LĪGUMS Nr. B4-2019/603
par stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” maksas autostāvvietas un stacionāra
„Biķernieki” maksas auto novietošanas zonas pakalpojumu nodrošināšanu un kontroli
Rīga

2019. gada 30. decembrī

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas numurs 40003951628,
juridiskā adrese Hipokrāta iela 2, Rīgā, LV-1038, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Imants
Paeglītis, valdes loceklis Kaspars Plūme un valdes loceklis Aleksejs Višņakovs (turpmāk –
Klients), no vienas puses, un
SIA „EuroPark Latvia, reģistrācijas numurs 40003553023, juridiskā adrese Zigfrīda Annas
Meierovica bulvāris 8, Rīga, LV-1050, kuru pārstāv valdes loceklis Mārtiņš Meisītis (turpmāk–
Operators), no otras puses,
Klients un Operators turpmāk saukti arī par „Pusēm” abi kopā vai par „Pusi” katrs atsevišķi,
atkarībā no konteksta, noslēdza sekojoša satura līgumu par autostāvvietas operatora pakalpojumu
nodrošināšanu (turpmāk tekstā „Līgums”):
1. Līguma priekšmets
1.1 Klientam ir īpašuma tiesības uz sekojošu nekustamo īpašumu, kura teritorijā tiks nodrošināti
maksas un bezmaksas autostāvvietas pakalpojumi:
1.1.1. stacionārs „Latvijas Onkoloģijas centrs”, Hipokrāta iela 4, Rīga;
1.1.2. stacionārs „Biķernieki”, Lielvārdes iela 68, Rīga (turpmāk abi kopā –
Autostāvvietas).
1.2 Teritorijas, kurās tiks nodrošināti maksas un bezmaksas autostāvvietas, kā arī maksas auto
novietošanas zonas pakalpojumi, robežas ir noteiktas Autostāvvietas robežu plānos
(pielikums Nr.1), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.3 Operators ir komersants, kura galvenā komercdarbības joma ir profesionālu autostāvvietu
operatora pakalpojumu sniegšana.
1.4 Puses vienojas, ka saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un tajā noteiktajā kārtībā Operators
nodrošinās maksas iekasēšanu par Autostāvvietas izmantošanu saskaņā ar Operatora
komercdarbības principiem un šajā Līgumā noteiktajiem Pušu pienākumiem un tiesībām.
1.5 Puses vienojas, ka saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un tajā noteiktajā kārtībā, Operators
nodrošinās bezmaksas autostāvvietas laiku Klienta apmeklētājiem, atbilstoši Autostāvvietas
izmantošanas pakalpojumu tarifam, (Pielikums Nr.2), un tajā noteiktajam stundu apjomam,
izmantojot Operatora elektronisko reģistrācijas sistēmu un Klienta interneta un elektrības
pieslēgumu.
1.6 Operatoram ir zināma un saprotama Autostāvvietas atrašanās vieta dabā. Operators pirms šī
Līguma parakstīšanas ir iepazinies ar Autostāvvietas plānu un faktisko stāvokli. Operatoram
ir tiesības izmantot pievadceļus un teritorijas saskaņā ar Autostāvvietas plānā norādīto – lai
nodrošinātu Autostāvvietas izmantošanu.
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2. Līguma termiņš
2.1 Līgums stājas spēkā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus
vai līdz Līguma 3.3.punktā norādītā Operatora ieturētā summa sasniedz EUR 41 999,00
(četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi) bez pievienotās
vērtības nodokļa (turpmāk tekstā „PVN”), vai arī līdz brīdim, kad Puses ir pilnībā
izpildījušas Līgumā paredzētās saistības.
2.2 Klientam ir tiesības ar 10 (desmit) dienu iepriekšēju paziņojumu vienpusēji izbeigt šo
Līgumu pirms noteiktā termiņa beigām gadījumā, ja Operators nav novērsis Līguma
noteikumu pārkāpumus piecu darba dienu laikā pēc attiecīga rakstiska paziņojuma
saņemšanas no Klienta.
2.3 Operatoram ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt šo Līgumu pirms noteiktā termiņa
beigām gadījumā, ja Klients zaudē tiesības uz nekustamo īpašumu.
2.4 Sākot ar 181 dienu, no Līguma 3.1. punktā minētā brīža, katra no Pusēm ir tiesīga izbeigt šo
Līgumu vienpusēji, divus mēnešus iepriekš par to rakstveidā brīdinot otru Pusi.
3.

