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APSTIPRINU: 

..................................... 

2017.gada 13.janvārī 

 

SPORTA KLUBA „ULTRA FITNESS“ 

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

 

I Vispārīgie noteikumi 

1.1.Sporta kluba „Ultra fitness” (turpmāk tekstā – Klubs) Vispārējie noteikumi ir izstrādāti ar 

mērķi, lai noteiktu Kluba un tā apmeklētāju/biedru savstarpējās tiesības, pienākumus un 

atbildību, kā arī uzvedības noteikumus atrodoties Kluba telpās. 

1.2.Iekšējās kārtības noteikumu spēkā esošā redakcija tiek izvietota visiem pieejamā vietā 

Kluba telpās, kā arī tiek publicēta Kluba tīmekļa vietnē www.ultrafitness.lv 

1.3.Kluba Vispārējie Noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, 

kuras izmanto Kluba sniegtos pakalpojumus un papildpakalpojumus un atrodas tā telpās. 

1.4. Kluba pakalpojumus var izmantot arī nekļūstot par tā Biedru. Noteikumi pilnā mērā ir 

spēkā attiecībā, gan uz Kluba biedru, gan personu, kas nav kļuvusi par tā biedru – 

apmeklētāju. 

1.5. Klubs sniedz tā apmeklētājiem un biedriem sporta pakalpojumus un papildpakalpojumus, 

pamatojoties uz savstarpēji noslēgtu pakalpojuma līgumu, kura noslēgšanu apliecina 

izsniegtā Biedra karte vai kases čeks (vienreizēja apmeklējuma gadījumā). Iegādājoties sporta 

kluba pakalpojumus un papildpakalpojumus, tā Klientiem ir pienākums aizpildīt anketu un 

apliecināt, ka tie ir iepazinušies ar šiem Noteikumiem. 
1.6. Ar Kluba pakalpojumiem saprot trenažieru zāles izmantošanu, dušas, saunas 

izmantošanu. 

1.7. Klientam ir pieejami arī papildpakalpojumi par atsevišķu samaksu – sporta ārsts, grupu 

nodarbības, solārijs, masāža, personīgais treneris, dzēriena iegāde u.c. Papildpakalpojumu 

cenrādis ir pieejams sporta kluba reģistratūrā.  

1.8. Kluba apmeklētāju un biedru pienākums ir ievērot visu iekšējos normatīvos aktus, kas 

saistīti ar Kluba apmeklēšanu, t.sk., iepazīties un ievērot ugunsdrošības prasības, kas 

aprakstītas Kluba evakuācijas plānā. 

1.9. Klubs nav atbildīgs par savu saistību neizpildi, ja tās pamatā ir nepārvaramas varas (plūdi, 

vētra, karadarbība, streiks u.c) vai no Pakalpojumu sniedzēja citi neatkarīgi apstākļi. 

 

II Sporta kluba apmeklētāji un tā biedri 

2.1. Ar Kluba apmeklētāju saprot personu, kas Klubu apmeklē pirmo reizi, izmantojot 

pirmreizējo iepazīšanās maksu 3Eur un personu, kas pēc tam apmeklē Klubu, nekļūstot par tā 

biedru, attiecīgi neizvēloties konkrētu abonementa veidu. 

http://www.ultrafitness.lv/
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2.2. Ar Kluba biedru saprot personu, kas pēc pirmreizējā apmeklējuma vai uzreiz jau 

iegādājas konkrētu abonementa veidu Kluba regulārai apmeklēšanai. Kluba biedrs var būt arī 

juridiska persona saskaņā ar Noteikumu 3.6.punktu. 

2.3.Apmeklētāji, kas nav Kluba Biedri, tiek reģistrēti Kluba datu bāzē. Uz tiem neattiecas 

Kluba Biedra privilēģijas, bet tiem rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumiem un to ievērošana 

jāapliecina ar savu parakstu. 

