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Stājas spēkā ar 01.11.2022. 

 

RIMI OLIMPISKĀ CENTRA Iekšējās kārtības noteikumu 

 

PIELIKUMS NR. 1 

 

Epidemioloģiskās drošības prasības sporta objektā “Rimi Olimpiskais centrs” 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

2. SIA “Olimpiskais sporta centrs” (turpmāk – SIA OSC), ir izdevis Epidemioloģiskās drošības prasības 

sporta objekta “Rimi Olimpiskais centrs” apmeklējumam (turpmāk – Speciālie noteikumi). 

3. Speciālie noteikumi izdoti, lai noteiktu pamatprincipus piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas 

ierobežošanai, apmeklējot sporta objekta “Rimi Olimpiskais centrs” (turpmāk – Rimi OC), un izmantojot 

tajā pieejamos pakalpojumus.  

4. Speciālie noteikumi ir izstrādāti, ievērojot 28.09.2021. Ministru kabineta noteikumos nr. 662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Covid-19 

infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteiktās prasības. 

5. Speciālie noteikumi ir Rimi OC Iekšējās kārtības noteikumu pielikums un tā neatņemama sastāvdaļa. Ja 

Rimi OC Iekšējās kārtības noteikumi nonāk pretrunā ar Speciāliem noteikumiem, noteicošie ir Speciālie 

noteikumi.  

6. Lai nodrošinātu sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, 

SIA OSC ir tiesīgs mainīt pieejamos pakalpojumus, to izmantošanas kārtību, ilgumu un cenu, publicējot 

informāciju par izmaiņām Rimi OC Peldbaseinu un atpūtas daļas Klientu apkalpošanas centrā un/vai 

mājas lapā www.olimpiskais.lv, Facebook un Twitter profilos. 

7. Speciālie noteikumi ir izvietoti Rimi OC Peldbaseinu un atpūtas daļas Klientu apkalpošanas centrā, mājas 

lapā www.olimpiskais.lv un tiek pievienoti pie līgumiem kā pielikums, kas tiek slēgti ar juridiskām 

un/vai fiziskām personām par telpu nomu vai pakalpojumu izmantošanu Rimi OC. 

8. Speciālo noteikumu ievērošana ir saistoša ikvienai personai, kura apmeklē Rimi OC.  

 

2. Epidemioloģiskās drošības prasības Rimi OC apmeklēšanai 

9. Atrodoties Rimi OC publiskās iekštelpās, persona pēc brīvas izvēles var lieto 28.09.2021. Ministru 

kabineta noteikumos nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” noteikta veida  sejas masku.  

10. Atrodoties Rimi OC persona tiek aicināta ievēro 2 (divu) metru distanci ar citām personām. SIA OSC 

iespēju robežās nodrošina visus nepieciešamos pasākumus distances ievērošanai, izvietojot atbilstoša 

satura informatīvās norādes. 

11. Apmeklējot Rimi OC personas tiek aicināta veikt roku higiēnu. Dezinfekcijas līdzekļi ir izvietoti pie 

visām ieejām, izejām, un apmeklētājiem brīvi pieejami Rimi OC telpās. 

12. SIA OSC nodrošina telpu un kontaktvirsmu, tai skaitā inventāra, tīrīšanu un dezinfekciju (durvju 

rokturu, galdu virsmu, krēslu roku balstu, tualetes virsmu, krānu u. c.). 

13. Aizliegts apmeklēt Rimi OC, sporta nodarbības, sacensības, pasākumus vai izmantot pakalpojumus 

personai, kura ir inficējusies ar Covid-19 un kurai jāievēro izolācijas prasības vai kurai ir jāievēro mājas 

karantīnas prasības, vai kurai ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Šādai personai tiek atteikts 

sniegt pakalpojumu vai tā sniegšana tiek pārtraukta, kā arī tiek atteikts piedalīties pasākumā vai tā dalība 

tiek pārtraukta, un persona tiek izraidīta no Rimi OC bez zaudējumu atlīdzināšanas. 

 

3. Sporta treniņu (nodarbību), sacensību organizēšana un norise Rimi OC 

14. Sporta treniņu (nodarbību), sacensību un/vai starptautiskā mēroga sacensību, pasākumu organizētāji 

(nomnieki) nodrošina aktuālo Latvijas Republikas normatīvos noteikto aktu Covid-19 infekcijas 

izplatības un seku pārvarēšanas jomā, tai skaitā 28.09.2021. Ministru kabineta noteikumos nr. 662 

https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums
http://www.olimpiskais.lv/
http://www.olimpiskais.lv/
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“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Covid-19 

infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteikto prasību ievērošanu. 

 

4. Pakalpojumu izmantošana Peldbaseinu un atpūtas daļā 

15. Peldbaseina un attīstības centrā (turpmāk – PAC) pieejami 2 (divi) Mazie peldbaseini, Lielais 

peldbaseins, Spēka zāle, Vingruma zāles, Mazā aerobikas zāle un Rotaļupe. 

16. Vispārīgās prasības, pieejamie pakalpojumi, to izmantošana atrunāta Rimi OC Iekšējās kārtības 

noteikumos. 

