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SIA „Baltic Ring 333” 
Reģ. nr. 40103537133 

„Sila Priedes”, Ropažu novads, LV-2133 
Tālr.: 29555333 

e-pasts: info@333.lv, web: www.333.lv 

 
„APSTIPRINU”: 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„Baltic Ring 333” valdes priekšsēdētājs 

Shota Abkhazava 
Rīgā, 2022. gada 1. janvāris. 

 

Iekšējās kārtības noteikumi sporta kompleksa “333” apmeklētājiem 
 

1. Vispārīgie noteikumi: 

1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kura ir jāievēro jebkuram SIA „Baltic Ring 333” privātās 
teritorijas (turpmāk tekstā - 333) apmeklētājam (turpmāk tekstā – Apmeklētājs) - klientam, 
sacensību/pasākuma dalībniekam vai organizatoram, skatītājam un tml. personām; 
Noteikumi piemērojami visā 333 teritorijā; 

1.2. 333 teritorijā esošās sacīkšu trases un poligons ir paaugstinātas bīstamības objekti, kuros 
treniņu un sacensību laikā to organizators nes pilnu atbildību par treniņu procesu un tā 
drošību; 

1.3. 333 teritorijā tiek veikta videonovērošana, kuras mērķis ir noziedzīgu nodarījumu 
novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu 
aizsardzību; 

1.4. Atrodoties 333 teritorijā publiska pasākuma laikā Apmeklētājs ir informēts  un neizvirzīs 
nekādas pretenzijas pret publiska pasākuma laikā uzņemtiem foto attēliem un video 
uzņēmumiem, kurus veiks pasākuma laikā. Šos materiālus 333 vai teritorijas nomnieks ir 
tiesīgs izmantot mārketinga nolūkiem un arhīvā glabāšanai; 

1.5. Ar noteikumiem varat iepazīties interneta mājas lapā: https://333.lv/; 

1.6. Šie noteikumi nav uzskatāmi par piedāvājumu apmeklētājam slēgt līgumu. Līguma slēgšana 
notiek iegādājoties biļeti vai veicot maksājumu par tehnikas nomu. Noteikumos noteiktie 
apmeklētāja pienākumi ir saistoši un attiecas arī uz tām personām, kas faktiski atrodas 333 
teritorijā bez biļetes vai pirms biļetes iegādes vai arī pēc tās termiņa beigām. Ja  persona 
faktiski atrodas 333 teritorijā, atzīstams, ka persona ir pieņēmusi šos noteikumus un atzinusi 
tos par saistošiem; 

1.7. Apmeklētājiem, kuri ir jaunāki par 18 gadu vecumu  ir atļauts atrasties 333 teritorijā tikai 
nepārtrauktā vecāku vai pilnvaroto pārstāvju, kuri vecāki par 18 gadiem, uzraudzībā;  

1.8. Tiesības  lietot 333 teritorijā esošo inventāru ir fiziskai  personai,  kas  ir sasniegusi  vismaz  12  
gadu  vecumu. Nepilngadīgas personas līdz 12 gadu vecumam drīkst izmantot inventāru, tikai  
pilngadīgu personu tiešā uzraudzībā. Uz atsevišķiem inventāra veidiem un teritorijas daļām 
var attiekties atsevišķi vecuma ierobežojumi. 

1.9. Tiesības  lietot  333 teritoriju  ir  juridiskai  personai  saskaņā  ar  trases  cenrādi,  ja  ir  noslēgts  
sadarbības līgums vai piestādīts rēķins, kas nosaka 333 teritorijas lietošanas laiku un apjomu. 

1.10.  Maksas pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar 333 cenrādi; 

1.11.  Īpašu pasākumu un apstākļu gadījumā apmeklētājiem pieeja 333 teritorijai var tikt liegta vai 
ierobežota. 
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2. Apmeklētāja pienākumi: 

2.1. Ikviena 333 teritorijas apmeklētāja pienākums pirms apmeklējuma vai pasākumiem iepazīties 
ar šiem Noteikumiem. Noteikumi ir saistoši visiem 333 apmeklētājiem. To nezināšana 
neatbrīvo apmeklētāju no atbildības pārkāpumu izdarīšanas gadījumos, ja apmeklētājs ar 
noteikumiem ir iepazīstināts vai tam bija iespēja ar noteikumiem iepazīties; 

2.2. Jebkurš Apmeklētājs stingri ievēro 333 personāla, par pasākumu atbildīgo personu, apsardzes 
norādījumus un policijas darbinieku prasības; 