Norēķinu kārtība

3.1 Sākot no Autostāvvietas struktūrvienības reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk –
VID), sekojošas norēķinu automāta un elektroniskās reģistrācijas kioska uzstādīšanas
Autostāvvietā un sekojošas norēķinu automātu reģistrācijas dienas, Operators uzsāk Līguma
1.4. un 1.5. punktos minēto Autostāvvietas pakalpojumu sniegšanu Autostāvvietā, saskaņā
ar šī Līguma nosacījumiem.
3.2 Atlīdzība, ko Operators maksā Klientam, tiek aprēķināta, sākot no dienas, kad Operators
uzsāk Līguma 1.4. un 1.5. punktos minēto Autostāvvietas pakalpojumu sniegšanu.
3.3 Atlīdzība, ko Operators maksā Klientam, tiek aprēķināta par katru iepriekšējo kalendāro
mēnesi sekojoši (visas pozīcijas sevī neietver piemērojamo PVN):
3.3.1. No neto ieņēmumiem par Autostāvvietas pakalpojumiem, kas veidojas sekojoši:
samaksa par Autostāvvietas pakalpojumiem Operatora kases automātā;
+ (plus) samaksa par Autostāvvietas pakalpojumiem mobilā tālruņa īsziņas vai
aplikācijas starpniecību;
+ ienākumi no iekasētajiem līgumsodiem, kuri fiksēti sākot no 01.01.2020., par
Autostāvvietas lietošanas noteikumu neievērošanu;
+ ienākumi no Autostāvvietas rezervācijas un tml.
= Neto ienākumi,
Operators ietur 29 % no neto ienākumiem un 71 % no neto ienākumiem kalendārā mēnesī
izmaksā Klientam uz Klienta norēķinu kontu, kas norādīts rēķinā.
3.4 Operators sagatavo un iesniedz pilnu pārskatu par neto ienākumiem, kā arī atlīdzības
aprēķinu saskaņā ar Līguma 3.3.punktā minēto aprēķina modeli par visu iepriekšējo
kalendāro mēnesi un iesniedz to Klientam līdz kārtējā mēneša 12.datumam elektroniskā
veidā, sūtot pārskatu uz Klienta e-pasta adresi irina.rutkovska@aslimnica.lv.
3.5 Atlīdzību par iepriekšējo kalendāro mēnesi Operators maksā Klientam piecu darba dienu
laikā no brīža, kad Klients ir iesniedzis atbilstoši izrakstītu rēķinu. Rēķini, kas sagatavoti
atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām, tiek sūtīti elektroniskā veidā.
Elektroniski sagatavotie rēķini tiek nosūtīti uz Operatora e-pasta adresi lili@europark.lv.
3.6 Papildus Līguma 3.5.punktā noteiktajam, Klients sagatavo un izraksta Operatoram rēķinus
par Operatora kases automātu darbības nodrošināšanai patērēto elektroenerģiju.
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3.7 Par Līguma 3.3.punktā noteikto maksājumu kavējumu Operators maksā Klientam līgumsodu
0,1% apmērā no termiņā neapmaksātās summas par katru kavējuma dienu. Līgumsoda
nomaksa neatbrīvo Operatoru no pārējo šajā Līgumā noteikto saistību izpildes.
3.8 Operatoram un Klientam ir tiesības ierosināt tarifu izmaiņas saistībā ar Autostāvvietas
izmantošanu. Operatoram šādas izmaiņas ir rakstiski jāsaskaņo ar Klientu.
4.

