšanai. Par nepilngadīgām personām
apliecinājumus ir tiesīgs aizpildīt tikai tās likumiskais pārstāvis. Par šī noteikuma pārkāpšanu persona
ir atbildīga normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2. Atrodieties EOC un/vai apmeklējot sporta nodarbības un/vai izmantojot pakalpojumus, persona ievēro
2 (divu) metru distanci ar citām personām. Par šī noteikuma pārkāpšanu persona ir atbildīga
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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3. SIA OSC iespēju robežās nodrošina visus nepieciešamos pasākumus distances ievērošanai un cilvēku
plūsmas organizēšanai, izvietojot atbilstoša satura informatīvās norādes un nodrošinot audio
atskaņošanu EOC.
4. Atrodieties EOC un/vai apmeklējot sporta nodarbības un/vai izmantojot pakalpojumus, personai,
pārvietojoties pa EOC telpām, jāievēro izvietotās informatīvās norādēs.
5. SIA OSC personām nodrošina iespēju veikt roku higiēnu (silto ūdeni, šķidrās ziepes un roku
susināšanas līdzekļus un vismaz 70% etanolu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus, kas iznīcina
vīrusus, t. sk. Covid-19 izraisošo). Dezinfekcijas līdzekļi ir izvietoti pie visām ieejām, izejām, un
apmeklētājiem brīvi pieejami EOC telpās.
6. SIA OSC nodrošina telpu un kontaktvirsmu, tai skaitā inventāra, tīrīšanu un dezinfekciju (durvju
rokturu, galdu virsmu, krēslu roku balstu, tualetes virsmu, krānu u. c.).
Sporta nodarbību organizēšana sporta zālēs un Spēka (trenažieru) zālē
Organizējot sporta nodarbības/treniņus/sacensības, īstenojot interešu izglītības programmas un
nodarbības, sporta nodarbību organizētājs (nomnieks)/sporta nodarbību vadītājs, interešu izglītības
programmas īstenotājs/vadītājs nodrošina Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasību un
Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra, Veselības ministrijas, Slimību
profilakses un kontroles centra izstrādātajā dokumentā “Ieteikumus piesardzības pasākumiem
interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai” iekļauto rekomendāciju ievērošanu.
8. Organizējot sporta nodarbības sporta zālēs, papildus Noteikumos noteiktajam, sporta nodarbību
organizētājs (nomnieks)/sporta nodarbību vadītājs ievēro:
8.1. sporta zālēs atļauts organizēt sporta nodarbības, tai skaitā arī sporta veidos, kuros ir iesaistītas
divas personas;
8.2. maksimālais personu skaits vienā sporta nodarbībā (treniņgrupā) ir 30 (trīsdesmit) personas,
ieskaitot sporta nodarbības vadītāju un citas personas;
8.3. organizējot sporta nodarbību, jāievēro SIA OSC izstrādātais laika grafiks, kas tiek iesniegts
sporta nodarbības vadītājam/nomniekam;
8.4. uz sporta nodarbību tās dalībnieki ierodas ne ātrāk kā 10 (desmit) minūtes pirms nodarbības
sākuma, un sporta nodarbības vadītājs organizē dalībnieku plūsmu, ievērojot SIA OSC
izstrādāto pārvietošanās shēmu, kas tiek izsniegta attiecīgās telpas nomniekam/sporta
nodarbības vadītājam;
8.5. sporta nodarbību vadītājs/nomnieks nodrošina sporta nodarbību dalībnieku uzskaiti (vārds,
uzvārds, kontakttālrunis, nodarbības datums un laiks).
8.6. sporta nodarbību norisei sporta zālēs tiek izmantots personas personīgais inventārs vai sporta
nodarbības vadītāja/nomnieka inventārs. Ja inventāru nodrošina sporta nodarbības
vadītājs/nomnieks, tad tam ir jānodrošina inventāra dezinficēšana pirms un pēc nodarbības;
8.7. izmantojot Spēka (trenažieru) zāli, apmeklētāja pienākums pirms konkrētā inventāra
izmantošanas uzsākšanas un pēc tā izmantošanas to dezinficēt;
8.8. ievērot, ka vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 3m2 no sporta nodarbības norises vietas
platības;
8.9. ja to atļauj sporta norises vietas kapacitāte, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu
darbs;
8.10. personīgās lietas (apģērbs, somas utt.) sporta nodarbības norises vietās tiek novietotas, ievērojot
2 metru distanci;
8.11. pēc sporta nodarbības tās dalībnieki neuzkavējas EOC telpās un nekavējoties dodas prom no
EOC pa izeju, kas norādīta pārvietošanās shēmā;
8.12. tiek ievēroti SIA OSC norādījumi par šo Noteikumu izpildi, tai skaitā attiecībā uz personu
plūsmas ierobežošanu atbilstoši sporta norises vietas ietilpībai;
8.13. tiek ievēroti citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības
pasākumi.
7.

