
 

16.06.2021. 
 

Papildinājumi iekšējās kārtības noteikumos no šī gada 16.jūnija līdz nākamajam MK lēmumam, 
sakarā ar IEROBEŽOJUMIEM, kas regulē sporta objektu darbību valstī.  

 
Siguldas Sporta centra Spēka zāle un peldbaseins sākot ar 2021.gada 16.jūniju un līdz nākamajam MK 
lēmumam, darbojas ievērojot ierbobežojumus un noteiktās prasības, kas regulē sporta objektu darbību 
valstī, lai mazinātu inficēšanās risku un ierobežotu COVID-19 izplatību. Vieglatlētikas skrejceliņš, Ūdens 
atrakciju parks un peldbaseina zonā esošā pirts ir slēgta apmeklētājiem, savukārt Vingruma un TRX zāles ir 
pieejamas individuālajiem apmeklējumiem ar treneri.  
 

1. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai" Siguldas Sporta centra sniegtos pakalpojumus varēs apmeklēt sekojošas 
personas:  

• vecumā no 12 gadiem, kuriem ir COVID19 vakcinācijas sertifikāts, kas apliecina, ka 
personai ir noslēgts vakcinācijas cikls; 

• vecumā no 12 gadiem, kuriem ir COVID19 pārslimošanas sertifikāts, kas apliecina, ka 
persona ir pārslimojusi Covid-19 infekciju; 

• vecumā no 12 gadiem, kuriem ir pēdējo 48h laikā veikts negatīvs Covid-19 tests 
(pieaugušajiem testēšanu bez maksas valsts nodrošinās līdz š.g. 1. augustam, bet bērniem 
no 12 līdz 17 gadiem līdz 1. septembrim). 

• Par personām vecumā līdz 12 gadiem nav pagaidām izstrādāti MK regulējumi, lai varētu 
apmeklēt sporta centrus. 
 

1. Ierodoties Siguldas Sporta centrā, ir jāuzrāda QR kods un personas apliecinošs dokuments (pase vai 
ID karte). QR kodu iespējams lejuplādēt savā tālrunī vai izdrukāt no mājas lapas: 
https://covid19sertifikats.lv/.  
 

2. Spēka zālē vienlaicīgi var atrasties ne vairāk kā 14 personas, savukārt peldbaseinā vienlaicīgi var 
atrasties ne vairāk kā 11 personas, izņemot personālu.  
 

3. Peldbaseins un Spēka zāle darba dienās būs pieejama no plkst. 10.00 līdz 20.00, bet brīvdienās un 
svētku dienās no plkst. 10.00 līdz 18.00. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās vismaz 1 dienu iepriekš, 
zvanot pa tālruni 25448860! Pieraksts ir pieejams ne vairāk kā 7 dienas uz priekšu. 
 

4. Katram sporta centra apmeklētājam treniņam būs atvēlētas 90 minūtes, ģērbtuvēs ne vairāk kā 15 
minūtes, kopumā sporta centrā, uzturoties ne vairāk kā 2 stundas. Uzturēšanās Siguldas Sporta 
centra telpās, ja netiek apmeklēta Spēka zāle, peldbaseins vai individuālās nodarbības, ir aizliegta. 
Izņēmums ir Sporta diagnostikas klienti vai profesionālie sportisti saskaņā ar iepriekšēju pierakstu. 
 

5. Siguldas Sporta centra telpās sejas un deguna aizsargmaskas ir obligāti jālieto līdz sportošanas 
zonām (Spēka zāle, peldbaseins, Vingruma, TRX zāle) un Sporta diagnostikas kabinetos. 

