Daudzfunkcionālā Iepirkšanās un Izklaides centra “Akropole”
Autostāvvietas lietošanas noteikumi
1.

Šie Daudzfunkcionālā Iepirkšanās un Izklaides centra “Akropole” (“Akropole”) teritorijas Salaspils ielā 4 un Maskavas
ielā 257, Rīgā (“Autostāvvieta”) lietošanas noteikumi (“Noteikumi”) ir saistoši visiem Akropole Autostāvvietas lietotājiem
(“Klienti”). Par Autostāvvietu šo noteikumu izpratnē uzskatāma Akropole teritorijā izvietotās transportlīdzekļu
novietošanas zonas, ietves, pieguļošā teritorija (zālieni u.c.). Autostāvvietas teritorija ir privātīpašums.

2.

Šo noteikumu izpratnē par transportlīdzekli (“Transportlīdzeklis”), uzskatāmi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
reģistrēti transportlīdzekļi ar atbilstoši uzstādītām valsts reģistrācijas numura zīmēm, savukārt par pārvietošanās
līdzekļiem (“Pārvietošanās līdzekļi”) tiek uzskatīti elektroskūteri, elektroskrejriteni, velosipēdi, skrituļdēļi u. tml.

3.

Šie 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 Klients ierodas
Autostāvvietā, tādejādi izsakot gribu un piekrišanu iesaistīties šajā līgumā. Par Klientu šo noteikumu izpratnē tiek
uzskatīts Transportlīdzekļa vai Pārvietošanās līdzekļa faktiskais lietotājs, vai īpašnieks (turētājs).

4.

Transportlīdzekļu un Pārvietošanās līdzekļu apstāšanās un stāvēšana Autostāvvietā atļauta tikai atbilstoši marķētās
vietās, ievērojot Noteikumus, normatīvajos aktos noteikto ceļu satiksmes kārtību, ceļa zīmes, informatīvās zīmes,
horizontālos ceļa apzīmējumus, un neapgrūtinot Autostāvvietas izmantošanu citiem Klientiem. Aizliegts novietot
Pārvietošanās līdzekļus tuvāk nekā piecus metrus no Akropole ieejām/izejām.

5.

Transportlīdzekļu un Pārvietošanās līdzekļu koplietošanas pakalpojumu sniedzējiem (un/vai to sadarbības personām)
aizliegts novietot/atstāt Autostāvvietā koplietošanai paredzētos Transportlīdzekļus un/vai Pārvietošanās līdzekļus,
izņemot gadījumos, kad šāda izvietošana/atstāšana Autostāvvietā ir rakstiski iepriekš saskaņota ar SIA M257 un/vai
ticis noslēgts attiecīgs sadarbības līgums. Autostāvvietā iebraukt atļauts tikai Transportlīdzekļiem un/vai Pārvietošanās
līdzekļiem. Pārvietošanās līdzekļus drīkst pieslēgt tikai pie šim nolūkam izvietotajiem turētājiem.

6.

Autostāvvietā, ārpus ar ceļa zīmēm noteiktā stāvēšanas laika, drīkst būt novietoti (stāvēt) tikai Transportlīdzekļi ar SIA
M257 speciāli izsniegtām atļaujām (“Atļauja”) un koplietošanai paredzētie Transportlīdzekļi un Pārvietošanās līdzekļi,
kuru izvietojums Autostāvvietā saskaņots ar SIA M257 iepriekš un ticis noslēgts attiecīgs sadarbības līgums. Atļauja
jānovieto pie Transportlīdzekļa priekšējā vējstikla skaidri redzamā vietā. Ja Atļauja nav SIA M257 izsniegts oriģināls,
vai Atļauja nav korekti novietota vai Atļaujā norādītā informācija par tiesībām lietot Autostāvvietu nav nolasāma, ir
uzskatāms, ka Autostāvvieta tiek lietota bez derīgas Atļaujas.

7.

Klientiem ir pienākums Akropolē esošo veikalu iepirkuma ratiņus novietot tam paredzētajās iepirkumu ratiņu novietnēs
un neatstāt tos Autostāvvietā tiem neparedzētās vietās.

8.

Reklāmas materiālu izvietošana vai to piedāvāšana, reklamēšana, preču izplatīšana un vai tirdzniecība, ierīču, kas atskaņo
reklāmas audio materiālus vai piekabju ar reklāmas materiāliem izvietošana bez iepriekšējas vienošanās ar SIA M257 ir
aizliegta. Aizliegta ir arī jebkādu pasākumu/kampaņu/masveida pulcēšanās rīkošana vai organizēšana Autostāvvietā bez
iepriekšējas rakstiskas vienošanās ar SIA M257. Par šī punkta pārkāpumu piemērojams 500 EUR līgumsods.

9.

Kārtības uzraudzību no Akropole īpašnieka SIA M257 (reģistrācijas Nr. 40003698645) puses Autostāvvietā veic Akropole
apsardzes darbinieki (“Apsardzes dienests”) un Klientiem ir jāievēro Apsardzes dienesta norādījumi.

10.

Klienti ir atbildīgi par Autostāvvietā novietotā Transportlīdzekļa un/vai Pārvietošanās līdzekļa drošību, un tajos esošā
īpašuma drošību.

11.

SIA M257 ir tiesības piemērot līgumsodu EUR 25 (divdesmit pieci eiro) apmērā, par ko tiek izrakstīta soda kvīts, par katru
fiksēto gadījumu, kad Autostāvvieta tiek lietota, pārkāpjot Noteikumu 4. vai 5. punkta prasības.

12.

Līgumsods izslēdz zaudējumu atlīdzību. Līgumsoda samaksa jāveic 14 dienu laikā no soda kvīts izrakstīšanas. Pēc
līgumsoda piemērošanas Transportlīdzeklis nekavējoties jāizbrauc no Autostāvvietas.

13.

Noteikumu 5. vai 6. punkta pārkāpumu gadījumos SIA M257 ir tiesības veikt Transportlīdzekļa pārvietošanu vai,
pamatojoties uz Civillikuma 1735. un 1736. pantu, izlietot aizturējuma tiesības. Transportlīdzekļa pārvietošanas izmaksas
sedz Klients. Transportlīdzekļa aizturējuma tiesību izlietojums tiek pārtraukts pēc piemērotā līgumsoda samaksas.

14.

SIA M257 neuzņemas atbildību par:

15.

14.1.

Autostāvvietā atstāto Transportlīdzekli un tā drošību, tajā esošo īpašumu un tā apsardzi;

14.2.

Autostāvvietā bez uzraudzības atstātiem vai aizmirstiem priekšmetiem/mantām un citām lietām.

Apsardzes dienestam ir tiesības:
15.1. Pēc kāda no normatīvo aktu, vai šo Noteikumu punkta pārkāpuma konstatēšanas pieaicināt uzraugošās iestādes
pārkāpuma fiksēšanai un administratīvā soda piemērošanai;
15.2. Veikt foto un video uzņēmumus, kas ir uzskatāmi par pierādījumu konstatētā
pārkāpuma faktiskajiem apstākļiem;
15.3. Pārbaudīt aizdomīgas personas, priekšmetus un tml.;
15.4. Aizturēt personas, kuras veic prettiesiskās darbības vai neievēro šos
Noteikumus, līdz ierodas policija.

Informācijai:
VIENOTĀS ĀRKĀRTAS PALĪDZĪBAS IZSAUKUMA NUMURS - 112
NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTA NUMURS - 113
APSARDZES DIENESTA NUMURS – (+371) 24992750

