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Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Kompleksā sporta skola”
Liepājas sporta centra “Ezerkrasts”
2020.gada 27.janvāra Iekšējās kārtības noteikumu PIELIKUMS Nr. 1
NOTEIKUMI sporta centra “Ezerkrasts” apmeklējumam Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanas laikā
/Aktuālā redakcija uz 30.06.2021./
I.

Vispārīgie noteikumi

1. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Kompleksā sporta skola” turpmāk tekstā –
KSS, uz laiku, kad valstī tiek ievēroti drošības noteikumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai, ir izdevis šādus speciālos noteikumus “Noteikumi sporta centra “Ezerkrasts”
apmeklējumam Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā”, turpmāk tekstā – Speciālie
noteikumi.
2. Speciālie noteikumi izdoti, lai noteiktu pamatprincipus piesardzības pasākumiem Covid-19
infekcijas ierobežošanai, apmeklējot KSS sporta centru “Ezerkrasts”, turpmāk tekstā-SC, un
izmantojot tajā pieejamos pakalpojumus.
3. Speciālie noteikumi ir izstrādāti, ievērojot 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumos
Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
noteiktās prasības.
4. Speciālie noteikumi ir SC Iekšējās kārtības noteikumu pielikums un tā neatņemama sastāvdaļa.
Ja SC Iekšējās kārtības noteikumi nonāk pretrunā ar Speciāliem noteikumiem, noteicošie ir
Speciālie 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, KSS ir tiesīga mainīt pieejamos pakalpojumus
un to izmantošanas kārtību .
6. Speciālie noteikumi ir izvietoti SC Klientu apkalpošanas centrā un tiek pievienoti pie līgumiem
kā pielikums, kas tiek slēgti ar juridiskām un/vai fiziskām personām par telpu nomu vai
pakalpojumu izmantošanu SC.
7. Speciālo noteikumu ievērošana ir saistoša ikvienai personai, kura apmeklē SC.
8. Lai nodrošinātu sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumu
ievērošanu SC, KSS klientiem, kuri iegādājas pakalpojumu (nav attiecināms uz dienesta
viesnīcas nomniekiem), ievērojot 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 8. punkta 8.3.
apakšpunktā noteikto, veic šādu fizisko personu datu apstrādi: personas vārds, uzvārds,
kontakttālrunis. Fizisko personu dati tiek norādīti speciāli ierīkotā žurnālā “Sporta centra
“Ezerkrasts”” apmeklētāju kontaktinformācija”, turpmāk tekstā – žurnāls, kuru aizpilda pirms
pakalpojuma saņemšanas. Personu datu apstrāde tiek nodrošināta, ievērojot normatīvo aktu
prasības un KSS izstrādātos iekšējos organizatoriskos un tehniskos noteikumus personu datu
apstrādē.
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II.

