
Pielikums Nr. 2 

OLIMPISKĀ SPORTA CENTRA 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTIEKUMIEM 

 

 

Papildu Spēka zāles iekšējās kārtības noteikumi 

 

1. Laika periodā no 2022. gada  29.  augusta līdz 2022. gada 20. septembrim sporta objekta “Rimi 

Olimpiskais centrs” (turpmāk – Rimi OC) Spēka zāle uz rekonstrukcijas laiku tiek pārcelta uz 

Manēžas 4. laukumu (turpmāk – Pagaidu Spēka zāle). 

2. Apmeklētājam, izmantojot Pagaidu Spēka zāles pakalpojumus, ir saistoši OLIMPISKĀ 

SPORTA CENTRA IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI (turpmāk – Noteikumi), kā arī to 

Speciālie noteikumi, kas attiecas uz Spēka zāles pakalpojumu izmantošanu, ciktāl šie papildu 

Spēka zāles iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Papildu noteikumi) nenosaka savādāk. 

3. Pagaidu Spēka zālē ieiet un izmantot tās pakalpojumus drīkst tikai apmeklētājs ar melnas krāsas 

elektronisko aproci. Apmeklētājs, kas Pagaidu Spēka zālē atrodas bez atbilstošas krāsas 

elektroniskās aproces, tiek nekavējoties izraidīts no Pagaidu Spēka zāles. 

4. Apmeklētājam, veicot Spēka zāles vienas reizes vai abonementa apmeklējumu jāievēro 

pakalpojuma izmantošanas laiks – 150 (viens simts piecdesmit) minūtes, no kurām 120 (viens 

simts divdesmit) minūtes drīkst pavadīt treniņā Pagaidu Spēka zālē. 

5. Rimi OC neuzņemas atbildību par Pagaidu Spēka zāles apmeklētāja, kā arī apmeklētāja, kuram 

nav melnas krāsas elektroniskās aproces, rīcību vai bezdarbību Pagaidu Spēka zālē, kuras 

rezultātā citam apmeklētājam nodarīts jebkāda veida kaitējums. 

6. Apmeklētājam, kurš iegādājies Spēka zāles abonementu un nevēlas izmantot Pagaidu Spēka 

zāles pakalpojumus, ir tiesības Rimi OC Klientu apkalpošanas centrā iesniegt iesniegumu un 

lūgt pagarināt iegādātā Spēka zāles abonementa derīguma termiņu par neizmantoto periodu.  

7. Papildu noteikumi izvietoti Pagaidu Spēka zālē, Klientu apkalpošanas centros, OSC mājas lapā 

www.olimpiskais.lv un uzskatāms, ka apmeklētājs, ienākot Pagaidu Spēka zālē, ar Papildu 

noteikumiem iepazinies. Kā arī pakalpojumu iegāde (čeks, abonements, līgums, pirkums mājas 

lapas interneta veikalā) apliecina, ka apmeklētājs iepazinies ar Papildu noteikumiem un 

apņemas tos ievērot. 

8. Papildu noteikumi stājas spēkā 2022. gada 29. augustā un ir spēkā visu Spēka zāles 

rekonstrukcijas laiku līdz 2022. gada 20. septembrim vai līdz brīdim, kad rekonstrukcija ir 

pabeigta.  

 

 

 

 