2

Sporta nodarbību organizētājs/sporta nodarbību vadītājs ir atbildīgs par Noteikumu ievērošanu un
SIA OSC izvirzīto prasību izpildi. Ja Noteikumi netiek ievēroti, SIA OSC ir tiesīgs liegt sporta
nodarbību norisi vai to pārtraukt, un izraidīt tās dalībniekus no EOC.
10. Klientiem, kuri apmeklē Spēka (trenažieru) zāli individuāli, ir saistoši Noteikumu vispārīgie,
speciālie noteikumi un Sporta nodarbību organizēšana sporta zālēs un Spēka (trenažieru) zālē 8.4. ,
8.6., 8.7., 8.8., 8.10., 8.11.-8.13. punktos noteiktais.
9.

Peldbaseina izmantošana
11. Papildus Noteikumos noteiktajam, SIA OSC nodrošina:
11.1. pakalpojumu izmantošanu uz grupu nodarbībām pēc iepriekšēja pieraksta (attālināta
reģistrācija)pakalpojumu saņēmēju uzskaiti (vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese,
datums un laiks, personas paraksts);
11.2. izstrādātu pakalpojuma izmantošanas laika un apmeklētāju plūsmas plānu, lai EOC darbinieks
var veikt peldbaseina un ar to saistīto koplietošanas telpu, rīku un inventāra dezinfekciju
pakalpojumu izmantošanas starplaikos;
11.3. sniedzot peldbaseinu pakalpojumus vienai personai: Lielajā peldbaseinā ne mazāk kā 8 m2 lielu
ūdens virsmas platība un Mazajos peldbaseinos ne mazāk kā 4 m2 lielu ūdens virsmas platība.
Minētie ūdens virsmas platības ierobežojumi neattiecas uz organizētu sporta treniņu
(nodarbību) un sporta sacensību norisi peldēšanā.
11.4. peldbaseina telpā, ģērbtuvēs un dušas telpās informācijas ar aicinājumu ievērot distancēšanos
un ģērbtuvēs un dušās uzturēties ne ilgāk kā 15 minūtes izvietošanu katrā telpā;
11.5. peldbaseina apmeklētāju plūsmas organizācijai ģērbtuvēs izvietots grīdas marķējums 2 metru
distances ievērošanai.
12. Aizliegta apmeklētāju pulcēšanās peldbaseina malā, kā arī atrodoties ūdenī.
13. Līdz 2020. gada 13. martam iegādāto un neizmantoto abonementu izmantošanas termiņš ir pagarināts
par 88 (astoņdesmit astoņām) dienām. Samaksājot vienreizēju maksu 7,00€ reižu abonementus
iespējams pagarināt līdz 2020. gada 31. augustam.
14. Līdz 2020. gada 13. martam iegādāto un neizmantoto Spēka (trenažieru) zāles abonementu
izmantošanas termiņš ir pagarināts par 171 (viens simts septiņdesmit vienu) dienu.
15. Par pakalpojumiem, kuri ir iegādāti un uzsākta to izmantošana līdz 2020. gada 13. martam,
samaksātā pirkuma maksa par atlikušo, neizmantoto pakalpojuma apjomu, atmaksāta netiek.
Pakalpojumi izmantojami Noteikumu 13.-14. punktā noteiktajā kārtībā.
16. Līdz 2020. gada 13. martam interneta veikalā www.olimpiskais.lv iegādāto ieejas biļešu, kuras netika
apmainītas pret pakalpojumu, apmainīšanas termiņš ir pagarināts par 88 (astoņdesmit astoņām)
dienām.
17. Līdz 2020. gada 13. martam interneta veikalā www.olimpiskais.lv iegādāto ieejas biļešu, kuras netika
apmainītas pret Spēka (trenažieru) zāles pakalpojumu, apmaiņas termiņš ir pagarināts par 171 (viens
simts septiņdesmit vienu) dienu.
18. Dāvanu kartēm, kuras iegādātas līdz 2020. gada 13. martam ieskaitot un ārkārtējās situācijas dēļ
nebija izmantojamas, izmantošanas termiņš tiek pagarināts proporcionāli laika periodam, kādā
Dāvanu karti nebija iespējams izmantot.
19. Noteikumu jaunā redakcija stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.
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