2.4. Lai kļūtu par Kluba biedru ir rūpīgi jāiepazīstas ar Noteikumiem un to ievērošana 

jāapstiprina ar savu parakstu, kā arī jāsamaksā par izvēlēto pakalpojumu. Saņemot Kluba 

biedra karti tiek iekasēta maksa 3 EUR apmērā. 

2.5. Lai izmantotu Kluba pakalpojumus gan tā apmeklētājiem, gan biedriem, pirmo reizi 

ierodoties Klubā ir jāuzrāda Sporta kluba administratoram savu personas identifikācijas 

dokumentu ar fotogrāfiju (pase, ID karte). Atkārtoti ierodoties Klubā, tā biedriem ir obligāta 

biedra kartes, bet apmeklētājiem identifikācijas dokumenta uzrādīšana. 

2.6. Personām, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, nav atļauts apmeklēt Sporta klubu. 
2.7. Personas, kuras ir vecākas par 16gadiem un jaunākas par 18gadiem, Kluba pakalpojumus 

var izmantot ar viena no vecākiem (aizbildņa) rakstveida piekrišanu. Lai nepilngadīgā persona 

kļūtu par tā biedru, attiecīgi viens no vecākiem (aizbildnis) kopā ar nepilngadīgo personu 

paraksta līgumu/anketu ar klubu. 

2.8. Parakstot anketu, viens no vecākiem (aizbildnis) apliecina, ka nepilngadīgā 

apmeklētāja/biedra veselības stāvoklis ļauj tam izmantot Kluba pakalpojumus, nepilngadīgais 

apmeklētājs/biedrs iepazīsies ar Noteikumiem un apņemsies tos ievērot, tāpat arī šī 

piekrišana apliecina, ka Klubam un trešajām personām Latvijas Republikas normatīvo tiesību 

aktu noteiktajā kārtībā tiks atlīdzināti zaudējumi, kas radušies nepilngadīgā 

apmeklētāja/biedra rīcības dēļ, kā arī, ka vecāki (aizbildņi) atbild par nepilngadīgā 

apmeklētāja/biedra uzvedību Klubā un jebkuru tā veselības traucējumu. 

 

III Kluba biedra karte 

3.1. Kluba biedra karte tiek izsniegta tikai kluba biedriem, kas iegādājušies konkrētu 

Abonementa veidu, iepazinušies ar šiem Noteikumiem, kā arī samaksājuši Kluba biedra kartes 

vienreizēju izsniegšanas maksu.  

3.2. Izsniedzot karti, biedrs attiecīgi izvēlas noteiktu abonementa veidu konkrētam laika 

periodam. Karte satur informāciju par kluba biedru. Informācija par Kluba biedru tiek 

uzglabāta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

3.3. Biedra karte ir jāuzrāda katru reizi, ierodoties Klubā. 

3.4. Ja persona nespēj uzrādīt biedra karti, tā nevari izmantot Kluba pakalpojumus kā biedrs. 

Šajā gadījumā persona tos var izmantot kā apmeklētājs. Šis Noteikums neattiecas uz 

gadījumiem, kad ar Kluba datu bāzē esošo fotogrāfiju un citiem datiem Biedru var identificēt 

un noteikt, ka viņa Biedra karte ir derīga, šādā gadījumā  Biedrs tiks vienu reizi ielaists Klubā. 

3.5. Ja Biedra karte ir pazaudēta, par to ir jāinformē Sporta klubs, jāiesniedz reģistratūrā 

iesniegums un jāsamaksā 3 EUR par Biedra kartes dublikāta izsniegšanu.  

3.6. Biedru kartes var arī izsniegt Biedram saskaņā ar atsevišķu rakstiska veida vienošanos. 

Šajā gadījumā atsevišķs rakstiska veida līgums par Sporta kluba pakalpojumiem, tiek noslēgts 
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ar juridisku personu (par Sporta kluba pakalpojumu sniegšanu atbildīgajiem juridiskās 

personas darbiniekiem, pārstāvjiem u.tml.). 