Epidemioloģiskās drošības noteikumi SC apmeklēšanai

1. Ievērojot 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteikto, SC uz laiku līdz attiecīgo
ierobežojumu atcelšanai, apmeklētāji netiek nodrošināti ar abonementu iegādi SC pakalpojumu
saņemšanai.
2. SC darba laiks tiek noteikts darba dienās no plkst. 8.00 līdz 21.00, baseina darba laiks brīvai
peldēšanai no plkst.8.00 – 10.00 un no plkst.14.00 – 21.00 (reģistrācija pēdējā apmeklējuma
saņemšanai plkst. 19.30) un sestdienās, svētdienās no plkst. 8.00 līdz 15.00, baseina darba laiks
brīvai peldēšanai no plkst.8.00-10.00 un no plkst.12.00-15.00 (reģistrācija pēdējā apmeklējuma
saņemšanai plkst.13.30).
3. Aizliegts apmeklēt SC, 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.
4. Atrodoties SC, persona lieto mutes un deguna aizsegu. Persona, kura nelieto mutes un deguna
aizsegu, netiek apkalpota un reģistrēta pakalpojuma saņemšanai.
5. KSS iespēju robežās nodrošina visus nepieciešamos pasākumus distances ievērošanai un
cilvēku plūsmas organizēšanai, izvietojot atbilstoša satura informatīvās norādes un nodrošinot
audio atskaņošanu SC.
6. Atrodoties SC un/vai apmeklējot sporta nodarbības un/vai izmantojot pakalpojumus, personai,
pārvietojoties pa SC telpām, jāievēro izvietotās informatīvās norādēs.
7. Atrodoties SC un/vai apmeklējot sporta nodarbības un/vai izmantojot pakalpojumus, personai
ir jāievēro norādes apmeklētāju plūsmas kustībai un izvietotās norādes par maksimālo personu
skaitu telpās.
8. KSS 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 SC telpās.
9. KSS nodrošina telpu un kontaktvirsmu, tai skaitā inventāra, tīrīšanu un dezinfekciju (durvju
rokturu, galdu virsmu, krēslu roku balstu, tualetes virsmu, krānu u. c.).
10. Organizējot nodarbības/treniņus/sacensības sporta nodarbību organizētājs (nomnieks) /
sporta nodarbību organizētājs/sporta nodarbību vadītājs:
10.1.nodrošina 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumu nr. 360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasību ievērošanu un ir
atbildīgs par to izpildi;
10.2.organizējot sporta nodarbību, jāievēro KSS izstrādātais laika grafiks, kas tiek saskaņots ar
sporta nodarbības vadītāju/nomnieku;
10.3.uz nodarbību tās dalībnieki ierodas ne ātrāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pirms nodarbības
sākuma, un sporta nodarbības vadītājs organizē dalībnieku plūsmu;
10.4.nodarbību vadītājs/nomnieks nodrošina sporta nodarbību dalībnieku uzskaiti (vārds,
uzvārds, kontakttālrunis, nodarbības datums un laiks);
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10.5.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;
10.6.izmantojot trenažieru zāli, apmeklētājam/komandai pienākums pirms konkrētā inventāra
izmantošanas uzsākšanas un pēc tā izmantošanas to dezinficēt;
10.7. nodarbībā nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē;
10.8.fiziski nepārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas;
10.9.pēc sporta nodarbības tās dalībnieki lieki neuzkavējas SC telpās;
10.10. Sporta nodarbību organizētājs/sporta nodarbību vadītājs ir atbildīgs par Speciālo
noteikumu ievērošanu un KSS izvirzīto prasību izpildi. Ja Speciālie noteikumi netiek ievēroti, KSS
ir tiesīga liegt nodarbību norisi vai to pārtraukt, un izraidīt tās dalībniekus no SC.
11. Par Speciālo noteikumu neievērošanu un pārkāpšanu personai var liegt turpināt izmantot SC
pakalpojumu, neatmaksājot samaksāto pakalpojuma maksu.
III

SC pakalpojumi tiek nodrošināti:

