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OZOLNIEKU SPORTA SKOLAS 

TENISA LAUKUMA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI  
 

 

I. Vispārējie noteikumi 

1.1. Ozolnieku Sporta skolas (turpmāk tekstā Skolas) tenisa laukuma iekšējās kārtības 

noteikumi attiecas uz tenisa laukuma apmeklētājiem. 

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

iepazinies ar Noteikumiem un apņemas tos ievērot. 

1.3. Ja apmeklētājs neievēro šos Noteikumus, Skolas darbiniekam ir tiesības izraidīt personu 

no tenisa laukuma teritorijas, un Skola ir tiesīga anulēt abonementu bez kompensācijas 

un turpmāk atteikt tenisa laukuma apmeklēšanu.  

              

II. Tenisa laukuma abonēšanas, rezervēšanas un apmaksas kārtība 

 

2.1. Tenisa laukuma rezervēšanai jāgriežas pie Skolas administratora. Rezervēšanu var veikt 

gan ierodoties personiski, gan pa tālruni 63050516.  

2.2. Administratoram ir tiesības lūgt Apmeklētāju uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. 

2.3. Vienreizēja apmeklējuma vai abonementu iegāde notiek ar 100% priekšapmaksu, saskaņā 

ar Ozolnieku novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumiem. 

2.4. Vienreizējais apmeklējums - vienreizēja nodarbība, kas ilgst 60 minūtes (laikā iekļauts 

laukuma nodošanas - pieņemšanas laiks).  

2.5. Vienreizējo apmeklējumu iespējams rezervēt uz tekošo un nākamo nodarbību. 

2.6. Mēneša abonements – rezervēts un apmaksāts laiks (4 vai 8 stundas), derīguma termiņš 

30 kalendārās dienas.  

2.7. Brīvā laika abonements - apmaksāts laiks (10 stundas), derīguma termiņš 90 kalendārās 

dienas (iespējams rezervēt vienu nodarbību uz priekšu).  

2.8. Abonementa derīguma termiņa pagarināšana notiek tad, ja apmeklētājs uzrāda ārsta zīmi 

par saslimšanu vai veselības problēmām. 

2.9. Neparedzētu vai 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 apmeklētājiem, skola ir tiesīga, 

iepriekš nebrīdinot, pārtraukt visu vai daļu pakalpojumu nodrošināšanu. Iestājoties 

ārkārtas apstākļiem, skola iespējami īsā laikā publicē atbilstoša satura paziņojumu 

skolas mājas lapā www.ozolniekusportaskola.lv. Ja ārkārtas situācija turpinās ilgāk par 

1 (vienu) dienu, iegādāto abonementu derīguma termiņi tiek pagarināti atbilstoši laika 

posmam, kādā pakalpojuma izmantošana apmeklētājiem bija liegta. 



 

 

2.10. Atteikties no rezervētā spēles laika ir iespējams ne vēlāk kā 24 stundas pirms nodarbību 

sākuma personiski vai pa tālruni, brīdinot administratoru. Ja apmeklētājs iepriekš 

nebrīdina un neierodas uz rezervēto nodarbību, tā tiek uzskatīta par notikušu un apmaksa 

jāveic pilnā apmērā. 

2.11. Skolai ir tiesības atcelt grafikā ieplānotās nodarbības sakarā ar sacensību rīkošanu vai 

remontdarbiem, iepriekš brīdinot par to abonementa īpašniekus. 

2.12. Apmeklētājiem ir tiesības izmantot tenisa laukumu tikai viņam rezervētajā laika posmā. 

Beidzoties spēles laikam, apmeklētājam ir savlaicīgi jāatbrīvo laukums nākamajiem 

spēlētājiem. Spēles laika pārsniegšana vairāk kā 10 minūtes, tiek uzskatīts kā jauns spēles 

laiks un tiek apmaksāts atbilstoši izcenojumam. 

 

 

III. Apmeklētāju noteikumi 

 

3.1. Apmeklētāji ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, drošību, fizisko sagatavotību un 

iemaņām tenisa nodarbību, sacensību u.c. aktivitāšu apmeklējuma laikā. 

3.2. Apmeklētājiem saudzīgi jāizturas pret inventāru, konstrukcijām, noformējuma 

elementiem un laukumu aprīkojumu. 

3.3. Tenisa laukumos (izņemot speciāli paredzētās skatītāju vietās) Apmeklētājiem atļauts 

atrasties tikai sporta tērpos un atbilstošos sporta apavos vai čībās, kuri notīrīti no 

jebkādiem netīrumiem. 

3.4. Apmeklētājiem ir pienākums cienīt, netraucēt un ievērot citu apmeklētāju tiesības un 

intereses tenisa laukumā, jāievēro kārtību un tīrību tenisa laukumā un atkritumus mest 

tikai tam paredzētajās vietās. 

3.5. Saudzīgi izturēties pret tenisa laukumu inventāru un aprīkojumu. 

3.6. Pirms nodarbības apmeklētājs pārbauda laukumu, vai tas ir lietošanas kārtībā.  Ja konstatē 

bojājumu, pirms nodarbības, ziņo par to administratoram. 

3.7. Apmeklētāji ir personīgi atbildīgi par sava īpašuma un vērtīgo mantu uzglabāšanu. 

3.8. Pēc spēles laika beigām apmeklētājs atbrīvo tenisa laukumu citiem spēlētājiem (pienācīgi 

sakārtojot to) vai aizslēdz un nodod atslēgas administratoram. 

 

IV. Datu apstrāde 

 

4.1. Fizisko personu datu apstrādi Skola veic saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un tikai 

definētajiem mērķiem. 

4.2. Jebkuri fizisko personu dati, kas nodoti Skolas apmeklētāja rīcībā, uzskatāmi par 

ierobežotas pieejamības informāciju un izmantojami tikai tiem mērķiem, kam tie nodoti. 

Jebkuri fizisko personu dati, kas kļuvuši zināmi tenisa laukuma apmeklētājam nejauši, 

uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nedrīkst tikt izmantoti. 

4.3. Atsevišķas Skolas telpas un laukumi ir aprīkoti ar videonovērošanas iekārtām. 

Informācija par datu pārvaldnieku un datu apstrādes mērķi izvietota uz attiecīgajām 

brīdinājuma zīmēm. 

 

        
 

 

Direktors                                                                                                              R. Duplinskis 

 

 

 