Klienta tiesības un pienākumi

4.1 Klientam ir tiesības pārbaudīt Autostāvvietu nolūkā konstatēt, vai Operators ievēro šī
Līguma noteikumus.
4.2 Klientam nav tiesību iejaukties Operatora komercdarbībā, sniedzot Autostāvvietas
izmantošanas pakalpojumus, ja tā nav pretrunā ar šī Līguma noteikumiem un spēkā
esošajiem tiesību aktiem.
4.3 Klients apņemas nodrošināt Operatoru ar dokumentāciju, kas var būt nepieciešama
Operatoram Autostāvvietas pakalpojumu nodrošināšanai un saistīto pakalpojumu
saņemšanai un kuru saņemšana ir vai būs atkarīga no Klienta.
4.4 Klients apņemas nodrošināt Operatora kases automātu un Autostāvvietas apgaismojuma
elektroinstalāciju ar elektroenerģiju, kā arī norādīt pieslēguma vietas elektroniskās
reģistrācijas kioskiem, elektroenerģijai un internetam.
4.5 Klients apņemas
apsaimniekošanu.

nodrošināt

Autostāvvietas

apgaismojuma

sistēmas

darbību

un

4.6 Klients apņemas nodrošināt Autostāvvietas un pieguļošās teritorijas tīrīšanu, uzkopšanu un
atkritumu izvešanu, tai skaitā stāvvietas attīrīšanu no sniega.
5.

Operatora tiesības un pienākumi

5.1 Operatora tiesības:
5.1.1

Operatoram, sākot no Līguma abpusējas parakstīšanas brīža, saskaņojot
elektroniskā veidā ar Līguma 8.9.2. apakšpunktā norādīto Klienta kontaktpersonu,
ir tiesības Autostāvvietā uzstādīt vienu vai vairākus Operatora norēķinu automātu,
iekārtas un aprīkojumu, ceļu satiksmes zīmes, funkcionālās un informatīvās zīmes,
reklāmas un informācijas stendus, kabeļus, gaismas ķermeņus un antenas, kā arī
veikt Autostāvvietas labiekārtošanas darbus (kas nepieciešami Autostāvvietu
pakalpojumu nodrošināšanai).

5.1.2

Operatoram ir tiesības pilnā apmērā iekasēt un saņemt no trešajām personām
atlīdzību un maksājumus par sniegtajiem Autostāvvietas pakalpojumiem no
01.01.2020., bet ne ātrāk par Operatora struktūrvienības un norēķinu automātu
reģistrācijas VID brīža, kā arī piemērot līgumsodus par Autostāvvietas lietošanas
noteikumu pārkāpumiem.

5.1.3

Operatoram, saskaņojot ar Klientu, ir tiesības noteikt Autostāvvietas lietošanas
noteikumus (pielikums Nr.3). Operators ir tiesīgs patstāvīgi uzturēt un veikt
labojumus Autostāvvietas Lietošanas Noteikumos, ja tie ir pamatoti ar kompetentu
Valsts un/vai pašvaldības institūciju vai likumdošanas prasībām, vai ja Puses par
izmaiņām vienojas rakstiski, tajā skaitā ar e-pasta starpniecību.

5.2 Operatora pienākumi:
5.2.1

Operators apņemas nodrošināt Autostāvvietas pakalpojumu pieejamību
Autostāvvietā 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, 7 (septiņas) dienas nedēļā.
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5.2.2

Operators apņemas godprātīgi pildīt savas šajā Līgumā atrunātās saistības, pilnībā
un savlaicīgi norēķināties ar Klientu.

5.2.3

Operators ir atbildīgs par visu Autostāvvietā esošo pazemes un virszemes
inženiertīklu bojājumiem, kas radušies Operatora vainas dēļ.

5.2.4

Operatoram ir pienākums nodrošināt attiecīgo iestāžu un komersantu piekļūšanu
Autostāvvietā esošajiem inženiertīkliem, kuru pārziņā tie atrodas, ar ekspluatāciju
saistīto pasākumu veikšanai.

5.2.5

Operators apņemas apmaksāt visus izdevumus, kas saistīti ar Autostāvvietas
aprīkošanu saskaņā ar Līguma 5.1.1. punktu, lai nodrošinātu šajā Līgumā noteikto
saistību izpildi. Operators apņemas apmaksāt visus izdevumus, kas saistīti ar
aprīkojuma demontāžu pēc Līguma termiņa beigām. Viss Līguma 5.1.1.punktā
minētais īpašums paliek Operatora īpašumā uz visu Līguma termiņu un pēc Līguma
termiņa beigām.