3.7. Kluba Biedra karte tiek izsniegta uz Biedra vārda. Ja Biedra karti mēģina izmantot 

persona, kura nav Biedra kartes īpašnieks, Biedra karte tiek bloķēta bez iepriekšēja 

brīdinājuma. Biedram ir aizliegts nodot Biedra karti izmantošanai citai personai. 

3.8. Personu, kuras izmanto Kluba pakalpojumus, kā arī citu personu dati tiek kārtoti saskaņā 

ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Ar personas datu apstrādes Sporta klubā 

noteikumiem, personas datu apstrādes mērķi, kā arī savām tiesībām Biedrs un citas personas, 

kas izmanto Sporta kluba pakalpojumus, var iepazīties Sporta kluba administrācijā. 

3.10. Kluba apmeklētāji un biedrs piekrīt, ka viņa personas dati tiks apstrādāti Kluba 

vajadzībām, lai Biedrs varētu izmantot Kluba pakalpojumus, kā arī mārketinga aktivitātēm. 

 

IV Abonementu un apmeklējumu veidi 

4.1. Klubs piedāvā šāda abonementa veidus: 

4.1.1. Pilna laika abonements (1 mēnesis); 

4.1.2. Dienas abonements (1 mēnesis); 

4.1.3. Pilna laika abonements ar līguma slēgšanu uz 1 kalendāro gadu (365 dienas); 

4.1.4. Dienas abonements ar līguma slēgšanu uz 1 kalendāro gadu (365 dienas); 

4.1.5. 8 (astoņu) reižu apmeklējuma abonements (1 mēnesim). 

4.2. Klubs piedāvā šādus apmeklējuma veidus: 

4.2.1. iepazīšanās (pirmreizējs) apmeklējums; 

4.2.2. vienreizējs apmeklējums. 

4.3. Abonementu un apmeklējumu cenas, kā arī atlaides nosaka Klubs. Tās tiek publicētas 

tīmekļa vietnē www.ultrafitness.lv un pieejamas Kluba reģistratūrā.. 

4.4. Biedrs, kurš vēlas mainīt iegādāto Abonementa veidu, to var izdarīt Kluba reģistratūrā, 

papildus samaksājot 3 EUR. Ja tiek mainīts lētāka veida Abonements uz dārgāku, Biedram ir 

jāsamaksā cenas starpību saskaņā ar cenrādi, kas ir spēkā Abonementa veida maiņas dienā. 

Ja tiek mainīta dārgāka veida Abonements uz lētāku, cenu starpība Biedram netiek 

atmaksāta. Biedra Abonementa veida maiņa tiek veikta uzreiz pēc nepieciešamās cenas 

starpības samaksas. 

4.5. Biedrs, kurš vēlas pārrakstīt savu Abonementu citai personai, to var veikt Kluba 

reģistratūrā, iesniedzot pieprasījumu un papildus samaksājot administrācijas maksu 5 EUR 

apmērā. 

4.6. Biedram, kurš iegādājies Abonementu, samaksātā nauda netiek atmaksāta, ja vien Biedrs 

nevar izmantot Sporta kluba pakalpojumus Sporta kluba vainas dēļ vai citos Latvijas 

Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos. 

4.7. Klientiem (fiziskām personām), par kuru Biedru kartēm maksā viņu darba devēji 

(uzņēmumi), nav  tiesību pieprasīt izbeigt Abonementa darbību un samaksātās naudas 

atmaksāšanu. 

http://www.ultrafitness.lv/
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4.8. Abonementa darbības apturēšana attiecas tikai uz 4.1.3 un 4.1.4. punktā minētajiem 
Abonementa veidiem. Tā apturēšanas maksa ir saskaņā ar cenrādi. Abonementa iesaldēšanas 
minimālais termiņš ir 7 dienas (abonementa neizmantotais, atlikušais termiņš) un uz laiku ne 
ilgāku, kā 1 mēnesis, kā arī ne vēlāk kā 1 dienu pirms abonementa termiņa beigām. 
 

