
 

 

 

 

 
 
 
 

Sporta objekta „Olimpiskais sporta centrs” 
maksas autostāvvietas lietošanas noteikumi 

 
 

1.  Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. Sporta objekta „Olimpiskais sporta centrs” maksas autostāvvietas lietošanas noteikumi (turpmāk 
tekstā – Noteikumi) izdoti, lai uzlabotu satiksmes plūsmu SIA „Olimpiskais sporta centrs” 
(turpmāk tekstā – OSC) autostāvvietā, nodrošinot autostāvvietas, turpmāk tekstā – 
Autostāvvieta, lietotājiem iespēju novietot transportlīdzekļus šajos Noteikumos noteiktajā 
kārtībā.  

1.2. Šie Noteikumi ir saistoši visiem Autostāvvietas lietotājiem, kas iebraukuši un novietojuši 
transportlīdzekli Autostāvvietā. 

1.3. Autostāvvieta ir privātīpašums un OSC ir tiesības atteikties no Autostāvvietas pakalpojumu 
sniegšanas jebkurai personai, nepaskaidrojot atteikuma iemeslu. 

 
2. Autostāvvietas darba laiks 

 
2.1. Autostāvvietas darba laiks apmeklētājiem tiek noteikts 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 7 

(septiņas) dienas nedēļā bez pārtraukumiem darbā. 
2.2. Nepieciešamības gadījumā OSC ir tiesības ierobežot un/vai aizliegt Autostāvvietas lietošanu 

tās darba laikā. 
 

3. Maksa par Autostāvvietas lietošanu 
 

3.1. Maksimālais Autostāvvietas bezmaksas lietošanas laiks ir pirmās 20 (divdesmit) minūtes, skaitot 
no iebraukšanas brīža. 

3.2. Minimālais samaksas apjoms par Autostāvvietas lietošanu ir 30 (trīsdesmit) minūtes. 
3.3.  Samaksa par Autostāvvietas lietošanu veicama pēcapmaksas veidā. 
3.4.Maksa par Autostāvvietas lietošanu sastāda EUR 1,50 (viens eiro, 50 centi) stundā. Aprēķins tiek 

veikts ik pa pusstundai.  
3.5. Maksimālā maksa par Autostāvvietas lietošanu līdz attiecīgās dienas plkst. 24.00 sastāda EUR 

7,00 (septiņi eiro, 00 centi). 
3.6. Par Autostāvvietas lietošanu var norēķināties ar norēķinu kartēm, izmantojot Klienta karti vai 

nosūtot īsziņu. 
3.7. Samaksa par Autostāvvietas lietošanu veicama: 
3.7.1. Autostāvvietas norēķinu terminālā, vai 
3.7.2. izmantojot Mobilly elektronisko norēķinu sistēmu, kas nodrošina apmaksas veikšanu, ar 

mobilā tālruņa palīdzību, tas ir, nosūtot īsziņu uz kvītī norādīto tālruņa numuru; 
3.7.3. izmantojot Klienta karti, noskanējot to pie izbrauktuves.  
3.8.Veicot samaksu par Autostāvvietu, no tās ir jāizbrauc 15 (piecpadsmit) minūšu laikā.  
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3.9. Tiesības lietot Autostāvvietu bez maksas ir: 
3.9.1. invalīdiem, kuru transportlīdzekļi ir aprīkoti saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām, 

uzrādot invalīda apliecību. Ja Autostāvvietā īpaši invalīdu transportlīdzekļiem paredzētās 
stāvvietas ir aizņemtas, invalīdiem ir tiesības bez maksas izmantot jebkuru citu brīvu vietu 
Autostāvvietas teritorijā; 

3.9.2. operatīvā transportlīdzekļa vadītājam, pildot dienesta pienākumus. Operatīvā darbinieka 
pienākums ir pēc OSC apsardzes darbinieka un/vai OSC administrācijas pirmā pieprasījuma 
uzrādīt operatīvo ceļazīmi; 

3.9.3. transportlīdzekļu vadītājiem, kuri Autostāvvietu izmanto uz laiku, kas nepārsniedz 20 
(divdesmit) minūtes; 

3.9.4. personām, kurām lietošanā izsniegtas Autostāvvietas caurlaides.  
3.10. Caurlaižu un abonementu lietotājiem maksa par Autostāvvietas lietošanu no plkst. 00.30-6.30 

tiek noteikta EUR 0,20 (nulle eiro, 20 centi) stundā. Minētā maksa abonementu lietotājiem tiek 
noteikta kā papildus maksa abonementa maksai. 

