VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBAS “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA”” MAKSAS
AUTOSTĀVVIETU LIETOŠANAS NOTEIKUMI
1. Noteikumi, pamatojoties uz Civillikuma 1428., 1535. un 1537. pantu, ir līgums par
Autostāvvietas lietošanu, kas tiek slēgts starp klāt neesošām pusēm. Novietojot
transportlīdzekli Autostāvvietā, līgums tiek atzīts par noslēgtu un transportlīdzekļa
lietotājs apliecina, ka ir iepazinies un pilnībā atzīst šos Noteikumus par sev saistošiem.
Ja transportlīdzekļa lietotājs nav tā īpašnieks (turētājs), novietojot transportlīdzekli
Autostāvvietā, viņš apliecina, ka ir saņēmis transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja)
pilnvarojumu lietot transportlīdzekli un transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja) vārdā
slēgt ar transportlīdzekļa lietošanu saistītus civiltiesiskos līgumus, t. sk. līgumu par
Autostāvvietas lietošanu.
2.
Autostāvvietā atļauts novietot tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētus
transportlīdzekļus ar attiecīgās valsts reģistrācijas numura zīmēm un tādā tehniskā
stāvoklī, kas nerada bīstamību citiem Autostāvvietas lietotājiem un nepiesārņo vidi.
3.
Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Autostāvvietā atļauta tikai atbilstoši
marķētās vietās, neapgrūtinot Autostāvvietas izmantošanu citiem lietotājiem.
4.
Transportlīdzekļa novietošanas laiks Autostāvvietā nedrīkst pārsniegt šādu laika
periodu: Autostāvvietā P1 – 3 (trīs) mēnešus; Autostāvvietās P2, P3, P4 – 6 (sešus)
mēnešus.
5.
Ja tiek pārkāpti šo Noteikumu 4.2., 4.3., 4.4. punktā minētie nosacījumi, Lidostai ir
tiesības veikt transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu vai evakuēšanu. Izdevumi, kas
radušies piespiedu pārvietošanas vai evakuēšanas rezultātā, sedzami no Autostāvvietas
lietotāja.
6.
Noteikumu ievērošanas kontroli veic Lidosta, izmantojot tehniskos līdzekļus (foto un
video iekārtas). Lidostas fiksētie dati uzskatāmi par faktisko apstākļu pierādījumiem.
7.
Transportlīdzekļa lietotājam, lai iebrauktu Autostāvvietā, nepieciešams piebraukt pie
Autostāvvietas iebraukšanas barjeras un saņemt Talonu no termināļa, noskenēt Karti
vai Kuponu. Aizliegts iebraukt Autostāvvietā bez Talona, Kartes vai Kupona vai ja
barjera ir aizvērta vai sāk aizvērties. Talonu vai Karti nodot trešām personām ir
aizliegts.
8.
Autostāvvietas darba laiks un pieejamība: katru dienu no plkst. 00.00 līdz 24.00.
Nepieciešamības gadījumā Lidosta patur tiesības ierobežot vai aizliegt Autostāvvietas
lietošanu tās darba laikā.
9.
Atrodoties Autostāvvietā, transportlīdzekļa vadītājam un tā pasažieriem ir jāievēro
sabiedriskās kārtības noteikumi.
10.
Autostāvvietā aizliegts veikt jebkādas darbības, kas varētu nodarīt zaudējumus citiem
Autostāvvietas lietotājiem vai kaitējumu, piesārņojumu apkārtējai videi.
11.
Autostāvvietas apmaksa jāveic pirms izbraukšanas no Autostāvvietas, veicot apmaksu
Autostāvvietas automātos, pie personāla vai ar mobilo lietotni saskaņā ar Lidostas
pakalpojumu cenrādi (maksa par Autostāvvietas lietošanu atbilstoši pavadītajam
laikam), kas izvietots pie Autostāvvietas iebraukšanas termināļiem un Autostāvvietu
apmaksas automātiem, kā arī Lidostas interneta vietnē www.riga-airport.com, sadaļā
“Autostāvvietas”.
12.
Talona nozaudēšanas gadījumā papildus maksai par Autostāvvietas lietošanu ir
jāmaksā par Talona atjaunošanu 20,00 EUR (iekļauts pievienotās vērtības nodoklis).
Talonu atjauno Autostāvvietas personāls.
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Pēc apmaksas veikšanas par Autostāvvietas pakalpojumiem transportlīdzekļa
lietotājam ir jāizbrauc no Autostāvvietas noteiktā laikā: no Autostāvvietas P1 – 15
minūšu laikā, no Autostāvvietas P2, P3, P4 – 30 minūšu laikā.
Ja transportlīdzeklis noteiktā laikā neizbrauc no Autostāvvietas teritorijas, ir
uzskatāms, ka transportlīdzekļa lietotājs atkārtoti izsaka gribu lietot Autostāvvietu un
noslēdz jaunu līgumu par Autostāvvietas lietošanu.
Lidosta nav materiāli atbildīga par Autostāvvietā novietotajiem transportlīdzekļiem un
tajos atstātajām mantām vai par citiem Autostāvvietas lietotājiem radītajiem
zaudējumiem.
Autostāvvietas lietotāji atbild par visiem zaudējumiem, ko viņi ar savu tiešu vai
netiešu rīcību ir nodarījuši citiem Autostāvvietas lietotājiem/transportlīdzekļiem.
Gadījumos, kad Autostāvvietas lietotāju rīcības rezultātā tiek nodarīti kādi bojājumi
citu Autostāvvietas lietotāju transportlīdzekļiem, viņu pienākums ir nekavējoties ziņot
Autostāvvietu darbiniekam vai Valsts policijai.
Lidostai ir tiesības grozīt Noteikumus, mainīt Autostāvvietas darba laiku, veikt
izmaiņas Lidostas pakalpojumu cenrādī. Informācija par izmaiņām tiek ievietota
Lidostas interneta vietnē www.riga-airport.com, sadaļā “Autostāvvietas”.
Līguma par Autostāvvietas lietošanu izpildes nodrošināšanai Lidosta veic
transportlīdzekļu īpašnieku/turētāju/faktisko lietotāju datu apstrādi ar tehniskajiem
līdzekļiem (Noteikumu 4.6. punkts). Ar detalizētu informāciju par datu apstrādi –
privātuma politiku – var iepazīties Lidostas interneta vietnē www.riga-airport.com,
sadaļā “Privātuma politika”.
Strīdi un nesaskaņas tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja Lidosta un
Autostāvvietas lietotājs nevar vienoties, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas
saistīti ar Autostāvvietas lietošanu, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar
spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Par Noteikumu ievērošanas kontroli ir atbildīgi Autostāvvietu darbinieki.

