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RUDES SPORTA NAMA 

 
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI. 

 
1.Vispārīgie noteikumi 
1.1.Rudes sporta nama iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā – iekšējās kārtības 
noteikumi) nosaka uzvedības normas, iekšējo kārtību, apmeklētāju un sporta nama 
savstarpējās atbildības robežas, tiesības un pienākumus. 
1.2.Iekšējās kārtības noteikumi tiek izvietoti sporta nama apmeklētājiem pieejamā vietā sporta 
nama telpās, kā arī publicēti mājas lapā www.nica.lv sporta sadaļā. 
 
2.Sporta nama pakalpojumu izmantošanas tiesības 
2.1.Sporta nama pakalpojumus var izmantot: 

 Nīcas novada izglītības iestāžu audzēkņi, sporta skolotāji, treneri; 

 Nīcas novada iedzīvotāji un citi Rudes sporta nama apmeklētāji; 

 sporta nama personāls. 
 
2.2.Treneri, personāls, apmeklētāji un/vai atbildīgie par konkrēto grupu, piekrišanu sporta 
nama iekšējās kārtības noteikumiem apliecina ar parakstu speciālā žurnālā, kurš atrodas 
pie sporta nama personāla. 
 
3.Iekšējā kārtība 
3.1. Sporta nams atvērts saskaņā ar apmeklējuma grafiku, ko apstiprina domes 
izpilddirektors. 
3.2. Sporta sacensības, individuālas sporta nodarbības, kultūras pasākumi sporta namā 
notiek tikai pēc saskaņota grafika.  
3.3. Apmeklējot Rudes sporta namu, jāievēro vispārpieņemtie tīrības un kārtības, kā arī 
personīgās higiēnas noteikumi, nodarbības jāapmeklē atbilstošos sporta tērpos un sporta 
zālēm paredzētos sporta apavos ar grīdas segumu nesmērējošu zoli. 
3.4. Rudes sporta nama inventārs un iekārtas jāizmanto saudzīgi, pēc nodarbības vai 
vingrinājuma izpildes jāatstāj izmantošanas kārtībā, inventārs jānoliek tam paredzētajā vietā. 
3.5. Sporta laukumi, sektori un palīgtelpas pēc to izmantošanas jāatstāj kārtībā, nepiegružoti. 
3.6. Par sporta vai kultūras pasākumu dalībnieku uzvedību, iekšējās kārtības un 
ugunsdrošības noteikumu ievērošanu Rudes sporta namā šo pasākumu un treniņa nodarbību 
laikā atbild pasākuma organizators vai nodarbību vadītājs.  
3.7. Par telpām un/vai inventāram nodarītajiem bojājumiem un materiālajiem zaudējumiem 
atbild pasākuma organizators, nodarbību vadītājs vai arī tieši zaudējumu radītājs individuālu 
nodarbību gadījumā.  
3.8. Sacensību organizators vai nodarbību vadītājs pilnībā atbild par dalībnieku drošību 
pasākumu, sporta sacensību vai nodarbību laikā, Rudes sporta nams neatbild par nelaimes 
gadījumiem citu fizisku vai juridisku personu organizētajos pasākumos.  
3.9. Sacensību laikā skatītāji drīkst atrasties tikai skatītājiem speciāli paredzētās vietās.  
3.10. Pirms sporta nodarbībām to vadītājs kopā ar sporta nama pārstāvi novērtē dalībnieku 
apavu un apģērba atbilstību konkrētām nodarbībām. 
3.12.Rudes sporta namā ir aizliegts: 

 izplatīt un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas; smēķēt, atrasties telpās 
narkotisko vai citu vielu reibuma stāvoklī; 
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 ienest Rudes sporta nama telpās stikla traukus; 

 skaļi uzvesties, aizskart vai citādi traucēt pārējos Rudes sporta nama apmeklētājus un 
personālu; 

 jebkādā veidā bojāt Rudes sporta nama inventāru, iekārtas un telpas; 

 bez nepieciešamības lietot Rudes sporta nama inventāru un iekārtas vai apgrūtināt 
citiem apmeklētājiem to izmantošanu; 

 ievest dzīvniekus; 

 atstāt atgrieztus ūdens krānus; 

 bez vajadzības atstāt telpās ieslēgtu apgaismojumu; 

 atstāt aiz sevis nekārtību, atkritumus; 

 bojāt iekārtas, inventāru un telpu iekārtojumu. 
 
3.13.Rudes sporta nama telpās vispārējo kārtību un apmeklētāju drošības nodrošināšanu 
 kontrolē Rudes sporta nama dežurants, skolotāji, treneri, kā arī atbildīgie no apmeklētāju 
puses. 
 