 
6. Apmeklētājiem, kuriem ir peldbaseina vai Spēka zāles abonements, būs iespēja tos atsākt izmantot. 

Savukārt apmeklētājiem, kuriem ir peldbaseina un Spēka zāles abonements, bet nav iespēja esošo 
ierobežojumu dēļ izmantot sporta centra pakalpojumus regulāri, būs iespēja pagarināt 
abonementu termiņu un šobrīd iegādāties vienreizējo apmeklējumu. Iegādātie un neizmantotie 
grupu nodarbību abonementi joprojām paliek iesaldēti līdz brīdim, kad beigsies ierobežojumi un 
būs iespēja sportot Siguldas Sporta centra telpās.  

https://covid19sertifikats.lv/?fbclid=IwAR1VftYla-lBvgwSB_GGgb9E_Uht3_iec1BY4txf_-nUktG84LmtwLZRqmc


 

 
7. Apmeklētājiem, kuriem ir iegādātās SIA “Siguldas Sporta serviss” dāvanu kartes un termiņš beidzies 

periodā pēc 21.12.2020., dāvanu karte tiks pieņemta. Bet ja apmeklētājiem esošie sporta centra 
pakalpojumu ierobežojumi liedz izmantot dāvanu, būs iespēja pagarināt dāvanu kartes termiņu līdz 
brīdim, kad beigsies ierobežojumi. 
 

8. Apmeklējot Siguldas Sporta centru, klientam ir jāpievērš pastiprināta uzmanība personīgās higiēnas 
jautājumiem un savas darbības zonas dezinfekcijai (roku dezinfekcija pie ieejas Siguldas Sporta 
centrā, sportošanas zonās, kā arī inventāra apstrāde ar dezinfekcijas līdzekli un salvetēm pirms un 
pēc vingrojuma izpildes uz konkrētā inventāra). 
 

9. Spēka zālē treniņa laikā kā apakš paklāju neizmantot dvieli vai citus materiālus, ar kuriem var radīt 
papildus higiēnas riskus paši sev un citiem apkārtējiem apmeklētājiem. Dvieli izmantot tikai, lai 
noslaucītu sviedrus pēc vingrinājuma, un to nedrīkst novietot uz citu trenažieru virsmām. 
 

10. Siguldas Sporta centrā ir jāievēro 2 metru distance, tajā skaitā peldbaseinā, izpildot vingrinājumus 
Spēka zālē vai nodarbību laikā.  
 

11. Spēka zāli drīkst apmeklēt no 12 (divpadsmit) gadu vecuma ar vecāku atļauju vai pilngadīgas 
personas vai trenera uzraudzībā. 
 

12. Klientam ir jāievēro visas informatīvās zīmes, kas izvietotas Siguldas Sporta centrā, lai regulētu 
klientu plūsmu un palīdzētu ievērot nepieciešamo distanci starp apmeklētājiem. 
 

13. Maksājumu veikšanai pēc iespējas izvēlēties bezskaidras naudas norēķinu veidus. 
 

14. No 1. jūlija apmaksa par āra grupu nodarbībām tiks veikta Sporta centra kasē. 
 
 
Siguldas Sporta centrs ar vislielāko atbildību izturas pret ikvienu no mūsu klientiem un pret valstī 
noteiktajiem ierobežojumiem, tāpēc aicinām arī mūsu klientus būt atbildīgiem un ievērot drošu vidi un bez 
aizrādījumiem sekot līdzi noteikumiem. Visu virsmu dezinfekciju veicam gan dienas laikā, gan nakts 
uzkopšanas stundās. Konstatējot kādu no riskiem vai noteikumu neievērošanu, Siguldas Sporta centra 
darbinieki patur tiesības liegt klientam izmantot Siguldas Sporta centra sniegtos pakalpojumus. 
 

Sporto atbildīgi! 

 

Ar visiem Siguldas Sporta centrs iekšējās kārtības noteikumiem var iepazīties Siguldas Sporta centrs 
klientu apkalpošanas vai mājas lapā - www.siguldassports.lv/lv/noteikumi/. 

 

 

Noteikumi izstrādāti saskaņā̄ ar 2021.gada 10.jūnija “Grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija 
rīkojumā Nr. 360  " Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" un 

paredzēti SIA “Siguldas Sporta Serviss” Siguldas Sporta centra apmeklētājiem. 


