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SIA „Baltic Ring 333” 
Reģ. nr. 40103537133 

„Sila Priedes”, Ropažu novads, LV-2133 

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. 

 

Mototrases ekspluatācijas noteikumi 

 

1. Vispārīgie noteikumi: 

1.1. Datu aizsardzības atruna ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis 
saistībā ar noteikumu ievērošanu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas 

Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Iesniedzot savus 
datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, 

kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas 

būtu nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja šādu 
pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, 

informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu; 

1.2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek SIA „Baltic Ring 333” mototrases (turpmāk tekstā 
– Trase) lietotāja (turpmāk tekstā – Lietotājs) darbību norise brauciena laikā kopumā; 

1.3. Trases Lietotājs ir persona, kura piedalās braucienā ar transporta līdzekli noteiktā trases daļā 

/ daļās. 

2. Lietotāja pienākumi: 

2.1. Lietotājs uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu; 

2.2. Lietotājam  līdz 16 gadu vecumam Trasi lietot kā transporta līdzekļa vadītājam drīkst tikai ar 
vecāku / aizbildņu nepārtrauktu klātbūtni vai ar vecāku rakstisku atļauju; 

2.3. Lietotājam - motobraucējam doties Trasē ar motosportam paredzētu aizsargķiveri un 

aizsargbrillēm, motosportam paredzētiem apaviem un cimdiem. Ieteicami muguras, sprandas, 
ceļu, elkoņu un ribu sargi; 

2.4. Izvēlēties transporta līdzekļa braukšanas ātrumu atbilstoši savām braukšanas prasmēm; 

2.5. Ievērot drošu braukšanas distanci;  

2.6. Ja Trases lietošanas laikā no transporta līdzekļa kādu noteiktu bojājumu dēļ atdalās detaļa, tā 

ir nekavējoties jāsavāc, stingri ievērojot drošības pasākumus Trasē; 

2.7. Ja Trases lietošanas laikā no transporta līdzekļa kādu noteiktu bojājumu dēļ noplūst eļļa, 

degviela vai tosols, tad pamanot šo faktu nekavējoties jāpātrauc brauciens, jānobrauc Trases 

malā un jānovērš tehniskais defekts; 

2.8. Ja konstatē jebkādu svešķermeņu (detaļas, priekšmeti, vielas u.c.) atrašanos uz Trases, kas 
tur atrodas citu Lietotāju braucienu rezultātā, tad nekavējoties informēt par šo faktu Trases 

personālu; 

2.9. Ja Lietotājs vēlas mainīt Trases konfigurāciju, tad to drīkst darīt tikai ar Trases personāla 
atļauju; 

2.10. Ja rodas jebkādi jautājumi vai neskaidrības par braucienu vai Trasi, tad jautāt Trases 

personālam , noskaidrojot jautājumu līdz tas ir pilnībā saprotams;  

2.11. Ja ir radušās problēmas turpināt braukšanu, tad par šo faktu informēt Trases personālu; 

2.12. Pārējā Sporta Kompleksa 333 teritorijā, kas ir ārpus Trases teritorijas, jebkura transporta 
līdzekļa ātrums nedrīkst pārsniegt 30 km/h; 

2.13. Saudzīgi izturēties pret Trasē lietojamo un pieejamo Trases mantu un izsniegto aprīkojumu; 

 

 

3. Lietotājam kategoriski aizliegts: 

3.1. Atrasties Trasē apreibinošu vielu ietekmē; 

3.2. Patvaļīgi lietot Trasi, bez Trases personāla dotās atļaujas; 



   

 

IN – 10, 

2 

3.3. Trases teritorijā Lietotājam  ir aizliegta spolēšana uz vietas vai ap savu asi pa apli, apzināti 
veidot bedres spolējot ar transportlīdzekli uz vietas, taču šis punkts neaizliedz veikt starta 

procedūru no vietas; 

3.4. Patvaļīgi mainīt noteikto braukšanas virzienu, konfigurāciju un apstāties Trasē bez pamatota 
iemesla; 

3.5. Apstāties Trasē bez pamatota iemesla, tomēr ja tāda nepieciešamība rodas, tad Lietotājam ir 

jāpaceļ roka, lai brīdinātu citus motobraucējus un jānobrauc vai jānostumj savs 
transportlīdzeklis nost no Trases, stingri ievērojot drošības pasākumus Trasē . 

4. Lietotāja atbildība: 

4.1. Pilna atbildība par pienākumu un aizliegumu ievērošanu, to izpildi un radītajām sekām; 

4.2. Civiltiesiskā atbildība saskaņā ar LR spēkā esošajām tiesību normām; 

4.3. Par jebkuru savas vai trešās personas tehnikas bojājumiem trases lietošanas laikā transporta 

līdzekļa vadītājs ir atbildīgs tikai un vienīgi pats; 

4.4. Pilna atbildība, ka transportlīdzeklis ar kuru Lietotājs piedalās braucienā pa Trasi ir tehniskā 
kārtībā. 

5. Lietotāja tiesības: 

5.1. Veikt iegādāto braucienu Trasē, ievērojot šos noteikumus; 

5.2. Uzdot jebkādus jautājumus par Trasi vai braucienu Trasē un saņemt Trases personāla atbildes 
uz interesējošiem jautājumiem. 

6. Citi jautājumi: 

6.1. SIA Baltic Ring 333 neuzņemas atbildību par Īrnieka personīgajām materiālajām vērtībām; 

6.2. Neievērojot iepriekš minētos noteikumus, Lietotājam tiek izteikts mutisks brīdinājums, ja 

Lietotājs neievēro izteikto brīdinājumu, tad dalība braucienā Lietotājam tiek nekavējoties 
liegta, bez tiesībām to atjaunot un samaksa par nodarbību netiek atgriezta; 

6.3. Pretenzijas, kas radušās Trases izmantošanas laikā, ir jāiesniedz rakstveidā brīvā formā 

nekavējoties - uzreiz pēc brauciena beigām; 

6.4. Ja Lietotājam  rodas jebkāda veida strīdi vai domstarpības ar jebkuru trešo personu, tad 
savstarpējie strīdi risināmi pārrunu veidā, ja tas neizdodas, Lietotājs un trešā persona risina 

radušos strīdus un nesaskaņas tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos 

noteiktā kārtībā; 

6.5. Ja Lietotājam  rodas jebkāda veida strīdi vai domstarpības ar SIA Baltic Ring 333 personālu, 
tad savstarpējie strīdi risināmi pārrunu veidā, ja tas neizdodas, situācijas atrisināšanai tiek 

pieaicināts uzņēmuma direktors, ja situācija netiek atrisināta pārrunās ar direktoru, tad puses 
risina radušos strīdus un nesaskaņas tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos tiesību 

aktos noteiktā kārtībā; 

6.6. Lietotājs ir iepazinies ar „Mototrases ekspluatācijas noteikumiem”, tos pilnībā saprot un 
apņemas tos ievērot, ko apliecina ar savu parakstu. 

 

Pēc pakalpojuma saņemšanas šis dokuments tiks droši utilizēts. 

Pretenzijas, par pakalpojumu, var izvirzīt 10 min pēc pakalpojuma saņemšanas! 

LIETOTĀJS: 

Vārds Uzvārds:   

Datums:   

Paraksts:   

 


