
 

APSTIPRINU:  

Jēkabpils sporta centra 

direktors J.Bobrovs 

___________________________ 

2021.gada 31.augustā 

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS JĒKABPILS SPORTA CENTRA 

JĒKABPILS SPORTA HALLES 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

1. Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils sporta centra, turpmāk tekstā – JSC, struktūrvienība 

Jēkabpils sporta halle, turpmāk – JSH, apmeklētājs pirms JSH apmeklējuma rūpīgi iepazīstas ar šiem 

noteikumiem (turpmāk tekstā – Noteikumi) un uzturēšanās laikā tos ievēro. Šie noteikumi ir izvietoti 

redzamā vietā pie ieejas  JSH un uzskatāms, ka apmeklētājs, ienākot  JSH, ar šiem noteikumiem ir 

iepazinies.  

2. Trenažieru zāles, Aerobikas zāles, Universālās zāles un Ledus halles apmeklētājiem ir saistoši 

gan Noteikumi, gan šo pakalpojumu izmantošanas noteikumi, kas izvietoti JSC mājas lapā 

www.jekabpilssc.lv un Klientu apkalpošanas centrā. 

3. Pakalpojumu iegāde (kases čeks, abonements, līgums) apliecina, ka apmeklētājs ir iepazinies 

ar Noteikumiem un apņemas tos ievērot. 

4. Noteikumi ir jāievēro visiem JSH apmeklētājiem un darbiniekiem. 

5. Neparedzētu, ārkārtas apstākļu dēļ (piem., bojājumi inženiertīklos, pārtraukumi 

elektroenerģijas piegādē u. c. gadījumos), kā rezultātā ir liegta vai būtiski apgrūtināta iespēja nodrošināt 

drošu un kvalitatīvu pakalpojumu JSH apmeklētājiem, JSC ir tiesīgs, iepriekš nebrīdinot, pārtraukt visu 

vai daļu pakalpojumu nodrošināšanu JSH apmeklētājiem. Iestājoties ārkārtas apstākļiem, JSC 

iespējami īsā laikā publicē atbilstoša satura paziņojumu JSC mājas lapā www.jekabpilssc.lv, Facebook 

profilā un Klientu apkalpošanas centrā. Ja ārkārtas situācija turpinās ilgāk par 1 (vienu) dienu, iegādāto 

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

JSH apmeklētājiem bija liegta. 

6. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1.septembrī. JSC ir tiesības vienpusēji grozīt/papildināt 

Noteikumus, informējot par to klientus savā mājaslapā un Klientu apkalpošanas centrā.  

 

KLIENTU DATU APSTRĀDE 

7. Fizisko personu datu apstrādi JSH veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tikai definētajiem 

mērķiem. 

8. Jebkuri fizisko personu dati, kas nodoti JSH apmeklētāja rīcībā, uzskatāmi par ierobežotas 

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

dati, kas kļuvuši zināmi JSH apmeklētājam nejauši, uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju 

un nedrīkst tikt izmantoti. 

 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

Darba laiks 

9. JSH darba laiks apmeklētājiem tiek noteikts no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8.00 līdz 

plkst. 22.00, sestdienās un svētdienās no plkst. 10.00 līdz plkst.18.00. 

10. Izņēmuma gadījumos (sacensības, dažādi pasākumi, valsts noteiktie ierobežojumi) ar JSC 

direktora rīkojumu darba laiks var tikt izmainīts. 
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11. Informācija par JSH darba laika izmaiņām tiek izvietota JSC mājas lapā www.jekabpilssc.lv  

un Klientu apkalpošanas centrā. 

12. JSC ir tiesīgs liegt apmeklētājam iegādāties JSH pakalpojumus, nepaskaidrojot iemeslu.  

 

Aizliegumi un pienākumi 

13. JSH darbiniekiem, apmeklētājiem, nomniekiem u. c. JSH telpu un pieguļošās teritorijas 

lietotājiem aizliegts:  

13.1. smēķēt  JSH telpās un pieguļošajā teritorijā.  

13.2. lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās un toksiskās vielas; 

13.3. piegružot JSH telpas un teritoriju;  

13.4. ievest JSH suņus, kaķus un citus dzīvniekus; 

13.5. iebraukt JSH ar velosipēdu, skrituļslidām vai citiem braucamrīkiem, izņemot bērnu 

ratus un ratiņkrēslus cilvēkiem ar invaliditāti; 

13.6. ienest JSH ieročus, sprāgstvielas, viegli uzliesmojošas vielas, indīgas vielas, 

alkoholiskos dzērienus, narkotiskas vai toksiskas vielas, stikla un skārda taru un citus 

priekšmetus, kas var traucēt sacensību un citu pasākumu norisi un apdraud citu cilvēku 

veselību, drošību vai dzīvību;  

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

sacensību gaitu;  

13.8. morāli vai fiziski aizskart sacensību vai cita veida pasākumu dalībniekus, tiesnešus, 

JSH darbiniekus vai JSH apmeklētājus un klientus; 