V Kluba apmeklētāju un biedru uzvedības noteikumi un atbildība 

5.1. Kluba apmeklētājiem un biedriem (turpmāk tekstā – Klientiem ir pienākums ievērot 

vispārpieņemtās uzvedības un morāles normas, apmeklējot Klubu, kā arī ar cieņu izturēties 

pret personām, kas uzturas Kluba telpās. Nepieklājīga, rupja, agresīva, skaļa vai jebkāda cita 

veida uzvedība vai izturēšanās, kas ir pretēja vispārpieņemtajām sabiedrības normām, var tikt 

tulkota kā šo Noteikumu pārkāpums. Šādos gadījumos persona var tikt izraidīta no Kluba, kā 

arī var tikt iesaistītas tiesībsargājošās iestādes un Klubs var lauzt līgumu ar minēto personu. 

5.2. Kluba klientiem ir pienākums ievērot vispārpieņemtās higiēnas normas atrodoties 

sabiedriskā vietā. Gadījumos, ja persona tās neievēro, kā arī tas var nodarīt kaitējumu 

pārējiem Kluba apmeklētājiem un biedriem, Klubs patur tiesības personu izraidīt no Kluba 

telpām. 

5.3. Kluba klientiem ir pienākums ar vislielāko rūpību izturēties pret Kluba inventāru un citām 

tā telpās esošajām mantām. Kluba aprīkojumu un inventāru var lietot tikai paredzētajam 

mērķim. Par Kluba inventāra vai mantu bojāšanu iestājas atbildība saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Šādā gadījumā Klubs var lauzt līgumu ar minēto 

personu, kā arī turpmāk vairs neielaist Kluba telpās. 

5.4. Kluba klientiem ir aizliegts Kluba telpās atrasties alkohola, narkotisko vai citu psihotropo 

vielu iespaidā. 

5.5. Fotografēt un filmēt var tikai ar Kluba vadības atļauju; izņēmuma kārtā drīkst veikt 

pašbildes. 

5.6. Pirms Kluba aprīkojuma un inventāra izmantošanas Klientiem ir pienākums iepazīties ar 

Kluba telpās izvietotajiem vai uz inventāra, vai aprīkojuma norādītajiem iekārtu un inventāra 

izmantošanas noteikumiem. Neskaidrību gadījumā, nelietot šo aprīkojumu un inventāru, bet 

sazināties ar atbildīgajiem Kluba darbiniekiem un noskaidrot nepieciešamo informāciju. 

5.7. Kluba klientiem ir tiesības ienest Kluba telpās bezalkoholiskos dzērienus un ūdeni tikai 

neplīstošos traukos. Pārtikas produktu un alkohola ienešana un lietošana Kluba telpās ir 

aizliegta. 

5.8. Visos citos gadījumos, kas nav noteikti šajos Noteikumos, bet ir klajā pretrunā ar 

sabiedrībā valdošajām normām, kā arī Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

Kluba klienti nes pilnu atbildību par savu darbību vai bezdarbību. 

5.9. Ja Kluba Klienti pārkāpj šos Noteikumus, Klubs pēc saviem ieskatiem, bet ņemot vērā 

pārkāpuma smagumu un raksturu, var izteikt brīdinājumu, izraidīt no Kluba, lauzt līgumu, likt 

segt nodarītos zaudējumus, anulēt biedra karti u.c. Anulējot Biedra kartes derīgumu, Biedram 

tiek atmaksāta par Biedra karti samaksātā nauda, proporcionāli laika periodam, kas atlicis līdz 

kartes derīguma termiņa beigām, atrēķinot Klubam radušos tiešos zaudējumus Noteikumu 
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neievērošanas dēļ. Nauda Biedram par Kluba apmeklējumu, kura laikā izdarīts Noteikumu 

pārkāpums, netiek atmaksāta. 
5.10. Klubs nenes atbildību par papildpakalpojumu sniegšanu, ko sniedz citi pakalpojumu 

sniedzēji – piem., sporta ārsts, grupu nodarbības, personīgais treneris u.c. Šajā gadījumā 

attiecības veidojas starp Klientu un atbilstošo pakalpojumu sniedzēju. 