2.3. Ja Apmeklētājs ir 333 klients, kurš izmanto kādu no 333 sniegtajiem pakalpojumiem, tad visas 
darbības, kas saistītas ar konkrēto pakalpojumu, Apmeklētājs veic stingri ievērojot 
attiecīgajam pakalpojumam saistošajā dokumentācijā noteiktās prasības, pakalpojuma 
ekspluatācijas noteikumus; 

2.4. 333 trases, citas sporta infrastruktūras būves, marķētās velo trases un skriešanas takas, 
ierīkotās atpūtas zonas u.c. objektus drīkst izmantot tikai tiem paredzētajiem mērķiem ; 

2.5. Ja Apmeklētājs ir sacensību/pasākuma organizators, tad Apmeklētājs stingri ievēro 
savstarpējā līgumā ar 333 noteiktās prasības un atbild par saviem viesiem, klientiem, 
pasākuma apmeklētājiem, dalībniekiem. Pasākumu laikā pasākumu organizatoriem 
jānodrošina šo Noteikumu, Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma, kā arī visu 
citu saistošo normatīvo aktu ievērošana un sabiedriskā kārtība. Pasākuma laikā pasākumu 
organizatori ir atbildīgi par dalībnieku un apmeklētāju drošību; 

2.6. Ja Apmeklētājs ir sacensību/pasākuma dalībnieks, tad Apmeklētājs stingri ievēro 
sacensību/pasākuma organizatora norādījumus; 

2.7. Papildus 2.1. – 2.4. punktos noteiktajam, jebkuram 333 Apmeklētājam pienākumi ir: 

2.7.1. atrasties Apmeklētāja statusam atbilstošā 333 teritorijas daļā vai daļās; 
2.7.2. ievērot ētikas normas atrodoties sabiedriskā vietā, tajā skaitā nelietot 

necenzētus vārdus un savākt aiz sevis atkritumus; 
2.7.3. saudzīgi izturēties pret 333 mantu; 
2.7.4. ja ir radušies kādi jautājumi, problēmas, neskaidrības, kas saistītas ar 333 darbību 

- jautāt 333 personālam, lai pēc iespējas ātrāk atrisinātu radušos situāciju; 
2.7.5. ievērot pilnīgi visas teritorijā izliktās norādes vai aizlieguma vizuālās zīmes, tajā 

skaitā pārvietošanās ātruma ierobežojošās zīmes un stāvvietas teritorijas 
norobežojošās zīmes; 

2.7.6. peldēties tikai peldēšanai speciāli paredzētā un atzīmētā vietā; 
2.7.7. par piknika galdu un nojumi, solu, grila inventāra u.c. maksas inventāra 

izmantošanu norēķināties pie 333 personāla; 
2.7.8. pārliecināties pie 333 personāla vai 333 pakalpojums, atrakcija vai kāda inventāra 

lietošana ir maksas vai bezmaksas pakalpojums. Nezināšana neatbrīvo no 
atbildības; 

2.7.9. gadījumā, ja Apmeklētājs uzturas 333 teritorijā ar suni, tad tas obligāti jātur saitē, 
pavadā un tā izkārnījumi ir obligāti jāsavāc. Sods par noteikuma neievērošanu 
EUR 50,- (piecdesmit eiro); 

2.7.10.  Gadījumā, ja Apmeklētājs vēlas 333 teritorijā uzņemt fotoattēlus vai veikt 
filmēšanu ar profesionālo aparatūru (tajā skaitā veikt uzņēmumus/filmēšanu ar 
“drone” veida aparatūru), tad Apmeklētājam obligāti jāgriežas pie 333 personāla 
un jāparaksta mēdiju ekspluatācijas noteikumi.   

 

3. Apmeklētājam kategoriski aizliegts: 

3.1. 333 teritorijā ienest ieročus, sprāgstošas vielas, pirotehniku, asus priekšmetus un jebkādus 
citus priekšmetus vai vielas, kas var kaitēt cilvēka veselībai un drošībai;  

3.2. ienest un izmantot lāpas, dūmu sveces un tām līdzīgus priekšmetus; 
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3.3. ienest, lietot un atrasties alkohola, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā. Alkohola 
lietošanas aizliegums neattiecas uz gadījumiem, kad alkoholiskie dzērieni tiek tirgoti 333 
teritorijā publisku pasākumu laikā;  

3.4. Nepiedienīgi un skaļi uzvesties sabiedriskās vietās, traucēt sabiedrisko pasākumu norises 
kārtību, izvietot, rakstīt un izteikt personu cieņu, nacionalitāti un  kultūru aizskarošus, 
necenzētus vārdus un saukļus; 

3.5. Ar vārdiem vai fiziski aizskart sacensību, treniņu, publisku pasākumu dalībniekus, tienešus, 
333 darbiniekus un citus apmeklētājus, kā arī traucēt pasākumu un treniņu norisi, radīt skaņas 
un skaņu efektus, kas sporta un publisko pasākumu laikā traucē atbildīgo personu darbu un 
pasākuma norisi.  