5.2.6

Operators apņemas pēc šī Līguma termiņa beigām, kā arī Līguma pirmstermiņa
izbeigšanas gadījumā, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pilnībā atbrīvot
Autostāvvietu no Operatoram piederošā īpašuma.

5.2.7

Konstatējot avārijas situāciju Autostāvvietu (ugunsgrēks, appludināšana u.tml.),
Operators apņemas darīt visu iespējamo, lai to novērstu, kā arī nekavējoties
informēt par to Klientu.

5.2.8

Operators, nodrošinot pakalpojumu pieejamību Autostāvvietā, apņemas netraucēt
apkārtējo iedzīvotāju mieru, netraucēt un neaizskart blakus esošo zemes gabalu un
ēku īpašnieku un lietotāju likumīgās intereses.

5.2.9

Operators apņemas neveikt Autostāvvietas pārbūvi, pārplānošanu vai izbūvi, ciktāl
šis Līgums tieši neparedz šādas Operatora tiesības un pienākumus.

5.2.10 Operators apņemas nepieļaut Autostāvvietas tehniskā un vispārējā stāvokļa
pasliktināšanos (ievērojot pieļaujamo dabisko nolietojumu) un ļaunprātīgi to
neveicināt.
5.2.11 Operators apņemas neieķīlāt vai kā citādi neizmantot darījumos ar trešajām
personām šajā Līgumā noteiktās tiesības, izņemot sniedzot Autostāvvietas
pakalpojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
5.2.12 Operators izgatavo un izsniedz Klientam Autostāvvietas diennakts bezmaksas
izmantošanas atļaujas (abonementus) 170 (viens simts septiņdesmit) stacionāra
„Latvijas Onkoloģijas centrs” darbiniekiem. Par abonementu karšu piešķiršanu
Operators un Klients paraksta Pieņemšanas Nodošanas aktu.
5.2.13 Operators nodrošina tiesības izmantot Maksas Autostāvvietu Klienta
apmeklētājiem, atbilstoši Maksas Autostāvvietas pakalpojumu izmantošanas
tarifiem (Pielikums Nr.2) un tajā noteiktajam stundu apjomam, uzskaitei izmantojot
Operatora elektronisko reģistrācijas sistēmu LandLorduz Operatoram piederošām
ierīcēm.
5.2.14 Operatoram pēc Klienta kontaktpersonas pieprasījuma ir jāanulē personai uzliktais
līgumsods par Autostāvvietas lietošanas noteikumu neievērošanu, ja no līgumsoda
uzlikšanas brīža pagājusi ne vairāk kā 1 (viena) nedēļa.
5.2.15 Operators uzstāda visas nepieciešamās ceļa zīmes, kas ir saistītas ar pakalpojuma
nodrošināšanu.
6.

Atbildība
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma saistību neizpildi, kas
saistītas ar nepārvaramas varas apstākļiem. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi tādi apstākļi
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kā, bet ne tikai: dabas katastrofas, kara darbība, varas iestāžu lēmumi un citi apstākļi, kas nav
pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei. Pusei, kuras saistību izpilde iepriekš minēto apstākļu dēļ
kļuvusi neiespējama, nekavējoties jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos.
7.

Piekritība

7.1 Līgums ir noslēgts, tiek piemērots, izpildīts un interpretēts saskaņā ar Latvijas Republikas
tiesību aktu noteikumiem.
7.2 Domstarpības starp Pusēm, kas rodas sakarā ar šo Līgumu, kas skar to vai tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risinātas abpusēju sarunu ceļā. Jebkurš strīds,
domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu
vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts vispārējās piekritības tiesā, saskaņā ar Latvijas
Republikas tiesību aktiem.
8.