5.11. Klubam ir tiesības atteikties sniegt sporta pakalpojumus potenciālajam Klientam, kā arī 

pārtraukt sniegt tos esošajam Klientam, ja ir aizdomas, ka konkrētā persona varētu radīt 

pamatotus draudus pārējo Klientu drošībai vai traucēt Kluba darbību. Klientam Klubs atmaksā 

par Abonementu samaksātās naudas daļu proporcionāli laika periodam, kas atlicis līdz 

Abonementa derīguma termiņa beigām. 

5.12. Klubam ir tiesības neielaist tā telpās personu vai personas, nepaskaidrojot tā iemeslus. 

5.13. Kluba koplietošanas telpās darbojas video novērošana (paredzēts Kluba, tā klientu un 

personāla drošībai.) Video ieraksti tiek izmantoti tikai minētajiem mērķiem. 

 

VI Kluba klientu veselība 

6.1. Pirms sporta nodarbību uzsākšanas, Klientam ir ieteicams par savu veselību un fizisko 

sagatavotību konsultēties ar savu ģimenes ārstu, Kluba sporta ārstu vai arī ar citiem 

speciālistiem. Visos gadījumos, kad Klients izmanto sporta pakalpojumus Kluba telpas, Klients 

ir personīgi atbildīgs par savu veselību. Klubs nenes atbildību par Klienta veselības stāvokli vai 

tā sarežģījumiem, kas rodas vai varētu rasties, izmantojot Kluba pakalpojumus. 

6.2. Kluba sniegtie pakalpojumi, atkarībā no katra Klienta veselības stāvokļa, var gan pozitīvi, 

gan negatīvi ietekmēt veselību. Attiecīgi Klientam ir ar vislielāko rūpību jāpievērš uzmanība 

savai pašsajūtai, izmantojot Kluba pakalpojumus un  patstāvīgi izvēloties  konkrēto sporta 

inventāru, rīkus, aprīkojumu, ar kuru sportot, kā arī fizisko slodzi, atbilstoši individuālām 

vajadzībām, personīgajām īpašībām un izvēlētās slodzes ietekmi uz organismu. 

6.3. Ja Klientam sporta nodarbību laikā nepieciešama medicīniskā palīdzība, tas iespēju 

robežās vēršas pie kāda no Kluba personāla vai citiem Kluba klientiem. Kluba personāla 

pienākums ir novērtēt Klienta veselības stāvokli un operatīvi rīkoties, izsaucot Ātro 

medicīnisko palīdzību. Klienta mantas tiek iedotas līdzi Ātrās medicīniskās palīdzības brigādei 

vai uzglabātas Kluba telpās 7 (septiņas) dienas. 

6.4. Ja Kluba darbiniekiem rodas pamatotas šaubas par Klienta veselības stāvokli vai 

izvēlētajai slodzei  neatbilstošu veselības stāvokli, pēc Kluba darbinieka lūguma Klientam 

nodarbība ir jāpārtrauc. Turpmāka Kluba pakalpojumu izmantošana ir atļauta tikai pēc 

konsultēšanās ar ārstu, un Klientam iesniedzot medicīnas izziņu, kas ļauj nodarboties ar 

sportu. 

6.5. Kluba pakalpojumi netiek sniegti Klientiem, kuriem ir veselības traucējumi, kas var radīt 

draudus paša Klienta vai citu personu veselībai un / vai dzīvībai, drošībai, kā arī higiēnai 

(infekcijas slimības, urīna nesaturēšana, redzamas pazīmes ādas, matu, nagu slimībām, citi 

veselības traucējumi). Par šādiem veselības traucējumiem Biedram sākotnēji ir pienākums 

informēt Klubu. Klubam ir tiesības pieprasīt medicīnisku izziņu par to, ka slimība nav 
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lipīga/neapdraud citu personu veselību, dzīvību. Klubs var aizliegt Klientam apmeklēt Klubu 

vai tā atsevišķu zonu, ja Klients atsakās iesniegt medicīnisku izziņu vai tas var kaitēt konkrētās 

sabiedrības (Klientu, personāla) interesēm. 