3.6. Braukt ar velosipēdu, mopēdu un citiem braukšanas līdzekļiem (skrituļdēļiem, skrituļslidām 
utt.) pa 333 teritoriju, ja tas traucē gājēju kustību, 333 notiekošā pasākuma norisi un 
satiksmes drošību, kā arī ja braukšana tiek veikta agresīvi un ir traucējoša citiem 
Apmeklētājiem; 

3.7. Braukt ar braukšanas līdzekļiem ārpus atļautās teritorijas, jo īpaši, zaļajā zonā, tai skaitā, mežā 
zaļajā zonā; 

3.8. 333 teritorijā aizliegts izmantot inventāru vai citu brīvā laika pavadīšanas inventāru, kas nav 
minēts 333 iekšējās kārtības un trašu un poligona noteikumos un 333 cenrādī, izņemot 
gadījumus, kad tas saskaņots ar 333  vadību; 

3.9. Apmeklētājam, kurš ir skatītāja statusā – atrasties uz trašu braucamās daļas un iet aiz 
norobežotas zonas; 

3.10.  Bojāt, piegružot sabiedriskās lietošanas telpas, 333 teritoriju, izmest atkritumus, spļaut, 
nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās, bojāt vai pārvietot trašu marķējuma, 
brīdinājuma un citas informatīvās zīmes. 

3.11.  Maksas pasākumu apmeklēšana bez ieejas biļetes; 

3.12.  Smēķēt neatļautās vietās; 

3.13.  Nepilngadīgajām personām lietot alkoholiskos dzērienus; 

3.14.  Novietot jebkādu sporta tehniku uz seguma, kas nav noklāts ar paklāju, PVC materiālu vai citu 
segumu, kas aizsargā segumu no naftas vai jebkādiem citiem ķīmiskiem produktiem. Sods par 
šī noteikuma neievērošanu EUR 300,- (trīs simti eiro); 

3.15.  Nesaskaņoti atskaņot jebkāda veida mūziku vai skaņu, kas skaļāka par cilvēka sarunu; 

3.16.  Kāpt, rāpties uz jebkāda veida 333 konstrukcijām, ēkām, sienām, sētām, stabiem u.c. šāda 
tipa, veida 333 īpašuma tajā skaitā pārvietot 333 īpašumu; 

3.17.  Bez saskaņošanas ar 333 administrāciju veikt 333 teritorijā komercdarbību; 

3.18.  Iekļūt 333 teritorijā ārpus tās darba laika; 

3.19.  Rīkot erotiska, pretvalstiska vai antikonstitucionāla rakstura pasākumus, pasākumus, kas 
saistīti ar nesamērīgi augstu, nekontrolētu risku personu veselībai un dzīvībai;  

3.20.  Pārkāpt jebkādus noteikumus, aizliegumus, kuri attiecās uz jebkuru teritorijā esošo 
apmeklētāju.  

4. Rīcība ārkārtas situācijā: 

4.1. Ārkārtas situācijā apmeklētājiem ir pienākums nekavējoties par notikušo paziņot 333 
darbiniekiem un nepieciešamības gadījumā izsaukt operatīvos dienestus;  

4.2. Apmeklētājiem ir jāseko 333 darbinieku, pasākuma organizētāju un operatīvo dienestu 
norādījumiem. 
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5. Apmeklētāja atbildība: 

5.1. Par pienākumu un aizliegumu ievērošanu, to izpildi un radītajām sekām, tajā skaitā 
materiālajiem zaudējumiem; Apmeklētājs apzinās, ka tam jānes atbildība arī par 
zaudējumiem, kurus tas radījis pasākuma norisei, ja Apmeklētāja darbības ir traucējušas 
pasākuma norisei. 

5.2. Apmeklētāji ir personīgi atbildīgi par savām personiskajām mantām un 333 neuzņemas 
materiālo atbildību par 333 teritorijā atstātajām materiālajām vērtībām un autostāvvietā 
atstāto transportlīdzekli. 333 nenes atbildību par traumām, kuras apmeklētāji guvuši treniņu 
un sacensību laikā, vai kuras gūtas pārkāpjot 333 teritorijas noteikumus vai neievērojot  
brīdinājuma zīmes. 

