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1. RP SIA “Rīgas satiksme” apakšzemes autostāvvietas lietošanas noteikumi (turpmāk - 

Autostāvvietas lietošanas noteikumi) nosaka kārtību, kāda ir piemērojama saistībā ar Krišjāņa 

Valdemāra ielā 5a, Rīgā esošās apakšzemes autostāvvietas (turpmāk – Autostāvvieta) 

lietošanu. Autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli veic RP SIA “Rīgas 

satiksme”, reģistrācijas Nr. 40003619950, juridiskā adrese Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067, 

tālrunis 8585, 20361862, e-pasts autostavvietas@rigassatiksme.lv, mājaslapa 

www.rigassatiksme.lv. 

2. Autostāvvieta paredzēta transportlīdzekļu (turpmāk – Transportlīdzeklis), kuru augstums 

nepārsniedz 190 cm, stāvēšanai ar atbilstoši uzstādītām attiecīgās valsts reģistrācijas numura 

zīmēm un tādā tehniskā stāvoklī, kas nerada bīstamību citiem Autostāvvietas lietotājiem un 

nepiesārņo vidi. 

3. Autostāvvietā aizliegta mopēdu, motociklu, triciklu un kvadraciklu iebraukšana. 

Autostāvvietā aizliegta transportlīdzekļu piekabju novietošana stāvēšanai. 

4. Līgums pamatojoties uz Civillikuma 1428., 1535. un 1537. pantu par Autostāvvietas lietošanu 

starp Transportlīdzekļa lietotāju (turpmāk - Lietotājs) un RP SIA “Rīgas satiksme” tiek 

noslēgts, pusēm klāt neesot ar brīdi, kad Transportlīdzeklis iebrauc Autostāvvietā, ar ko 

Lietotājs apstiprina, ka saprot un piekrīt ievērot Autostāvvietas lietošanas noteikumus. 

Autostāvvietas lietošanas noteikumu izpratnē Transportlīdzekļa Lietotājs ir mehāniskā 

transportlīdzekļa, kas novietots stāvēšanai Autostāvvietā, vadītājs, bet, ja tas nav zināms, 

reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs vai, ja transportlīdzekļa turētājs tajā 

nav norādīts, transportlīdzekļa īpašnieks (valdītājs), kā arī atļaujas par ārvalstīs reģistrēta 

transportlīdzekļa lietošanu Latvijā saņēmējs vai komersants, kurš veic attiecīgā 

transportlīdzekļa tirdzniecību, ja transportlīdzeklis nodots tirdzniecībai (tam uzstādītas 

tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmes vai transportlīdzeklis reģistrēts tirdzniecības 

reģistrā). Ja Autostāvvietas Lietotājs nav Transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs, valdītājs), 

novietojot Transportlīdzekli Autostāvvietā, Lietotājs apliecina, ka ir saņēmis 

Transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja, valdītāja) pilnvarojumu lietot Transportlīdzekli un 

Transportlīdzekļa īpašnieka (turētāja, valdītāja) vārdā slēgt ar Transportlīdzekļa lietošanu 

saistītus civiltiesiskos līgumus, t.sk. līgumu par Autostāvvietas lietošanu. Ja Transportlīdzekļa 

Lietotājs nepiekrīt Autostāvvietas lietošanas noteikumiem, Transportlīdzekļa Lietotājam ir 

pienākums ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā kopš iebraukšanas brīža Autostāvvietā 

izbraukt no Autostāvvietas.  

5. Autostāvvietas darba laiks ir katru dienu no plkst. 00:00 līdz plkst. 24:00. Nepieciešamības 

gadījumā RP SIA “Rīgas satiksme” ir tiesības ierobežot vai aizliegt Autostāvvietas lietošanu 

tās darba laikā. 

6. Autostāvvietas lietotāju tehniskā un informatīvā atbalsta tālrunis +371 27805611 darbojas 

katru dienu no plkst. 0.00 līdz plkst. 24.00. 

7. Lietotājs veic samaksu par Autostāvvietas lietošanu Autostāvvietā uzstādītajos norēķinu 

automātos ar bankas norēķinu karti saskaņā ar RP SIA “Rīgas satiksme” apstiprinātiem 

tarifiem, kas norādīti uz informatīvajām zīmēm un norēķinu automātiem. 

8. Transportlīdzekļu Lietotāji ar iegādātiem abonementiem ir tiesīgi lietot Autostāvvietu 

atbilstoši to darbības noteikumiem, termiņiem un laikiem. Autostāvvietas abonementus var 

iegādāties norēķinu automātos vai slēdzot līgumu. 