17. Aicina apmeklētājus nepulcēties piršu zonā, peldbaseinu malās, kā arī atrodoties ūdenī. 

18. Līdz 2021. gada 15. jūnijam iegādāto un neizmantoto visu veidu abonementu izmantošana tiek 

nodrošināta ievērojot aktuālo Latvijas Republikas normatīvo aktu Covid-19 infekcijas izplatības un 

seku pārvarēšanas jomā prasības, konkrēti: 

18.1. apmeklētājs izmanto iegādāto pakalpojumu atbilstoši jauniem noteikumiem, tas ir, ievērojot grozīto 

kopējo pakalpojuma izmantošanas laiku, ievērojot, ka vienas sporta nodarbības ilgums nepārsniedz 

90 (deviņdesmit) minūtes, vai 

18.2. nepiekrītot izmantot iegādāto pakalpojumu uz jaunajiem noteikumiem, apmeklētājs lūdz iegādātā 

pakalpojuma neizmantoto summu konvertēt dāvanu kartē, kura izmantojama Noteikumos noteiktajā 

kārtībā. 

19. Līdz 2021. gada 15. jūnijam ieskaitot interneta veikalā www.olimpiskais.lv iegādātās ieejas biļetes, 

kuras netika apmainītas pret pakalpojumu, ir iespējams apmainīt vai izmantot Speciālo noteikumu 18. 

punkta apakšpunktos noteiktajā kārtība.  

20. Savu izvēli Speciālos noteikumos 18. punktā noteikto pakalpojumu izmantošanā, apmeklētājs veic 

periodā no 2021. gada 17. augusta līdz 2021. gada 30. decembrim ieskaitot, šajā periodā klātienē 

Klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personas identificējošu dokumentu (pēc izvēles pasi, ID karte), 

aizpildot un parakstot Piekrišanas veidlapu par izmaiņām iegādātā pakalpojuma izmantošanā/par 

pakalpojuma maiņu. 

21. Dāvanu kartēm, kuras iegādātas līdz 2021. gada 21. oktobrim ieskaitot un kuru derīguma termiņš vēl 

nebija beidzies un kuras sakarā ar ārkārtējo situāciju un/vai noteiktiem ierobežojumiem nebija 

iespējams izmantot, izmantošanas termiņš tiek pagarināts proporcionāli periodam, kādam Dāvanu karte 

nebija iespējams izmantot. Dāvanu karšu izmantošana pakalpojuma iegādei noformējama klātienē 

Peldbaseinu un attīstības centra Klientu apkalpošanas centrā. 

22. Par pakalpojumiem, kuri iegādāti un uzsākti izmantot līdz 2021. gada 20. oktobrim ieskaitot, samaksātā 

pirkuma maksa par atlikušo, neizmantoto pakalpojuma apjomu, atmaksāta netiek. Pakalpojumi 

izmantojami saskaņā ar Speciālajos noteikumos noteikto kārtību. 

23. SIA OSC pakalpojumu izmantošana tiek nodrošināta atbilstoši noteiktajam prasībām un 

ierobežojumiem aktuālajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanas un epidemioloģisko drošības prasību jomā un SIA OSC ir tiesīgs grozīt pakalpojuma 

izmantošanas noteikumus atbilstoši izmaiņām šajā punktā minētajos normatīvajos aktos. Līdz ar 

pakalpojuma iegādi, klients ir apliecinājis, ka ir informēts par šajā punktā noteiktām SIA OSC tiesībām 

un piekrīt turpināt izmantot pakalpojumus uz jauniem noteikumiem, kuri noteikti atbilstoši izmaiņām 

aktuālajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos Covid-19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas 

jomā. 

 

5. Nobeiguma noteikumi 

24. Par Speciālo noteikumu neievērošanu un pārkāpšanu personai var tikt uzlikts sods: fiziskai personai 

līdz EUR 1000,00 apmērā un juridiskai personai – līdz EUR 2000,00 apmērā un personai var tikt liegts 

turpināt izmantot Rimi OC pakalpojumu, neatmaksājot samaksāto pakalpojuma maksu. 

25. Nomnieki, kuri ilgtermiņā nomā telpas Rimi OC savas pamatdarbības vai saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai, ievēro aktuālo Latvijas Republikas normatīvo aktu Covid-19 infekcijas izplatības un 

seku pārvarēšanas jomā, tai skaitā, 28.09.2021. Ministru kabineta noteikumos nr. 662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktās prasības, 

https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/315278-covid-19-infekcijas-izplatibas-parvaldibas-likums
http://www.olimpiskais.lv/
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kas attiecināmas uz tā darbības veidu, kas tiek veikta nomātajās telpās. Par normatīvajos aktos noteikto 

epidemioloģisko prasību ievērošanu un organizēto kontroles kārtību, Nomnieks iesniedz OSC 

atbilstošu aprakstu. 

26. Speciālie noteikumi tiek grozīti atbilstoši izmaiņām aktuālajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

Covid-19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā, tai skaitā, 2021. gada 28. septembra Ministru 

kabineta noteikumos nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”. Speciālo noteikumu aktuālā redakcija tiek publicēta Rimi OC Klientu apkalpošanas 

centrā un mājas lapā www.olimpiskais.lv. 
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