 

VII Sporta zāles, trenažieru zāles lietošanas noteikumi 

7.1. Sporta zālē klientam ir jāatrodas atbilstošā sporta apģērbā un apavos. Apavi ir jālieto 

tikai iekštelpām. 

7.2. Klientam ir pienākums pret Kluba telpās atrodošos inventāru, mantām un citām tam 

piederīgām lietām izturēties rūpīgi un saudzīgi, nebojājot to. 

7.3. Pirms trenažieru izmantošanas Klientam ir jāiepazīstas ar Klubā izvietotajiem vai uz 

trenažieriem norādītajiem šī trenažiera lietošanas noteikumiem (par trenažieru izmantošanas 

kārtību un tā pareizu pielietošanu). Sporta klubs neatbild par kaitējumu vai zaudējumiem, kas 

Klientam radušies, neievērojot šo Noteikumu punktu. 

7.4. Kluba trenažieru zālē Klients darbojas patstāvīgi, pats izvēloties konkrētus sporta 

trenažierus, iekārtas un aprīkojumu, kā arī fizisko slodzi atbilstoši savām individuālajām 

vajadzībām. Kas ar treneri – ir pieejams, nav, uzrauga/neuzrauga? Vai ir personālie treniņi? 

7.5. Ja Klientam nav skaidrs, kā precīzi jālieto trenažieris, tam ir pienākums vērsties pie Kluba 

personāla, lai tas ierāda, kā tas lietojams. 

7.6. Pēc trenažiera izmantošanas tas ir jāatstāj kārtīgs un atbilstoši lietojams citām personām, 

kas izmanto Kluba pakalpojumus. Trenažieri, aprīkojums un citi sportam paredzētie 

piederumi, kā arī svaru bumbas ir jānovieto tam paredzētajās vietās. 

7.7. Ja trenažieris netiek izmantots, uz tā nevar sēdēt vai kā citādi traucēt to lietot citai 

personai, kas izmanto Kluba pakalpojumus. 

7.8. Par trenažieru vai cita trenažieru zāles aprīkojuma bojājumiem Klubs ir nekavējoties 

jāinformē. Trenažieru zālē ir aizliegts izmantot bojātus trenažierus vai citu zāles aprīkojumu. 

Īslaicīgi bojātajam Kluba aprīkojumam pievienota atzīme "īslaicīgi nav pieejams." Klubs 

neatbild  par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot šo Noteikumu punktu. 

7.9. Ja Klients nepareizi lieto trenažieri un tādējādi rada tam bojājumus/sabojā, tad Klientam 

ir pienākums segt tā remonta izmaksas. Ja trenažieris ir neatgriezeniski bojāts, Klients sedz tā 

vērtību, kāda tā ir dienā, kad trenažieris tika sabojāts. 

7.10. Kluba Klientiem ir aizliegts sniegt trenera pakalpojumus citiem Kluba klientiem vai 

personām, kas atrodas Kluba telpās. 

7.11. Trenažieru zālē ir jāievēro arī citas Noteikumu punktos norādītās prasības. 

 

VIII Kluba ģērbtuve 

8.1. Apmeklējot Klubu, tā Klientiem reģistratūrā katru reizi tiek piešķirta sava ģērbtuves 

skapīša atslēdziņa. Atslēga ir jāņem līdzi, dodoties uz sporta nodarbību, pirms tam aizslēdzot 

savu skapīti. 

8.2. Atslēgas nozaudēšanas gadījumā Klientam ir jāsedz tās atjaunošanas izdevumi. 
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8.3. Ģērbtuves skapītī Kluba klienti atstāj savas virsdrēbes un āra apavus. Uz nodarbību ir 

jādodas sporta tērpā un atbilstošos sporta apavos. Sportojot ieteicams noņemt visas 

dārglietas/bižutēriju/vērtslietas – gredzenus, auskarus, rokassprādzes, ķēdītes, brošas, 

matadatas u.c., kas varētu traucēt sporta nodarbībā, kā arī sabojāt inventāru. Matus 

ieteicams savākt ar atbilstošiem matu aksesuāriem. 