3.11. Soda nauda par Autostāvvietas Kvīts nozaudēšanu sastāda EUR 7,00 (septiņi eiro, 00 centi). 
 

4. Autostāvvietas lietošanas noteikumi 
 

4.1. Autostāvvietas lietotājam, iebraucot un apturot transportlīdzekli Autostāvvietā, ir jāievēro: 
4.1.1. ceļa zīmju un ceļa horizontālo apzīmējumu norādes; 
4.1.2. pirms izbraukšanas no Autostāvvietas veikt samaksu par tās lietošanu, pie nosacījuma, ja 

Autostāvvietas lietotājs ir uzturējies Autostāvvietā ilgāk kā 20 (divdesmit) minūtes. 
4.2. Autostāvvietas lietotājiem, kuri iebrauc un aptur transportlīdzekļus ar piekabēm, lielgabarīta 

transportlīdzekļus vai autobusus, papildus Noteikumu 4.1. punktā noteiktajam, ir pienākums 
pirms izbraukšana no Autostāvvietas doties pie OSC apsardzes, kas to izlaiž ārā, paceļot un 
aizturot barjeru, kamēr transportlīdzeklis ir izbraucis no Autostāvvietas. 

4.3.Par nepieciešamību novietot savu transportlīdzekli Autostāvvietā pēc plkst. 24.00, kā arī uz laiku, 
kas ir ilgāks par 24 (divdesmit četrām) stundām, nepieciešamas saņemt OSC atļauju. 

4.4. Iestājoties Noteikumu 4.3. punktā minētiem apstākļiem, transportlīdzekļa vadītājam tiek 
ierādīta vieta, kur novietot savu transportlīdzekli, lai tas netraucē citus transportlīdzekļus. 

4.5. Neievērojot Noteikumu 4.1.1. apakšpunktā, 4.3., 4.4. punktā noteikto, kā arī novietojot 
transportlīdzekli tā, ka tas traucē citiem Autostāvvietas lietotājiem, OSC ir tiesīgs bez 
brīdinājuma konkrēto transportlīdzekli evakuēt un rēķinu par piespiedu evakuāciju piestādīt 
transportlīdzekļa īpašniekam vai lietotājam. 

4.6. Patvaļīga Autostāvvietas atstāšana, neveicot samaksu par tās izmantošanu, kvalificējama kā 
Noteikumu pārkāpums. Soda nauda par patvaļīgu Autostāvvietas atstāšanu, neveicot samaksu 
par tās izmantošanu sastāda EUR 20.00 (divdesmit eiro, 00 centi). 

4.7. Patvaļīga Autostāvvietas atstāšana, kā rezultātā tiek bojāta izbrauktuves barjeras plastikāta 
skrūves, kvalificējama kā Noteikumu pārkāpums. Soda nauda par izbrauktuves barjeras 
konstrukcijas bojāšanu sastāda EUR 20.00 (divdesmit eiro, 00 centi). 

4.8. Ja patvaļīgi atstājot Autostāvietu, tiek bojāta izbrauktuves barjeras konstrukcija, vainīgā 
persona atlīdzina OSC radītos zaudējumus, kuru apmērs tiks noteikts saskaņā ar remonta tāmi. 

4.9. Patvaļīga Autostāvvietas atstāšana šķērsojot zaļo zonu vai pārvietojoties par to, kvalificējama 
kā Noteikumu pārkāpums. Soda nauda par pārvietošanos par zaļo zonu vai šķērsojot to - sastāda 
EUR 40.00 (četrdesmit eiro, 00 centi). 

4.10. Noteikumos noteiktās soda naudas samaksa veicama OSC Informācijas centrā - darba dienās 
no plkst. 8.30 līdz plkst. 22.00, sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 
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21.30 vai OSC peldbaseina Informācijas centrā - darba dienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00, 
sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 22.00. 

5. Nobeiguma noteikumi 

5.1. Autostāvvieta netiek apsargāta. 
5.2. OSC nav materiāli atbildīgs par Autostāvvietā novietotajiem transportlīdzekļiem un tajos 

atstātajām mantām, izņemot gadījumus, kad transportlīdzeklim nodarīto bojājumu vai 
Autostāvvietas lietotājam radušos zaudējumu cēlonis bijis OSC darbinieka ar nodomu vai aiz 
neuzmanības veikta darbība. 

5.3. OSC neatbild par zaudējumiem, kas Autostāvvietas lietotājam radušies nepārvaramas varas 
rezultātā. 

5.4. Autostāvvietas lietotājs par šo Noteikumu neievērošanu/pārkāpšanu ir atbildīgs LR 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

5.5. OSC ir tiesīgs grozīt Autostāvvietas lietošanas noteikumus, kā arī mainīt autostāvvietas 
lietošanas maksu, 5 (piecas) dienas iepriekš izvietojot Autostāvvietā informāciju par noteikumu 
grozījumiem un publicējot Noteikumus jaunajā redakcijā OSC mājas lapā www.olimpiskais.lv.    

5.6. Šie Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. septembrī. 

 

 

http://www.olimpiskais.lv/