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

citiem JSH apmeklētājiem, klientiem, tiesnešiem, JSH darbiniekiem; 

13.10. bojāt JSH telpas, aprīkojumu, iekārtas un inventāru; 

13.11. rīkot erotiska, ekstrēmistiska, pretvalstiska vai antikonstitucionāla rakstura 

pasākumus, kā arī pasākumus, kas saistīti ar tabakas un alkohola reklāmu, patēriņu un 

tirdzniecību; 

13.12. fotografēt, filmēt, veikt audio ierakstus JSH telpās, tai skaitā Trenažieru zālē, 

Aerobikas zālē, Universālajā zālē, Ledus hallē, ģērbtuvēs, dušās un Klientu apkalpošanas 

centrā, sacensību un/vai cita veida pasākumu laikā bez iepriekšējas saskaņošanas ar JSH; 

13.13. izmantot evakuācijas durvis ikdienā iekļūšanai JSH un/vai izkļūšanai no JSH, ja nav 

konstatēta ārkārtas situācija un nav nepieciešama personu nekavējoša evakuācija no telpām.  

13.14. izvietot jebkādus reklāmas materiālus (reklāmas plakātus, banerus, informatīvos 

stendus u.tml.) JSH telpā un/vai pieguļošajā teritorijā bez iepriekšējas saskaņošanas ar JSH.  

14. Par Noteikumu 13.2. – 13.12. apakšpunktu neievērošanu persona, kura Noteikumus ir 

pārkāpusi, var tikt izraidīta no JSH vai telpas, kurā tā uzturas vai izmanto pakalpojumu, neatmaksājot 

samaksāto pakalpojuma maksu.  

15. Aizliegts uzturēties Trenažieru zālē, Aerobikas zālē, Universālajā zālē, Ledus hallē: 

15.1. apmeklētājiem ar akūtiem saslimšanas simptomiem (paaugstināta temperatūra, 

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

var apdraudēt citu apmeklētāju veselību;  

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

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

15.4. apmeklētājiem ar dzīvniekiem.  

15.5. Par Noteikumu 15.punkta apakšpunktu pārkāpšanu apmeklētājs var tikt izraidīts no 

JSH, kā arī apmeklētājam tiek liegts turpināt izmantot attiecīgo pakalpojumu. 
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16. Ja tiek konstatēts, ka apmeklētājs izmanto vai ir uzsācis izmantot JSH pakalpojumu, neveicot 

par to samaksu, apmeklētājam ir pienākums apmaksāt izmantot pakalpojumu atbilstoši JSC 

noteiktajam cenrādim.  

17. JSH apmeklētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, fizisko sagatavotību un iemaņām JSH 

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

18. Likumiskais pārstāvis uzņemas pilnu atbildību par bērna veselības stāvokli un uzvedību JSH 

apmeklējuma laikā un/vai citās JSH telpās, tai skaitā par Noteikumu ievērošanu. 

19. JSH apmeklētāja pienākums ir bez ierunām pakļauties JSH darbinieku un/vai sacensību 

tiesnešu prasībām.  

20. Ja apmeklētājs neievēro/pārkāpj Noteikumus, kā arī neievēro JSH darbinieka vai trenera 

norādījumus, tādējādi nodarot kaitējumu savai veselībai, apdraudot savu un/vai citu apmeklētāju 

dzīvību, cieš materiālus zaudējumus un/vai nodara materiālus/morālus zaudējumus trešajai personai, 

JSH atbildību nenes.  

21. Apmeklētājs sedz zaudējumus, kas viņa rīcības rezultātā radušies JSH šo Noteikumu 

neievērošanas gadījumā. 

22. Apmeklētājs, kurš neievēro šos Noteikumus, JSH telpās izvietotās brīdinājuma zīmes, 

uzrakstus, JSH darbinieku, trenera 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 ieejas maksu.  

23. 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 JSH personālu un apturēt 

vai pārtraukt sacensības/pasākumu līdz laikam, kamēr tiek novērsti radušies šķēršļi.  

24. Universālajā zālē, Trenažieru un Aerobikas zālēs atļauts ieiet tikai sporta maiņas apavos.  

25. Sporta nodarbību/sacensību dalībniekiem JSH ģērbtuvēs atļauts uzturēties 15 (piecpadsmit) 

minūtes pirms un 30 (trīsdesmit) minūtes pēc nodarbības.  

26. Sporta nodarbību/sacensību dalībniekiem, uzturoties JSH ģērbtuvēs, ir pienākums ievērot 

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

un tajā esošo inventāru. Atbildīgā persona ir treneris, sporta organizācija vai pasākuma laikā – 

pasākuma organizators.  

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

ģērbtuvēs. Sporta treneru/sporta skolotāja/sacensību organizatoru pienākums ir nodrošināt lietošanā 

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

28. Ģērbtuves pēc sporta nodarbībām jāatstāj tīras un kārtīgas.  

29. Nodarbību un sacensību laikā katrs individuāli atbild par sava personīgā inventāra 

komplektāciju, kā arī par savu drošību un veselību.  

