APSTIPRINĀTI
ar AS "Rīgas Centrāltirgus"
valdes 2016.gada 18.februāra
lēmumu Nr.02-1/95 (Prot. Nr.7)
NOTEIKUMI
Par autotransporta iebraukšanu un stāvēšanu Rīgas Centrāltirgus teritorijā
1. Šo noteikumu mērķis ir noteikt autotransporta iebraukšanas un stāvēšanas kārtību
Rīgas Centrāltirgū, lai nodrošinātu pircēju un tirgotāju piekļuvi, kā arī nodrošinātu
neatliekamās medicīniskās palīdzības, Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts ieņēmumu
dienesta, Valsts policijas, Rīgas pilsētas pašvaldības policijas, Patērētāju tiesību aizsardzības
centra un citu tirgus uzraudzības un kontroles institūciju funkciju īstenošanu Rīgas
Centrāltirgus teritorijā.
2. Šie noteikumi ir spēkā Rīgā Gaiziņa ielā, Spīķeru ielā, Pūpolu ielā, Nēģu ielā,
Prāgas ielā un Centrāltirgus ielā atbilstoši izvietotajām ceļa zīmēm un norādēm, izņemot
trešajām personām iznomātajās autostāvvietās.
3. Lai nodrošinātu noteiktu kārtību autotransporta iebraukšanai un izbraukšanai
Rīgas Centrāltirgus teritorijā, kā arī veiktu šo noteikumu ievērošanas uzraudzību, noteikt
četrus autotransporta kustības kontroles punktus ar sekojošām funkcijām un izvietojumu:
3.1. Punkts Nr.1 pie Gaiziņa ielas 7 ("Sarkanais krusts") – centrālais postenis ar
diennakts dežūru režīmu, video novērošanu (1., 2., 3., 4. autotransporta kustības kontroles
punktiem) ar iebraukšanas – izbraukšanas iespējām, izmantojot autotransporta iebraukšanas
caurlaidi un magnētisko kartiņu. Paredzēts izmantot vienreizējām iepriekš neparedzētām
vajadzībām, kuras realizē operators veicot ierakstu reģistrācijas žurnālā – operatīvajam
transportam vai saņemot administrācijas norādījumus. Vienreizējā iebraukšana – izbraukšana,
izmantojot čeku apmaksas sistēmu par autotransporta novietošanu stāvēšanai laikā no
plkst.08:00 līdz 17:00 un no plkst.17:00 līdz 8:00 jāmaksā saskaņā ar AS "Rīgas
Centrāltirgus" apstiprināto tarifu.
3.2. Punkts Nr.2 Prāgas ielas un Gaiziņa ielas krustojumā – izbraukšana izmantojot
magnētisko kartiņu atbilstoši izsniegtajai caurlaidei diennakts laikā un darbības limitā.
3.3. Punkts Nr.3 Prāgas ielas un Gaiziņa ielas krustojumā ("Maxima") – izbraukšana
un iebraukšana izmantojot magnētisko kartiņu, atbilstoši izsniegtajai autotransporta caurlaidei
diennakts laikā un darbības limitā.
3.4. Punkts Nr.4 pie Rīgas Centrāltirgus ielas 1 (Gaļas paviljons) – iebraukšana un
izbraukšana tiek organizēta uz speciālu caurlaižu pamata.