5.3. Par kaitējumu, kas nodarīts apmeklētāja rīcības rezultātā, neievērojot Noteikumus, 333 
darbinieku vai par pasākumu atbildīgo personu norādījumus, izvietotās brīdinājuma zīmes, 
uzrakstus, apdraudot savu vai citu apmeklētāju veselību un dzīvību, atbild pasākuma 
organizators, ja kaitējums nodarīts pasākuma laikā, un persona, kas kaitējumu nodarījusi. 

6. Apmeklētāja tiesības: 

6.1. Uzturēties 333 teritorijā atbilstoši šiem un citiem noteikumiem; 

6.2. Uzdot jautājumus, kas saistoši Apmeklētāja statusam un saņemt atbildes uz interesējošiem 
jautājumiem no 333 personāla. 

7. Personas datu apstrāde. 

7.1. Izmantojot 333 teritoriju apmeklētājs dod piekrišanu 333 administrācijai vai tās 
pilnvarotajai trešajai personai veikt savu personas datu apstrādi, lai nodrošinātu 
pakalpojuma izpildi, tajā skaitā, sniegtu drošu pakalpojumu. Personas datu apstrādes 
tiesiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 
27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu 
brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 
1.punkta a. un b apakšpunkts; 

7.2. Lai nodrošinātu apmeklētāju drošību, 333 vadība veic videonovērošanu noziedzīgu 
nodarījumu novēršanas un atklāšanas, kā arī īpašuma aizsardzības mērķim.  Personas datu 
apstrādes tiesiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES)  2016/679 
(2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz datu apstrādi un šādu 
datu brīvu apriti ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta  
1.punkta  f. apakšpunkts – pārziņa leģitīmā interese nodrošināt tā īpašuma un apmeklētāju 
drošību.  

Noteikumu  6.1.  un  6.2. punktos paredzētiem personas datu apstrādes nolūkiem datu apstrādi veic pārzinis 
- SIA „Baltic Ring 333”, reģ. nr. 40103537133, „Sila Priedes”, Ropažu novads, LV-2133, e-pasts saziņai par 
datu apstrādi: info@333.lv, web: www.333.lv. Papildu  informāciju  par  minēto  personas  datu  apstrādi  
var  iegūt ://333.lv/privatuma-politika/  vai  iepazīstoties  ar  to  klātienē 333 teritorijā. 

7.3. 333 vadība un tā pilnvarota trešā persona fizisko personu datus apstrādā saskaņā ar 
Vispārīgās datu aizsardzības regulas un citu normatīvos aktu prasībām. 

 

 

8. Citi jautājumi: 

8.1. Neievērojot iepriekš minētos noteikumus, Apmeklētājam tiek izteikts mutisks brīdinājums. Ja 
Apmeklētājs neievēro izteikto brīdinājumu, tad atrašanās 333 tiek nekavējoties liegta (pēc 
vajadzības izsaucot tiesībsargājošās iestādēs), bez tiesībām to atjaunot un samaksa par 
neizmantotiem pakalpojumu netiek atgriezta; 

8.2. Ja Apmeklētājam rodas jebkāda veida strīdi vai domstarpības ar jebkuru 333 trešo personu, 
tad savstarpējie strīdi risināmi pārrunu veidā, ja tas neizdodas, Apmeklētājs un trešā persona 
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risina radušos strīdus un nesaskaņas tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos  tiesību 
aktos noteiktā kārtībā; 

8.3. Par līgumam neatbilstoša pakalpojuma sniegšanu Apmeklētājs, ja tas uzskatāmas par 
patērētāju Latvijas Republikas normatīvo aktu izpratnē, var vērsties pie SIA „Baltic Ring 333”, 
reģ. nr. 40103537133, „Sila Priedes”, Ropažu novads, LV-2133, e-pasts: info@333.lv ar 
rakstisku, pamatotu iesniegumu. Iesniegums tiks izskatīts saskaņā ar Patērētāju tiesību 
aizsardzības likumā noteiktajām normām.  Pakalpojums uzskatāms par atbilstošu līguma 
noteikumiem, ja:  

1) pakalpojuma saturs, sniegšanas veids un rezultāts atbilst tam, par ko bijusi vienošanās;  

2) pakalpojums sniegts ar profesionālu rūpību, ņemot vērā patērētāja intereses;   

3) pakalpojums atbilst prasībām, kas tiek pamatoti izvirzītas šādiem pakalpojumiem; 

8.4. Par noteikumu pārkāpumiem apmeklētājiem ir pienākums ziņot 333 administrācijai zvanot 
pa tālruni: 29555333. 

 

 

Vārds Uzvārds:   

Datums:   

Paraksts:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


