
Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” 

Sporta bāzes Ezermalas ielā 32 

Iekšējās kārtības noteikumi 

 

I Vispārīgā daļa. 

1. Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” Sporta bāzes Ezermalas ielā 32 (turpmāk- Sporta bāze) iekšējās 

kārtības noteikumi (turpmāk- Noteikumi) ir saistoši un ir jāievēro ikvienai Sporta bāzes teritorijā esošai personai, 

t.sk. klientiem, apmeklētājiem, līdzjutējiem. 

2. Klientiem u.c. Sporta bāzes teritorijā esošām personām ir jāievēro Sporta bāzes personāla norādījumi. 

3. Tenisa korti par maksu ir izmantojami saskaņā ar noteikto cenrādi. 

4. Par Noteikumu pārkāpšanu vai neievērošanu Sporta bāzes personāls ir tiesīgs lūgt klientu un apmeklētājus atstāt 

Sporta bāzi, kā arī neielaist minētās personas Sporta bāzes teritorijā. Šajos gadījumos saņemtā nauda par 

nodarbību klientam netiek atmaksāta. 

5. Sporta bāzes administrācijai ir tiesības izdarīt izmaiņas nodarbību sarakstā. 

6. Sporta bāzes administrācijai, iepriekš brīdinot, ir tiesības grozīt cenrādī noteiktās cenas. 

II Sporta bāzē esošo personu pienākumi. 

1. Sporta bāzes teritorijā ir aizliegts atrasties alkohola, narkotisko vielu vai citu apreibinošo vielu reibumā. Ja klients 

atrodas reibuma stāvoklī, Sporta bāzes personāls ir tiesīgs lūgt klientu atstāt Sporta bāzes teritoriju. 

2. Sporta bāzē ir atļauts smēķēt tikai norādītajā vietā. Ārpus norādītās vietas smēķēt ir aizliegts. 

3. Sporta bāzes teritorijā, izņemot kafejnīcu, ir aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus. 

4. Sporta bāzes teritorijā, izņemot kafejnīcu, ir aizliegts ienest un izmantot stikla taru pudeles, glāzes un citus stikla 

priekšmetus. 

5. Autotransports ir jānovieto tam paredzētajās vietās. 

6. Sporta bāzes teritorijā ir aizliegts ievest un turēt jebkādus dzīvniekus. 

7. Spēlējot tenisu un lai izvairītos no traumām, klientam ir pašam jānovērtē sava fiziskā sagatavotības pakāpe. Katrs 

klients un sacensību dalībnieks ir pats atbildīgs par savu veselību. Administrācija nav atbildīga par klienta un 

sacensību dalībnieku veselības stāvokli un iespējamajām traumām. 

8. Atrodoties Sporta bāzes teritorijā, t.sk. spēlējot tenisu, ir aizliegts skaļi uzvesties, lamāties, aizskart vai citādi 

traucēt pārējos klientus, apmeklētājus un personālu. Pret citām personām un personālu ir jāizturas korekti un ar 

cieņu. 

9. Klientam ir jāievēro personāla norādījumi un tenisa ētikas noteikumi. Tenisu ir atļauts spēlēt tikai tenisam 

paredzētos sporta apavos un apģērbā. Klātesot citām personām, kungiem nav pieļaujams atrasties kortos bez 

krekla. Pārģērbšanās ir atļauta tikai ģērbtuvēs. 

10. Tenisu ir atļauts spēlēt norādītajā kortā un noteiktajā laikā. Tenisa korts ir jāatbrīvo noteiktajā laikā. Pēc 

nodarbības pabeigšanas pašiem klientiem ir jānotīra korts un līnijas. Tīrīšanas birstes ir jānovieto tam paredzētā 

vietā. Tenisa kortus laista darbinieki! 

11. Klientam ir rūpīgi jālieto Sporta bāzes inventārs un aprīkojums (mantas). Par prettiesiski sabojāto vai iznīcināto 

mantu vainojamai personai iestājas civiltiesiskā atbildība. 

12. Sporta bāzes administrācija neuzņemas atbildību par Sporta bāzē esošo personu, t.sk. klientu un apmeklētāju, 

mantu, kā arī par Sporta bāzē esošajiem transportlīdzekļiem. Par savas mantas drošību atbild paši klienti un 

apmeklētāji. 

III Sporta bāzes klientu u.c. personu tiesības. 

1. Sporta bāzes personāla pienākums ir korekti un savu iespēju robežās palīdzēt klientam sakarā ar tenisa korta 

lietošanu un izmantošanu neskaidrajos jautājumos. 

2. Sliktas pašsajūtas un traumu gadījumos pēc klienta lūguma Sporta bāzes personāls izsauc neatliekamo 

medicīnisko palīdzību. 

3. Klients bez papildus maksas izmanto Sporta bāzes ģērbtuves, dušas telpas, stāvvietu. 

4. Domstarpību vai pretenziju gadījumā Klient ir tiesīgs iesniegt Sporta bāzes administrācijai vai personālam 

sūdzības un priekšlikumus. 

 


