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LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

 

1. LabiganPARK teritorija (Nīcgales ielā 3a, Rīgā) ir privātīpašums. Teritorijā atļauts novietot tikai 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētus transportlīdzekļus (Transportlīdzekli) ar atbilstoši 

uzstādītām valsts reģistrācijas numura zīmēm. Teritorijas automatizācijas pakalpojumus un Lietošanas 

noteikumu (Noteikumi) ievērošanas kontroli veic SIA "IT Observer", reģ. Nr. 40103422211, adrese 

Nīcgales iela 3a, Rīga LV-1035, tālr. +371-26349926, turpmāk Pakalpojumu sniedzējs. 

2. Noteikumi, pamatojoties uz Civillikuma 1428., 1535. un 1537. pantu, ir līgums par teritorijas lietošanu, 

kas tiek slēgts starp klāt neesošām pusēm, Lietotāju un Pakalpojuma sniedzēju. Līgums par Teritorijas 

lietošanu tiek noslēgts ar Lietotāja norādītu sākuma datumu vai, ja tas iepriekš nav norādīts, ar Lietotāja 

Transportlīdzekļa ierašanās brīdi Teritorijā. 

3. Atbilstoši Lietotāja izvēlētajam lietošanas tiesību termiņam, Lietotājs, iepriekš reģistrējot savu tālruņa 

numuru (kuru apkalpo Latvijas mobilo sakaru operatori), saņem autorizācijas atslēgu (telefona numuru) 

uz kuru veikt zvanu, lai iekļūtu vai izkļūtu no Teritorijas. Beidzoties lietošanas tiesību termiņam, iepriekš 

noteiktā lietošanas tiesību termiņa piekļūšanas atslēga tiek automātiski deaktivizēta. 

4. LabiganPARK atbilstoši spēkā esošajam cenrādim vai citādi vienojoties piedāvā Lietotājiem mēneša un 

gada ilgtermiņa abonementus, bet īsākais lietošanas termiņa reģistrācijas apkalpošanas periods ir 3 

stundas, ko iespējams palielināt ar soli viena stunda.  

5. Lietotāja tālruņa numura reģistrācija (autorizācijas piešķiršana) notiek tikai pēc samaksas ienākšanas 

Pakalpojumu sniedzēja kontā. Maksa tiek veikta atbilstoši spēkā esošajam cenrādim, kas norādīts 

projekta www.labigan.lv/park/ mājas lapā. Esošajiem klientiem cenrādis netiek mainīts biežāk kā reizi 3 

mēnešos, atbilstoši šajā periodā esošajiem Lietotājiem nodrošinot iepriekšējo tarifu. Esošais 

pakalpojumu tarifs tiek nodrošināts arī visā priekšapmaksas perioda laikā, līdz vienam gadam. 

6. Lietotājam, iesākot pakalpojuma lietošanu, bet neizmantojot to līdz pieteiktā lietošanas tiesību 

termiņa beigām, priekšapmaksa par pakalpojumu netiek atgriezta ne pilnā, ne daļējā apjomā, 

pamatojoties uz pakalpojuma reģistrācijas, ieviešanas un plānotās modernizācijas izmaksām. 

7. Meteorītu muzeja apmeklētājiem seansu laikos LabiganPARK Teritorija tiek nodrošināta bez maksas. 

8. Lietotājs ir tiesīgs lietot Teritoriju tikai līdz reģistrācijas sistēmā piešķirtā lietošanas tiesības termiņa 

beigām. 

9. Transportlīdzekļa lietotājam ir pienākums izbraukt Transportlīdzekli no Teritorijas līdz reģistrācijas 

sistēmā piešķirtā lietošanas tiesības termiņa beigām.  

10. Ja Transportlīdzekļa lietotājs neizbrauc Transportlīdzekli no Teritorijas līdz reģistrācijas sistēmā 

piešķirtā lietošanas tiesības termiņa beigām, Noteikumu 3. un 4. punktā minētajā termiņā, tad 

uzskatāms, ka Lietotājs atkārtoti izsaka gribu lietot Teritoriju un pagarina līgumu par Teritorijas lietošanu 

atbilstoši spēkā esošajam stundas un diennakts tarifam.  
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11. LabiganPARK drošības sistēma reģistrē katra transportlīdzekļa iebraukšanas un izbraukšanas laiku no 

Teritorijas. Atbilstoši datu drošības regulai, šī informācija tiek glabāta īslaicīgi, drošības un tehniskās 

apkalpošanas nolūkos, pēc tam tā tiek dzēsta. 

12. Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Teritorijā atļauta tikai norādītā vietā vai citādi jebkurā 

brīvā vietā, ievērojot Noteikumus, normatīvajos aktos noteikto ceļu satiksmes kārtību, informatīvās 

zīmes, horizontālos ceļa apzīmējumus, un neapgrūtinot izmantošanu citiem lietotājiem, neveic teritorijas 

piesārņošanu, ievēro konfidencialitāti attiecībā pret Teritorijā esošajām trešajām personām un to 

īpašumu. Lietotāja pienākums Teritorijā ir pakļauties Pakalpojuma sniedzēja izteiktiem kārtības 

norādījumiem un satiksmes organizācijas izmaiņām. 

13. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības piemērot līgumsodu EUR 25 (divdesmit pieci eiro) apmērā, par ko 

tiek izrakstīta soda kvīts elektroniskā vai papīra formātā, šādos gadījumos: 

13.1. ja Autostāvvieta tiek lietota bez Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura reģistrācijas 

Elektroniskās reģistrācijas sistēmā, 

13.2. ja Autostāvvieta tiek lietota, pārkāpjot Noteikumu 12. punkta prasības. 

14. Līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību. Līgumsoda samaksa jāveic 14 dienu laikā no soda kvīts 

izrakstīšanas. Pēc līgumsoda piemērošanas Transportlīdzeklis nekavējoties jāizbrauc no Teritorijas, ja 

netiek atrunāts citādi. 

15. Noteikumu 12. punkta pārkāpumu gadījumos vai ilgstošu pārkāpumu (ilgst vairāk par 24 stundām) 

gadījumos Pakalpojumu sniedzējam 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. 

16. Noteikumu ievērošanas kontroli veic Pakalpojumu sniedzējs, izmantojot tehniskos līdzekļus (foto vai 

videoiekārtas), un fiksētie dati ir uzskatāmi par faktisko apstākļu pierādījumiem. 

17. Pakalpojumu sniedzējs 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 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 

Pakalpojumu sniedzēja pilnvarotiem parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem. 

18. Transportlīdzekļa lietotājs ir atbildīgs par Teritorijā novietotā Transportlīdzekļa un tajā esošā īpašuma 

drošību. 

19. Reklāmas materiālu piedāvāšana vai to reklamēšana, preču izplatīšana, ierīču, kas atskaņo reklāmas 

audio materiālus, piekabju ar reklāmas materiāliem izvietošana vai teritorijas izmantošana citām ar 

transporta novietošanu atšķirīgām vajadzībām bez iepriekšējas vienošanās ir aizliegta. Izmantojot 

teritoriju nesaskaņotā veidā piemērojams 500 EUR līgumsods.  
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