SPORTA BĀŽU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI SPORTA KOMPLEKSĀ

“PIE TEPERA EZERA”
ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ

STADIONĀ
1. Stadionā ir atļautas sporta nodarbības ievērojot šādus nosacījumus:
1.1. fizisko aktivitāšu laikā, kā arī pirms un pēc tām tiek ievērota savstarpēja vismaz
divu metru distance;
1.2. fiziskajās aktivitātēs neiesaistās personas vecumā zem 7 gadiem;
1.3. vienā treniņgrupā var atrasties ne vairāk kā 25 personas;
1.4. organizētas grupu nodarbības var notikt tikai sertificēta trenera vadībā;
1.5. kopā stadiona teritorijā atļauts atrasties ne vairāk, kā 50 personas;
1.6. stadionā nevar atrasties sporta nodarbībās neiesaistītas personas;
1.7. personām vecākām par 65 gadiem, personām ar hroniskām slimībām (hroniskas
elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, smagas sirds asinsvadu sistēmas slimības),
kā arī personām ar imūndeficītu, atrodoties sporta norišu vietās, ievērot īpašus
piesardzības pasākumus, piemēram izvairīties no Stadiona apmeklējuma.
1.8. stadionā nedrīkst atrasties personas, kuras atbilst kādai no personu grupām, kam ir
noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā
arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm;
1.9. pirms katras organizētās grupas nodarbības uzsākšanas treneris vai atbildīgā
persona, kā arī ikviens individuāls apmeklētājs veic ierakstu stadiona apmeklētāju
uzskaites žurnālā;
1.10. apmeklētājiem nav atļauts izmantot dušas un garderobes.

2. Apmeklētājiem ir jāievēro spēkā esošie kārtības noteikumi stadionā.
3. Stadiona apmeklētājiem stadiona izmantošanas laiks darbadienās ir no
9:00 - 20:00; sestdienās no 9:00 – 16:00; svētdienās – slēgts.

PLUDMALES VOLEJBOLA LAUKUMOS
1. Pludmales volejbola laukumos ir atļautas sporta nodarbības ievērojot šādus
nosacījumus:
1.1. fizisko aktivitāšu laikā, kā arī pirms un pēc tām tiek ievērota savstarpēja vismaz divu
metru distance;
1.2. fiziskajās aktivitātēs neiesaistās personas vecumā zem 7 gadiem;
1.3. laukumos un laukumu teritorijā vienlaicīgi var atrasties ne vairāk kā 25 personas;
1.4. laukumu teritorijā nedrīkst atrasties personas, kuras atbilst kādai no personu grupām,
kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī
personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm.
2. Apmeklētājiem laukumu izmantošanas laiks ir no 9:00 - 22:00.