4.Apmeklētāju tiesības, pienākumi un atbildība 
4.1.Rudes sporta nama apmeklētāju tiesības: 

 izmantot Rudes sporta nama pakalpojumus atbilstoši piedāvātajam servisa līmenim; 

 izmantot Rudes sporta nama telpas noteiktajā kārtībā saskaņā ar Rudes sporta nama 
apmeklējuma grafiku. 

4.2.Rudes sporta nama apmeklētājiem ir pienākums ievērot iekšējās kārtības noteikumus, 
drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus, pastāvīgi sekot un iepazīties ar to 
izmaiņām. 
4.3.Rudes sporta nama apmeklētājs personīgi atbildīgs par: 

 savu veselības stāvokli un tā atbilstību sporta nodarbībām Rudes sporta namā, kā arī 
iespējamiem kaitējumiem veselībai, izmantojot sporta nama pakalpojumus; 

 Rudes sporta nama inventāram, iekārtām un telpām nodarītiem bojājumiem. 
 
5.Rudes porta nama personāla tiesības un atbildība 
5.1.Ruds sporta nama personāls ir tiesīgs nepieciešamības gadījumā ierosināt veikt izmaiņas 
iekšējās kārtības noteikumos. 
5.2.Rudes sporta nama personālam ir tiesības izraidīt un turpmāk neielaist Rudes sporta 
nama telpās apmeklētāju, kas neievēro Rudes sporta nama iekšējās kārtības noteikumus. 
5.3.Rudes sporta nama personālam ir tiesības pēc tā ieskatiem liegt ieeju sporta namā 
personām, kas var traucēt vai radīt kaitējumu sporta nama darbībai. 
5.4.Rudes sporta nams un tā personāls neuzņemas materiālo un civiltiesisko atbildību par 
kaitējumiem apmeklētāja veselībai, kas radušies, neievērojot iekšējās kārtības noteikumus, 
brīdinājuma zīmes, inventāra izmantošanas instrukcijas vai personāla norādījumus, kā arī 
apmeklētāja paša neuzmanības vai citu apmeklētāju rīcības rezultātā; 
5.5.Rudes sporta nams un tā personāls neuzņemas materiālo atbildību par Rudes sporta 
nama telpās atstātajām mantām vai citām materiālajām vērtībām. 
 
6. Drošības tehnikas noteikumi 
6.1.Nodarbības Rudes sporta namā nekavējoties jāpārtrauc un jālūdz nodarbības vadītāja vai 
Rudes sporta nama personāla palīdzība, ja nodarbības laikā parādās nepatīkamas sāpes, 
galvas reiboņi, vājums, diskomforta sajūta. 
6.2.Sporta iekārtas un inventāru atļauts izmantot vienīgi tam paredzētajiem mērķiem, 
ievērojot izmantošanas instrukcijas (šaubu gadījumā par inventāra un iekārtu pareizas 
izmantošanas veidu jālūdz skaidrojums un padoms Rudes sporta nama personālam). 



6.3.Nodarbību laikā nav ieteicams nēsāt jebkurus cietus priekšmetus (gredzenus, kulonus, 
matu sprādzes u.tml.). 
6.4.Nekavējoties jāinformē Rudes sporta nama personāls: 

 par jebkurām paša vai citu apmeklētāju iegūtajām traumām vai veselības 
traucējumiem; 

 par citu apmeklētāju neatbilstošu rīcību vai uzvedību, kas neatbilst iekšējās kārtības 
noteikumiem vai var radīt traumas vai veselības apdraudējuma riskus noteikumu 
pārkāpējam vai citiem apmeklētājiem; 

 par inventāra un iekārtu bojājumiem un defektiem. 
 

7.Rīcība ārkārtas situācijās 

7.1.Jebkurā ārkārtas situācijā sekot Rudes sporta nama personāla, sporta skolotāju, treneru 

vai grupas atbildīgā norādījumiem. Ja tuvumā nav Rudes sporta nama personāla, sporta 

skolotāju, treneru, personas cenšas organizēti izkļūt no bīstamās situācijas, rūpējoties par 

sevi un citiem. 

7.2.Nekavējoties jāziņo par ārkārtas situāciju un notikušo Rudes sporta nama personālam, 

sporta skolotājam, trenerim vai grupas atbildīgajam. 

7.3.Ugunsgrēka gadījumā nekavējoties jāziņo pa tālruni 112 un ēka jāatstāj, ievērojot 

izvietotās evakuācijas plāna shēmas un drošības zīmes. 
 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.pantu, 

 

 

DOME  NOLEMJ: 
Apstiprināt Rudes sporta nama iekšējās kārtības noteikumus. 

 

 
PRIEKŠSĒDĒTĀJS        A.PETERMANIS 