Citi noteikumi

8.1 Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, pieprasījumi, lūgumi un cita informācija ir saistoša
otrai Pusei, ja tā ir noformēta rakstveidā latviešu valodā un nodota pret parakstu.
8.2 Puses garantē, ka personai, kas slēdz Līgumu, ir visas likumiskās tiesības, juridiskais pamats
un attiecīgs pilnvarojums, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības.
8.3 Visas šī Līguma izmaiņas un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie sastādīti rakstveidā un
tos parakstījuši abu Pušu pilnvarotie pārstāvji.
8.4 Visi Līguma pielikumi tiek noformēti rakstveidā, ir abpusēji parakstīti un ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa.
8.5 Pusēm ir pienākums ievērot informācijas konfidencialitāti un neizpaust to trešajām
personām, kas saistīta ar Līguma noslēgšanu un izpildi. Puses ir tiesīgas izpaust informāciju
personām, kurām ir tiesības to pieprasīt un saņemt saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem.
8.6 Līguma 8.5.punkts paliek spēkā arī pēc Līguma termiņa beigām.
8.7 Pārejas periodā pēc Līguma noslēgšanas:
8.7.1. 2 (divas) nedēļas- Operators par Autostāvvietas lietošanas noteikumu neievērošanu
izraksta brīdinājuma kvītis;
8.7.2. 30 (trīsdesmit) dienas- derīgi ir gan Operatora atbilstoši Līguma 5.2.12. punktam
izgatavotie bezmaksas abonementi , gan stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs”
iepriekš izsniegtās caurlaides.
8.8 Stacionāra „Biķernieki” Autostāvvietas teritorijā visu Līguma darbības laiku derīgi ir gan
Operatora atbilstoši Līguma 5.2.12. punktam izgatavotie abonementi ar 100 % (viens simts
procentu) atlaidi, gan SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (pielikums Nr.
4) un Nacionālā veselības dienesta izsniegtās caurlaides.
8.9 Kontaktpersonas:
8.9.1

___________________ (tālrunis: +371 _____________, e-pasts: _____________).

8.9.2

Klienta kontaktpersona par Līguma izpildes jautājumiem ir _________________
(tālrunis: ____________; e-pasts: ___________________).

8.10 Šis Līgums sastādīts latviešu valodā, izklāstīts uz 13 (trīspadsmit) lapām un parakstīts
divos vienādos eksemplāros, no tiem vienu saņem Operators, otru Klients.
Pielikumi:
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Nr. 1 Autostāvvietas plāns;
Nr. 2 Autostāvvietas pakalpojumu izmantošanas tarifi;
Nr. 3 Autostāvvietas lietošanas noteikumi;
Nr. 4 SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” caurlaižu paraugi.
9.

Pušu rekvizīti un paraksti
Klients:
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca”
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038
Reģ. Nr. 40003951628
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr.: LV24HABA0001407045805
Tālr. 67042400, fakss 67042786,
e- pasts: aslimnica@aslimnica.lv

Operators:
SIA „EuroPark Latvia”

____________________________
Imants Paeglītis

___________________________
Mārtiņš Meisītis

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 8,
Rīga, LV-1050
Reģ. Nr. 40003553023
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta Nr. LV87HABA0551000942455
Tālr.: 29228883,
e-pasts: martins@europark.lv

____________________________
Kaspars Plūme
_____________________________
Aleksejs Višņakovs
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PIELIKUMS Nr. 2
Autostāvvietu izmantošanas pakalpojumu tarifi
Tarifs (maksa apmeklētājiem) stacionārā "Latvijas Onkoloģijas centrs", EUR:
1 stundas

1.50

Periods no 7:00 līdz 20:00

3.00

Periods no 20:00 līdz 7:00

2.00

24 stundas

5.00

Apmaksas solis

0.50

Tarifs (maksa apmeklētājiem) stacionārā "Biķernieki", EUR:
1 stundas

1.50

Periods no 7:00 līdz 20:00

4.00

Periods no 20:00 līdz 7:00

3.00

24 stundas

6.00

Apmaksas solis

0.50
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PIELIKUMS Nr. 3
Autostāvvietas lietošanas noteikumi