1. nepilngadīgām personām no 12 gadiem un pilngadīgām personām (tai skaitā personām, kuras
pavada uz nodarbību nepilngadīgo personu līdz 11 gadiem ieskaitot) - kurām ir sadarbspējīgs
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid19 infekciju vai persona ir pārslimojusi Covid-19 infekciju. Reģistrējoties pakalpojuma
saņemšanai persona, kopā ar sadarbspējīgo vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, uzrāda
dokumenta oriģinālu, ar kuru persona ir identificējama (pase, ID karte, autovadītāju apliecība). Ja
persona nevar uzrādīt šajā punktā noteikto personas identificējošo dokumentu, SC ir tiesīgs liegt
personai iegādāties pakalpojumu vai izmantot jau iegādāto pakalpojumu, neatmaksājot
samaksāto pirkuma maksu;
2. nepilngadīgām personām no 12 gadiem un pilngadīgām personām (tai skaitā personām, kuras
pavada uz nodarbību nepilngadīgo personu līdz 11 gadiem ieskaitot) - kurām ir sadarbspējīgs
testēšanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19
testu, nosakot SARS-CoV2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai sešu stundu laikā veiktai SARSCoV-2 antigēna tests ir negatīvs. Reģistrējoties pakalpojuma saņemšanai persona, kopā ar
sadarbspējīgo testēšanas sertifikātu, uzrāda dokumenta oriģinālu, ar kuru persona ir
identificējama (pase, ID karte, autovadītāju apliecība). Ja persona nevar uzrādīt šajā punktā
noteikto personas identificējošo dokumentu, SC ir tiesīgs liegt personai iegādāties pakalpojumu
vai izmantot jau iegādāto pakalpojumu, neatmaksājot samaksāto pirkuma maksu
3. nepilngadīgām personām līdz 11 gadiem ieskaitot - bez Speciālo noteikumu III.1. un III.2.
apakšpunktā noteiktiem sertifikātiem kopā ar pieaugušo, kas atbilst Speciālo punktu III.1 un III.2.
apakšpunktā noteiktajām prasībām. Pilngadīgai personai, reģistrējot šajā punktā noteikto
nepilngadīgo personu pakalpojuma saņemšanai, papildus III.1.un III.2. apakšpunktos
norādītajiem dokumentiem, ir jāuzrāda dokumenta oriģināls, ar kuru nepilngadīgā persona ir
identificējama (pase, ID karte, Dzimšanas apliecība, Skolēnu apliecība). Ja persona nevar uzrādīt
šajā punktā noteikto personas identificējošo dokumentu, SC ir tiesīgs liegt personai iegādāties
pakalpojumu vai izmantot jau iegādāto pakalpojumu, neatmaksājot samaksāto pirkuma maksu.
4. Pakalpojumu izmantošanas kārtība:
4.1.sniedzot pakalpojumus vienai personai tiek nodrošināts:
4.1.1. peldbaseinos - 15m2 no ūdens virsmas platības jeb:
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4.1.1.1. Lielajā peldbaseinā vienlaicīgi drīkst atrasties - 25m peldceliņā 4 personas;
4.1.1.2. Mazajā peldbaseinā vienlaicīgi drīkst atrasties – 4 personas;
4.1.2. ne mazāk kā 25m2 no koplietošanas telpas pieejamās platības;
4.1.3. telpu piepildījums, kurā norisinās nodarbības nepārsniedz 20% no maksimāli iespējamā
cilvēku skaita jeb zālē vienlaicīgi drīkst atrasties – 25 personas.
4.2.Nepilngadīgās personas vecumā līdz 11 gadiem ieskaitot vienas reizes peldbaseina
apmeklējums tiek nodrošināts tikai kopā ar pilngadīgo personu, kura atbilst Speciālo noteikumu
III.1.-III.2. apakšpunktā noteiktajām prasībām;
4.3. Nepilngadīgās personas vecumā līdz 11 gadiem ieskaitot, uz peldētapmācības nodarbībām
vai individuālām nodarbībām pavada pilngadīgā persona, kura atbilst Speciālo noteikumu III.1.III.2. apakšpunktā noteiktajām prasībām. Pilngadīgā persona peldbaseina telpā neuzturas.
Pilngadīga persona var uzturēties un gaidīt nepilngadīgo personu Peldbaseinu un attīstības
centra Klientu apkalpošanas centrā vai ārpus SC.
5.SC nodrošina:
5.1. kontroli ieejai SC, lai identificētu klātesošo personu atbilstību Speciālo noteikumu III.punktā
noteiktajām prasībām;
5.2.pakalpojumu saņēmēju uzskaiti (vārds, uzvārds, kontakttālrunis, pakalpojuma izmantošanas
datums un laiks);
5.3.izstrādātu pakalpojuma izmantošanas laika un apmeklētāju plūsmas plānu, lai SC darbinieks
var veikt nodarbību telpu un ar to saistīto koplietošanas telpu, rīku un inventāra dezinfekciju
pakalpojumu izmantošanas starplaikos;
5.4.peldbaseina telpā, ģērbtuvēs un dušas telpās sniedz informāciju ar aicinājumu ievērot
distancēšanos un ģērbtuvēs un dušās uzturēties ne ilgāk kā 15 minūtes izvietošanu katrā telpā;
5.5. ka piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita;
5.6.apmeklētāju plūsmas organizācijai izvietotus grīdas marķējums 2 metru distances
ievērošanai.
6. Aizliegta apmeklētāju pulcēšanās peldbaseinu malās, kā arī atrodoties ūdenī.
7. Apmeklētāja pienākums pēc SC norīkotas personas vai kontrolējošo institūciju pieprasījuma
uzrādīt Speciālajos noteikumos 19.1.-19.2. apakšpunktos un 23. punktā noteikto sadarbspējīgu
sertifikātu. Ja persona nevar uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu, SC ir tiesības liegt personai
izmantot pakalpojumu, neatmaksājot samaksāto pakalpojuma maksu. Iestājoties šajā punktā
noteiktajam gadījumam, persona nekavējoties tiek izraidīta no SC.
8. Uz laiku, kamēr netiek nodrošināta visu veidu abonementu iegāde, apmeklētājiem (gan
pilngadīgām, gan nepilngadīgām personām) netiek piemērotas Noteikumos noteiktās prasībās,
kas attiecināmas uz abonementu iegādi, noformēšanu, izmantošanu un pagarināšanu.
9. visu veidu abonementu pārdošana tiek apturēta līdz noteikto epidemioloģisko ierobežojumu
atcelšanai.
10. Abonementiem, kuri iegādāti un kuru derīguma termiņš vēl nebija beidzies un kurus sakarā
ar ārkārtējo situāciju un/vai noteiktiem ierobežojumiem nebija iespējams izmantot, izmantošanas
termiņš tiek pagarināts proporcionāli periodam, kādam Abonementu nebija iespējams izmantot
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