 

Pakalpojumu izmantošanas vispārīgie noteikumi 

30. Persona, kura nav sasniegusi 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu, JSH pakalpojumus var 

iegādāties tikai kopā ar likumisko pārstāvi, izņemot:  

30.1. ja, atbilstoši noslēgtajam līgumam, persona pakalpojumu izmanto kā Jēkabpils novada 

izglītības iestāžu audzēknis, sporta skolas audzēknis vai sporta kluba pārstāvis  

30.2. Publiskās slidošanu bez un ar nūju, kērlingu (līdz 10 gadu vecumam jābūt ar pieaugušā 

uzraudzību); 

31. Likumiskais pārstāvis pakalpojuma noformēšanas brīdī: 



31.1. ar parakstu apliecina, ka nepilngadīgās personas veselības stāvoklis ļauj izmantot JSH 

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

ievērot;  

31.2. atzīmē, uz kādu termiņu nepilngadīgā persona ir tiesīga vienpersoniski, ar nosacījumu, 

ka tā ir sasniegusi 16 (sešpadsmit) gadu vecumu Trenažieru zāles pakalpojumu izmantošanas 

gadījumā vai 10 (desmit) gadu vecumu Ledus Halles pakalpojumu izmantošanas gadījumā, 

pagarināt pakalpojuma izmantošanu, veicot norēķinu Klientu apkalpošanas kasē.  

31.3. Sniedzot piekrišanu likumiskais pārstāvis papildus: 

31.3.1. ar parakstu apliecina, ka ir informēts par tiesībām jebkurā brīdī lūgt JSH turpmāk 

nenodrošināt nepilngadīgo personu ar pakalpojumu izmantošanu, nosūtot atbilstoša satura 

paziņojumu JSH uz e-pastu: sportahalle@jekabpilssc.lv ;  

31.3.2. ar parakstu apliecina, ka ir informēts, ka, pārtraucot pakalpojumu nodrošināšanu 

nepilngadīgai personai (32.3.1. apakšpunkts), maksa par iegādāto un pilnībā neizmantoto 

pakalpojumu, atmaksāta netiek.  

32. Bērni vecumā līdz 16 (sešpadsmit) gadiem, apmeklējot Trenažieru zāli, kopā līdz 4 (četriem) 

bērniem vienā reizē, obligāti jāpavada vismaz 1 (vienai) pieaugušajai personai, kuras uzraudzībā bērni 

pakalpojumu izmanto. Pieaugušajam jābūt sasniegušam 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 Trenažieru zāle.  

33. Bērni vecumā līdz 10 (vienpadsmit) gadiem, apmeklējot Ledus halli, kopā līdz 4 (četriem) 

bērniem vienā reizē, obligāti jāpavada vismaz 1 (vienai) pieaugušajai personai, kuras uzraudzībā bērni, 

kādu no, pakalpojumiem izmanto. Pieaugušajam jābūt sasniegušam 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu. 

Pavadot bērnus saskaņā ar šo punktu, pavadošajai personai sev ir jāiegādājas un jānoformē 1 (vienas) 

reizes apmeklējums un kopā ar bērniem jāapmeklē Ledus halle.  

34. JSH nav atbildīgs par ģērbtuvēs, Trenažieru zālē, Aerobikas zālē, Universālajā zālē vai Ledus 

hallē atstātajām mantām.  

35. Atsevišķas JSH telpas ir aprīkotas ar videonovērošanas iekārtām. Informācija par datu 

pārvaldnieku un datu apstrādes mērķi izvietota uz brīdinājuma zīmēm pie JSH ieejas un attiecīgajās 

telpās. 

36. Lai izmantotu attiecīgos JSH pieejamos pakalpojumus, ja tas tiek norādīts konkrētajā biļešu, 

abonementu un/vai sadarbības partneru līgumā, apmeklētajam ir jāuzrāda personu apliecinoša 

dokumenta oriģināls (pase vai personas apliecība) vai cita veida dokuments, ar kuru personu var 

identificēt, vai tas nepieciešams, lai nodrošinātu apmeklētājam iespēju izmantot JSH pakalpojumus ar 

īpašiem nosacījumiem (skolēna/studenta apliecība, personalizēts e-talons, pensionāra/invaliditātes 

apliecība, autovadītāja apliecība u. c.).  

37. Trenažieru zāles abonementa derīguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no tā 

iegādes brīža, neierobežotu izmantošanas reižu skaitu;  

38. Vingrošanas zāles abonementa derīguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no tā 

iegādes brīža, nepārsniedzot 8 izmantošanas reizes. 

39. Trenažieru zālē, Vingrošanas zālē, Universālajā zālē un Ledus hallē ir aizliegts nodarboties ar 

uztura bagātinātāju, diētiskās pārtikas un sporta pārtikas izplatīšanu, reklamēšanu un tirdzniecību. Par 

šā Noteikuma pārkāpšanu Apmeklētājs var tikt izraidīts no JSC telpām. 

40. Neizmantotie abonementi netiek pagarināti un/vai kompensēti slimības un/vai citu iemeslu dēļ 
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