
 

NOTEIKUMI 

par transportlīdzekļu stāvēšanu AS "Rīgas Centrāltirgus" autostāvvietā uz Gaiziņa 

ielas 

 

1. Noteikumu par transportlīdzekļu stāvēšanu AS "Rīgas Centrāltirgus" autostāvvietā 

uz Gaiziņa ielas (turpmāk – Noteikumi) mērķis ir noteikt transportlīdzekļu stāvēšanas kārtību 

AS "Rīgas Centrāltirgus" autostāvvietā Gaiziņa ielā pie ēkām Spīķeru ielā 3 un Spīķeru ielā 5, 

Rīgā (turpmāk – Autostāvvieta), atbilstoši izvietotajām ceļa zīmēm un norādēm. 

2. Lai nodrošinātu noteiktu kārtību transportlīdzekļu stāvēšanai Autostāvvietā, kā arī 

veiktu Noteikumu ievērošanas uzraudzību, noteikt autotransporta kontroles punktu Gaiziņa un 

Prāgas ielu krustojumā. Noteikumu ievērošanas kontroli veic AS "Rīgas Centrāltirgus", 

vienotais reģistrācijas Nr.50003249741, Transporta kontroles daļas stāvvietu kontrolieri 

(turpmāk – stāvvietu kontrolieris). 

3. Noteikt, ka Autostāvvietas daba laiks darba dienās ir laikā no plkst.08:00 līdz 19:00, 

sestdienās no plkst. 08:00 līdz 17:00, svētdienās un svētku dienās laikā no plkst.08:00 līdz 

15:00. 

4. Par Autostāvvietas izmantošanu no transportlīdzekļa lietotāja tiek iekasēta 

priekšapmaksa par ko tiek izsniegts elektroniskā kases aparāta čeks (turpmāk – Čeks). 

5. Maksa par Autostāvvietas izmantošanu nav jāveic gadījumos, kas noteikti ar AS 

"Rīgas Centrāltirgus" valdes lēmumu, par ko dežurējošais stāvvietu kontrolieris veic attiecīgas 

atzīmes dežūržurnālā. 

6. Autostāvvietā atļauts novietot tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētus 

transportlīdzekļus ar atbilstoši uzstādītām valsts reģistrācijas numura zīmēm.  

7. Pamatojoties uz Civillikuma 1428., 1535. un 1537.pantu, novietojot transportlīdzekli 

Autostāvvietā, tiek noslēgts līgums par Autostāvvietas lietošanu saskaņā ar šiem Noteikumiem. 

8. Par Autostāvvietas lietošanu tiek noteikta maksa par transportlīdzekļu novietošanu 

stāvēšanai darba dienās laikā no plkst.08:00 līdz 19:00, sestdienās no plkst.08:00 līdz 17:00, 

svētdienās un svētku dienās laikā no plkst.08:00 līdz 15:00 saskaņā ar AS "Rīgas Centrāltirgus" 

apstiprināto cenrādi, kas norādīta uz informatīvām zīmēm. Pārējā laikā Autostāvvietas lietošana 

ir bez maksas. 

9. Minimālā maksa par Autostāvvietas lietošanu ir 1.00 EUR. 

10. Līgums par Autostāvvietas lietošanu tiek noslēgts ar brīdi, kad transportlīdzekļa 

lietotājs novieto transporta līdzekli Autostāvvietā, tādējādi, izsakot savu gribu to lietot, piekrītot 

Noteikumiem un AS "Rīgas Centrāltirgus" noteiktajai maksai par Autostāvvietas lietošanu.  

11. Ja transportlīdzekļa lietotājs neizbrauc transportlīdzekli no Autostāvvietas līdz 

Čekā norādītā apmaksātā Autostāvvietas lietošanas tiesības termiņa beigām, tad uzskatāms, ka 

Transportlīdzekļa lietotājs atkārtoti izsaka gribu lietot Autostāvvietu un noslēdz jaunu līgumu 

par Autostāvvietas lietošanu. 