1. Šī teritorija (Autostāvvieta) ir privātīpašums. Autostāvvietā atļauts novietot tikai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētus transportlīdzekļus (Transportlīdzekļi) ar
atbilstoši uzstādītām valsts reģistrācijas numura zīmēm. Autostāvvietas lietošanas noteikumu
(Noteikumi) ievērošanas kontroli veic SIA “EuroPark Latvia”, reģistrācijas Nr.
40003553023, adrese Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 8, Rīga, LV-1050, tālr. +371
67814970, www.europark.lv (EuroPark).
2. Noteikumi, pamatojoties uz Civillikuma 1428., 1535. un 1537. pantu, ir līgums par
Autostāvvietas lietošanu, kas tiek slēgts starp klāt neesošām pusēm. Līgums par
Autostāvvietas lietošanu tiek noslēgts ar brīdi, kad Transportlīdzekļa lietotājs novieto
Transportlīdzekli Autostāvvietā, tādejādi izsakot gribu saistīties.
3. Transportlīdzekļa lietotājs, apmeklējot Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu tās
darba laikā, ir tiesīgs lietot Autostāvvietu 1.5 h bez maksas (bezmaksas lietošanas laiks), ja
Transportlīdzekļa lietotājs nekavējoties pēc Transportlīdzekļa novietošanas Autostāvvietā
reģistrē Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru Rīgas Austrumu klīniskās universitātes
slimnīcas telpās esošajā reģistrācijas sistēmā (Elektroniskā reģistrācijas sistēma).
4. Ārpus Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas darba laika, pēc Elektroniskās
reģistrācijas sistēmā norādītā Autostāvvietas bezmaksas lietošanas laika beigām, vai
gadījumā, ja Transportlīdzekļa lietotājs neveic Noteikumu 3.punktā paredzētās darbības,
Transportlīdzekļa lietotājam ir pienākums veikt priekšapmaksu saskaņā ar Noteikumu
5.punktu.
5. Transportlīdzekļa lietotājs ir tiesīgs lietot Autostāvvietu par maksu uz patstāvīgi izvēlētu
laiku, samaksājot priekšapmaksu atbilstoši tarifa likmei, kas norādīta uz Autostāvvietā
uzstādītajiem kases automātiem (Automāti). Priekšapmaksa maksājama vienā no šādiem
veidiem:
5.1. iegādājoties biļeti (Biļete) Automātā, vai
5.2. uzsākot Autostāvvietas lietošanas laika apmaksu, izmantojot Mobilly norēķinu sistēmu.
6. Tiesības ievadīt Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru Sistēmā tiek piešķirtas Rīgas
Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas darba laikā, 1 reizi kalendārajā dienā.
7. Lietojot Elektronisko reģistrācijas sistēmu, pārbaudīt informāciju par Autostāvvietas
lietošanas laiku ir iespējams, ievadot Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru Rīgas
Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas telpās esošajā Elektroniskās reģistrācijas sistēmā.
8. Transportlīdzekļu lietotāji ar Autostāvvietas lietošanas kartēm (Kartēm) ir tiesīgi lietot
Autostāvvietu saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes
slimnīcu par Autostāvvietas lietošanu.
9. Autostāvvietu atļauts lietot tikai līdz Elektroniskās reģistrācijas sistēmā, Mobilly norēķinu
sistēmā vai Biļetē norādītā Autostāvvietas lietošanas tiesības termiņa beigām. Biļete pēc tajā
norādītā termiņa beigām ir uzskatāma par nederīgu.
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10. Transportlīdzekļa lietotājam ir pienākums izbraukt Transportlīdzekli no Autostāvvietas līdz
Elektroniskās reģistrācijas sistēmā, Mobilly norēķinu sistēmā vai Biļetē norādītā
Autostāvvietas lietošanas tiesību termiņa beigām.
11. Ja Transportlīdzekļa lietotājs neizbrauc Transportlīdzekli no Autostāvvietas līdz
Elektroniskās reģistrācijas sistēmā, Mobilly norēķinu sistēmā vai Biļetē norādītā
Autostāvvietas lietošanas tiesības termiņa beigām, tad uzskatāms, ka Transportlīdzekļa
lietotājs atkārtoti izsaka gribu lietot Autostāvvietu un noslēdz jaunu līgumu par