8.4. Sporta zālē Klienti nedrīkst atrasties basām kājām, bez krekla vai cita apģērba – ja vien 

tāda nav bijusi vienošanās ar treneri.  

8.5. Klubs nesniedz mantu uzglabāšanas pakalpojumus, bet ir paredzējis iespēju atstāt līdzi 

ņemtos priekšmetus noteiktajās vietās. Personīgās mantas klienti atstāj Kluba ģērbtuvē un 

pārģērbšanās skapjos, kurus, atstājot mantas, Klientam ir jāaizslēdz. Sporta klubs nav 

atbildīgs par klientu pārģērbšanās vai citās telpās atstātajiem priekšmetiem. Klientam ir 

nekavējoties jāziņo par savu mantu pazušanu vai sabojāšanu Kluba darbiniekiem. 

8.6. Klubs nav atbildīgs par klientu personīgo mantu zaudējumu un / vai bojājumu, ja vien tas 

nav noticis Kluba vainas dēļ. Klienta atstātie priekšmeti Klubā tiek glabāti 7 (septiņas) dienas. 

8.7. Ģērbtuves skapīša atslēga pēc nodarbībām jānodod atpakaļ reģistratūrā. Skapīti ir 

jāatstāj neaizslēgtu.  

 

IX Sporta kluba dušas un saunas lietošanas noteikumi 

9.1. Kluba klientiem gan pirms, gan pēc sporta nodarbībām ir pieejama duša, sauna, kā arī 

aukstā ūdens kubuls. 

9.2. Dušas telpā ieteicams lietot personīgos dušai piemērotos gumijas apavus. 

9.3. Dušas telpā kategoriski aizliegts veikt jebkādas estētiskās procedūras – vaksāciju, pīlingu, 

epilāciju, skūšanos, matu krāsošanu utt. Nav pieļaujama apģērbu vai veļas mazgāšana un 

skalošana. 

9.4. Saunas telpā klientiem ieteicams lietot savu personīgo dvieli, sēžot uz lāvas. Telpā 

aizliegts veikt jebkādas kosmētiskās procedūras – lietot mālus, dūņas, veikt ietīšanās 

procedūras, lietot skrubjus utt. 

9.5. Ja klientam saunā pēkšņi kļūst slikti vai rodas kādi citi veselības sarežģījumi, lūgums 

iespēju robežās lūgt palīdzību blakus esošām personām, kas tālāk varētu informēt kādu no 

Kluba darbiniekiem. 

9.6. Klientiem, kam ir/varētu būt sirds vai asinsvadu problēmas, par saunas lietošanu, lūgums 

iepriekš konsultēties ar savu ģimenes ārstu. 

 

X Solārija lietošanas noteikumi 

10.1. Solārija pakalpojumi ir pieejami klientiem, kas vecāki par 18 gadiem. Klientiem, kas 

jaunāki par 18 gadiem, solāriju atļauts apmeklēt tikai ar ģimenes ārsta vai dermatologa izziņu. 

10.2. Kluba apmeklētājiem solārijs pieejams pēc standarta cenrāža. Kluba klientiem ir 

pieejamas atlaides, kā arī bezmaksas apmeklējums konkrēta abonementa veidam.??? 

10.3. Kluba atbildīgais darbinieks novērtē klienta ādas stāvokļa atbilstību solārija 

pakalpojuma saņemšanai un sniedz konsultāciju par piemērotāko sauļošanās režīmu.  
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10.4. Solāriju drīkst izmantot 1 reizi 48 stundu laikā. Solārijā ir obligāti velkamas aizsargbrilles; 

bez saskaņošanas ar solārija personālu nedrīkst lietot nekādus aizsargkrēmus vai iedegumu 

pastiprinošus produktus. Jāievēro piesardzība izmantojot solāriju, ja lietojat kādus 

medikamentus. Nav ieteicams solāriju apmeklēt grūtniecēm un rūpīgi izvērtējama arī solārija 

apmeklēšana sievietēm, kas baro bērnu ar krūti. 