4. Noteikt transportlīdzekļu iebraukšanai Rīgas Centrāltirgus teritorijā sekojoša
veida caurlaides, kuras izmantojamas, lietojot magnētisko kartiņu:
4.1. maksas caurlaides;
4.2. bezmaksas caurlaides AS "Rīgas Centrāltirgus" darbiniekiem, nekustamā īpašuma
objektu, kas atrodas Rīgas Centrāltirgus teritorijā īpašniekiem un AS "Rīgas Centrāltirgus"
tirdzniecības vietu un telpu ilgtermiņa nomniekiem;
4.3. maksas caurlaides tirdzniecībai no autotransporta;
5. Rīgas Centrāltirgus teritorijā atļauts iebraukt un novietot autotransportu stāvvietās
ar AS "Rīgas Centrāltirgus" izsniegtām caurlaidēm saskaņā ar sekojošiem nosacījumiem:
5.1. Maksas caurlaides un magnētiskās kartiņas iebraukšanai un stāvēšanai konkrēti
norādītajā adresē 24 stundas diennaktī iegādei jāmaksā saskaņā ar AS "Rīgas Centrāltirgus"
apstiprināto tarifu. Pārkāpumu gadījumos, caurlaide un kartiņa tiek anulēta un samaksa par
caurlaidi netiek atgriezta. Beidzoties caurlaides derīguma termiņam caurlaide un magnētiskā
kartiņa jāatgriež AS "Rīgas Centrāltirgus" administrācijā;
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5.2. Bezmaksas caurlaides AS "Rīgas Centrāltirgus" darbiniekiem, nekustamā īpašuma
objektu, kas atrodas Rīgas Centrāltirgus teritorijā, īpašniekiem un AS "Rīgas Centrāltirgus"
tirdzniecības vietu un telpu ilgtermiņa nomniekiem izsniedz uz iesnieguma un attiecīgu
īpašuma tiesības vai ilgtermiņa nomas attiecības apliecinošu dokumentu pamata.
Autotransporta līdzeklis jānovieto atbilstoši caurlaidē norādītajai adresei. Autotransporta
caurlaides un magnētiskās kartiņas darbības laiks noteikts kalendārā gada ietvaros.
Pārkāpumu gadījumos autotransporta caurlaide un kartiņa tiek anulētas un netiek atjaunotas
visu atlikušo laika posmu līdz gada beigām.
6. Vienreizējai iebraukšanai – izbraukšanai, izmantojot čeku apmaksas sistēmu par
autotransporta novietošanu stāvēšanai laikā no plkst.08:00 līdz 17:00 un no plkst.17:00 līdz
8:00 jāmaksā saskaņā ar AS "Rīgas Centrāltirgus" apstiprināto tarifu.
7. Caurlaides iebraukšanai Rīgas Centrāltirgus teritorijā nav nepieciešamas:
7.1. operatīvo dienestu autotransportam (Valsts policijas, Rīgas pilsētas pašvaldības
policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Neatliekamās medicīniskās palīdzības,
Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts ieņēmumu dienesta, Patērētāju tiesību aizsardzības
centra un citu tirgus uzraudzības un kontroles institūciju autotransportam);
7.2. avārijas dienestiem un atkritumu savācējiem;
7.3. automobiļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, kas novietota
automobiļos, kurus vada personas ar pārvietošanās traucējumiem un automobiļos, kuru
pasažieri ir personas ar invaliditāti ar pārvietošanās traucējumiem vai 1.grupas redzes
invalīdiem, salonā pie priekšējā stikla, kuru izsniegusi Veselības un darbnespēju ekspertīzes
ārstu valsts komisija vai, pamatojoties uz šīs komisijas sniegto informāciju, – Ceļu satiksmes
drošības direkcija;
7.4. atsevišķos gadījumos, autotransportam pēc AS "Rīgas Centrāltirgus"
administrācijas norādījumiem, par ko dežūrējošais kontrolieris veic atzīmi dežūržurnālā.
8. Caurlaide vai talons jānovieto pie autotransporta priekšējā stikla tā, lai būtu
iespējams nolasīt visu caurlaidē vai talonā ietverto informāciju, kā arī, tā jāuzrāda pēc
apsardzes dienesta vai AS "Rīgas Centrāltirgus" administrācijas pieprasījuma.
9.

Autotransports jānovieto caurlaidē paredzētajā vietā.

10. Iebraukt un izbraukt no Rīgas Centrāltirgus teritorijas drīkst atbilstoši ceļa zīmēm
un norādēm, kas izvietotas autotransporta kustības kontroles punktos.
11. Personas, kuras pārkāpj šos noteikumus ir saucamas pie paredzētās atbildības,
anulējot tām caurlaides un magnētiskās kartiņas vai pie normatīvajos aktos paredzētās
administratīvās atbildības. Samaksa par caurlaidēm šādos gadījumos netiek atgriezta.
12. Autotransporta iebraukšanas un stāvēšanas kārtību Rīgas Centrāltirgus teritorijā,
kā arī caurlaižu un magnētisko kartiņu izsniegšanu nodrošina ar AS "Rīgas Centrāltirgus"
valdes lēmumu izveidota komisija.
13. Noteikumi stājās spēkā no 2016.gada 18.februāra.