Autostāvvietas lietošanu.
12. Biļete vai Karte jānovieto uz Transportlīdzekļa paneļa aiz priekšējā vējstikla skaidri redzamā
vietā tādējādi, lai bez apgrūtinājumiem no ārpuses būtu nolasāma visa Biļetē vai Kartē
norādītā informācija par tiesībām lietot Autostāvvietu. Ja Biļetē vai Kartē norādītā
informācija par tiesībām lietot Autostāvvietu nav nolasāma, ir uzskatāms, ka Autostāvvieta
tiek lietota bez derīgas Biļetes vai Kartes. Autostāvvietas lietošanu, izmantojot Elektronisko
reģistrācijas sistēmu vai Mobilly norēķinu sistēmu, EuroPark pārstāvji pārbauda patstāvīgi.
13. Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Autostāvvietā atļauta tikai atbilstoši marķētās
vietās, ievērojot Noteikumus, normatīvajos aktos noteikto ceļu satiksmes kārtību,
informatīvās zīmes, horizontālos ceļa apzīmējumus, un neapgrūtinot Autostāvvietas
izmantošanu citiem lietotājiem.
14. EuroPark ir tiesības piemērot līgumsodu EUR 25 (divdesmit pieci eiro) apmērā, par ko tiek
izrakstīta soda kvīts, šādos gadījumos:
14.1.
ja Autostāvvieta tiek lietota, neveicot Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas
numura reģistrāciju Elektroniskajā reģistrācijas sistēmā,
14.2.
ja Autostāvvieta tiek lietota, neuzsākot Autostāvvietas lietošanas laika apmaksu,
izmantojot Mobilly norēķinu sistēmu,
14.3.
ja Autostāvvieta tiek lietota bez derīgas Biļetes vai Kartes,
14.4.
ja Autostāvvieta tiek lietota, pārkāpjot Noteikumu 13.punkta prasības.
15. Līgumsods izslēdz zaudējumu atlīdzību. Līgumsoda samaksa jāveic 14 dienu laikā no soda
kvīts izrakstīšanas. Pēc līgumsoda piemērošanas Transportlīdzeklis nekavējoties jāizbrauc no
Autostāvvietas.
16. Noteikumu 14.punkta pārkāpumu gadījumos vai ilgstošu pārkāpumu (ilgst vairāk par 24
stundām) gadījumos EuroPark ir tiesības veikt Transportlīdzekļa pārvietošanu vai,
pamatojoties uz Civillikuma 1735. un 1736. pantu, izlietot aizturējuma tiesības.
Transportlīdzekļa pārvietošanas izmaksas sedz Transportlīdzekļa lietotājs. Transportlīdzekļa
aizturējuma tiesību izlietojums tiek pārtraukts pēc piemērotā līgumsoda samaksas.
17. Izmantojot Mobilly norēķinu sistēmu Autostāvvietas lietošanai, Transportlīdzekļa lietotājam
papildus Noteikumiem jāievēro līgums par Mobilly pakalpojumiem, kas noslēgts ar
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mobilly”, reģistrācijas Nr. 40003654405. Noteikumu un
līguma par Mobilly pakalpojumiem nosacījumu atšķirīgas interpretācijas gadījumā
piemērojami Noteikumi.
18. Noteikumu ievērošanas kontroli veic EuroPark pārstāvji, izmantojot tehniskos līdzekļus
(fotoiekārtas vai videoiekārtas), un EuroPark pārstāvju fiksētie dati ir uzskatāmi par faktisko
apstākļu pierādījumiem.
19. EuroPark veic Transportlīdzekļu īpašnieku (turētāju) datu apstrādi, lai nodrošinātu līguma
izpildi, un uzglabā tos līdz līguma izpildei un līdz noilguma beigām. Datu subjekts var
pieprasīt informāciju par saviem datiem, veikt izmaiņas vai pieprasīt datu dzēšanu, iesniegt
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iebildumus un pieprasīt ierobežot apstrādi, īstenot tiesības uz datu pārnesamību un iesniegt
sūdzību uzraudzības iestādei. Noteikumos paredzēto maksājumu saistību neizpildes
gadījumā dati var tikt nodoti EuroPark pilnvarotiem parādu atgūšanas pakalpojumu
sniedzējiem. Datu aizsardzības speciālista kontakti: dpo@europark.lv, +371 67814970. Ar
detalizētāku informāciju par datu apstrādi var iepazīties www.europark.lv personas datu
apstrādes sadaļā.
20. Transportlīdzekļa lietotājs ir atbildīgs par Autostāvvietā novietotā Transportlīdzekļa un tajā
esošā īpašuma drošību.
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