10.5. Pirms un pēc solārija klientam ir iespēja apmeklēt kluba dušu. Saunas izmantošana 

pirms vai pēc solārija izmantošanas ir aizliegta. 

10.6. Pirms solārija lietošanas klientam ir jāparaksta vienošanās, ka klients ir informēts par 

solārija lietošanas drošības noteikumiem*. Klubs solārija apmeklētājam izsniedz 

apmeklējuma uzskaites karti. 

*07.09.2010.g.MK not.Nr.834 1.pielikums „Patērētājam sniedzamā informācija par UV starojuma radītajiem riskiem veselībai un kosmētiskā 

iedeguma pakalpojuma saņemšanas nosacījumi”. 

10.7. Ja Klients neievēro šos Noteikumus vai Solārija lietošanas drošības noteikumus, visi 

sarežģījumi ar veselību, kas rodas vai varētu rasties, ir Klienta atbildība. 

 

XI Sporta kluba darba laiks 

11.1. Kluba darba laiks ir norādīts pie kluba ieejas durvīm un tīmekļa vietnē 

www.ultrafitness.lv. Klubam ir tiesības mainīt tā darba laiku, par to ne vēlāk kā 3 (trīs) 

kalendāro dienu laikā, izvietojot atbilstošus paziņojumus klubā,  redzamā vietā un publicējot 

šo informāciju tīmekļa vietnē www.ultrafitness.lv. 

11.2. Klubs var tikt slēgts ne ilgāk kā uz 48 stundām, lai veiktu profilakses darbus. Šajās dienās 

Kluba klientiem Kluba pakalpojumi netiek sniegti. Potenciālie Kluba klienti par to tiek iepriekš 

informēti Kluba telpās vai tīmekļa vietnē www.ultrafitness.lv. 

11.3. Profilakses darbu veikšanas nolūkos, var tikt slēgta atsevišķa Kluba zona ne ilgāk kā uz 

72 stundām, nodrošinot Klientiem sporta pakalpojumu pilnīgu vai daļēju saņemšanu. 

Potenciālie Klienti par to iepriekš ir jābrīdina Kluba telpās vai tīmekļa vietnē 

www.ultrafitness.lv.  

11.4. Kluba klientiem ir atļauts uzturēties Klubā tikai tā darba laikā. Kluba telpas ir jāatstāj līdz 

darba laika beigām. Ja Kluba apmeklētājs vai tā biedrs regulāri to neievēro, Klubs patur 

tiesības piemērot sankcijas pēc saviem ieskatiem. 

 

XII Atbildība par noteikumu neievērošanu 

12.1. Jebkurā gadījumā, kad Klients pārkāpj Kluba noteikumus, Klubam ir tiesības vērst 

noteiktas sankcijas pret Klientu atbilstoši pārkāpuma raksturam un smagumam. Pēc saviem 

ieskatiem, Klubs var izteikt brīdinājumu, likt atmaksāt nodarītos materiālos zaudējumus, 

izraidīt no Kluba, neielaist Kluba telpās utt.  

12.2. Normatīvajos tiesību aktos noteiktos gadījumos Klubs var informēt tiesībsargājošās 

iestādes par klienta veikto pārkāpumu. 

 

XIII Papildinājumi un grozījumi 

http://www.ultrafitness.lv/
http://www.ultrafitness.lv/
http://www.ultrafitness.lv/
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13.1. Klubam ir tiesības papildināt vai grozīt šos Noteikumus pēc saviem ieskatiem. To 

jaunajai redakcijai jābūt pieejamai Kluba telpās un tīmekļa vietnē www.ultrafitness.lv. 

13.2. Klubam ir tiesības mainīt tā darba laiku, cenrādi vai grupu nodarbību grafiku un 

papildpakalpojumu piedāvājuma klāstu, iepriekš par to informējot Kluba apmeklētājus un 

biedrus. 

http://www.ultrafitness.lv/