12. Lai iegūtu tiesības lietot Autostāvvietu, transportlīdzekļa lietotājam ir pienākums 

veikt priekšapmaksu skaidrā naudā vai maksājumu karti pie stāvvietu kontroliera saskaņā ar 

noteikto cenrādi par visu iecerēto Autostāvvietas lietošanas laiku. 

13. Transportlīdzekļa lietotājs ir tiesīgs lietot Autostāvvietu tikai līdz Čekā norādītā 

apmaksātā Autostāvvietas lietošanas laika beigām. Čeks pēc tajā norādītā apmaksātā termiņa 

beigām ir uzskatāms par nederīgu. 

14. Transportlīdzekļa lietotājam ir pienākums izbraukt transportlīdzekli no 

Autostāvvietas līdz Čekā norādītā apmaksātā Autostāvvietas lietošanas laika beigām. 

15. Čeks jānovieto uz transportlīdzekļa paneļa aiz priekšējā vējstikla redzamā vietā 

tādējādi, lai bez apgrūtinājumiem no ārpuses būtu nolasāma visa Čekā norādītā informācija par 

tiesībām lietot Autostāvvietu. Ja Čeks šajā Noteikumu punktā norādītajā vietā nav novietots vai 

arī, ja Čekā norādītā informācija par tiesībām lietot Autostāvvietu nav nolasāma, ir uzskatāms, 

ka Autostāvvieta tiek lietota bez veiktas priekšapmaksas.  
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16. Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Autostāvvietā atļauta tikai atbilstoši 

marķētās vietās, ievērojot Noteikumus, normatīvajos aktos noteikto ceļu satiksmes kārtību, 

informatīvās zīmes, horizontālos ceļa apzīmējumus, ievērojot AS "Rīgas Centrāltirgus" 

stāvvietu kontroliera vai AS "Rīgas Centrāltirgus" Iekšējā drošības dienesta darbinieka 

norādījumus, neapgrūtinot Autostāvvietas izmantošanu citiem lietotājiem. 

17. AS "Rīgas Centrāltirgus" ir tiesības piemērot pēcapmaksu par stāvvietas lietošanu 

30,00 EUR (trīsdesmit euro 00 centi) apmērā par katru kalendāro dienu, par ko tiek izrakstīts 

paziņojums par nesamaksāto autostāvvietas lietošanas pēcapmaksu, gadījumos, ja 

transportlīdzekļa lietotājs nav veicis Autostāvvietas lietošanas priekšapmaksu vai arī, ja 

faktiskais Autostāvvietas lietošanas laiks par vairāk nekā 15 minūtēm pārsniedz ar 

priekšapmaksu apmaksāto Autostāvvietas lietošanas laiku. 

18. Noteikumu pārkāpumu gadījumos AS "Rīgas Centrāltirgus" ir tiesības veikt 

transportlīdzekļa pārvietošanu vai pamatojoties uz Civillikuma 1735. un 1736.pantu, izlietot 

aizturējuma tiesību. Transportlīdzekļa pārvietošanas izmaksas sedz transportlīdzekļa lietotājs.  

19. Noteikumu ievērošanas kontroli veic AS "Rīgas Centrāltirgus" pārstāvji, izmantojot 

tehniskos līdzekļus (foto iekārtas vai video iekārtas), un AS "Rīgas Centrāltirgus" pārstāvju 

fiksētie dati ir uzskatāmi par faktisko apstākļu pierādījumiem. Noteikumos paredzēto 

maksājumu saistību neizpildes gadījumā AS "Rīgas Centrāltirgus" veic transportlīdzekļu 

īpašnieku (turētāju) datu apstrādi un iegūtie dati var tikt nodoti AS "Rīgas Centrāltirgus" 

pilnvarotiem parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem. 

20. AS "Rīgas Centrāltirgus" neuzņemas atbildību par Autostāvvietā novietotā 

transportlīdzekļa un tajā esošā īpašuma saglabāšanu. Transportlīdzekļa lietotājs ir atbildīgs par 

Autostāvvietā novietota transportlīdzekļa un tajā esoša īpašuma drošību. 

21. Noteikumi stājās spēkā no 2018.gada 22.janvāra. 

 

 