9. Iebraucot Autostāvvietā, Lietotājs aptur Transportlīdzekli pirms Autostāvvietas iebraukšanas 

barjeras, kur tiek nolasīts Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs ar numuru atpazīšanas 

kameru. Autostāvvietas iebraukšanas barjera atveras automātiski, ja tiek nolasīts 

Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs. Transportlīdzekļa Lietotājam ir aizliegts 

iebraukt Autostāvvietā ar Transportlīdzekli, kurš nav reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, bez attiecīgās valsts reģistrācijas numura zīmes vai ar Transportlīdzekli, kura valsts 

reģistrācijas numuru nav nolasījusi numuru atpazīšanas kamera.  Aizliegts iebraukt 

Autostāvvietā ar transportlīdzekli, ja Autostāvvietas iebraukšanas barjera ir aizvērta vai sāk 

aizvērties. 

mailto:autostavvietas@rigassatiksme.lv
http://www.rigassatiksme.lv/
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10. Transportlīdzekļa Lietotājs, izbraucot no Autostāvvietas, aptur Transportlīdzekli pirms 

Autostāvvietas izbraukšanas barjeras, kur tiek nolasīts Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas 

numurs. Autostāvvietas izbraukšanas barjera atveras automātiski, ja Lietotājs ir samaksājis 

par Autostāvvietas lietošanu atbilstoši Autostāvvietas lietošanas noteikumiem. Aizliegts 

izbraukt no Autostāvvietas, neveicot samaksu par Autostāvvietas lietošanu, vai, ja 

Autostāvvietas barjera ir aizvērta, vai sāk aizvērties. Gadījumos, ja Transportlīdzekļa Lietotājs 

izbrauc no Autostāvvietas, nesamaksājot par Autostāvvietas lietošanu, RP SIA “Rīgas 

satiksme” ir tiesības izrakstīt pēcapmaksas rēķinu Transportlīdzekļa Lietotājam par 

Autostāvvietas lietošanu un veikt samaksas par Autostāvvietas lietošanu piedziņu, izmantojot 

ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus. 

11. Iebraucot Autostāvvietā, Autostāvvietas bezmaksas lietošanas laiks ir 15 (piecpadsmit) 

minūtes. Pārsniedzot Autostāvvietas bezmaksas lietošanas laiku, samaksa par Autostāvvietas 

lietošanu tiek aprēķināta no iebraukšanas brīža. Transportlīdzekļa Lietotājs izbrauc no 

Autostāvvietas ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc samaksas par Autostāvvietas 

lietošanu veikšanas brīža norēķinu automātā. Ja Transportlīdzeklis no Autostāvvietas 

neizbrauc 15 (piecpadsmit) minūšu laikā, uzskatāms, ka Transportlīdzekļa Lietotājs atkārtoti 

izsaka gribu lietot Autostāvvietu un noslēdz jaunu līgumu par Autostāvvietas lietošanu. 

12. Autostāvvietas lietošanas laika kontrole tiek fiksēta ar Autostāvvietā uzstādīto 

Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numuru zīmju atpazīšanas kameru, reģistrējot 

Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, iebraucot Autostāvvietā un izbraucot no tās, kā 

arī uzskaitot Autostāvvietas lietošanas laiku. 

13. Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Autostāvvietā atļauta tikai atbilstoši marķētās 

vietās, ievērojot Autostāvvietas lietošanas noteikumus, ceļu satiksmes noteikumus, 

informatīvās zīmes, horizontālos ceļa apzīmējumus un neapgrūtinot Autostāvvietas lietošanu 

citiem lietotājiem. Aizliegts rezervēt vai kādā citā veidā ierobežot Transportlīdzekļu 

novietošanai paredzētās vietas.  

14. Par Autostāvvietas lietošanas noteikumu 3. un 13. punktā noteiktās kārtības neievērošanu RP 

SIA “Rīgas satiksme” ir tiesības piemērot līgumsodu Autostāvvietas diennakts maksājuma 

tarifa divkāršā apmērā dienā, par ko Transportlīdzekļa Lietotājam tiek izrakstīta soda kvīts. Ja 

tiek piemērots līgumsods, izrakstot soda kvīti, un Transportlīdzekļa Lietotājs turpina lietot 

Autostāvvietu, Transportlīdzekļa Lietotājam ir pienākums veikt samaksu par Autostāvvietas 

lietošanu. Ja tiek piemērots līgumsods, izrakstot soda kvīti, Transportlīdzekļa Lietotājam ir 

pienākums atlīdzināt zaudējumus, ja tādi radīti RP SIA “Rīgas satiksme” vai trešajām 

personām. Līgumsoda samaksu veic 14 (četrpadsmit) dienu laikā no soda kvīts izrakstīšanas 

datuma. 10 (desmit) dienu laikā no soda kvīts izrakstīšanas datuma Lietotājs var iesniegt 

pretenziju RP SIA “Rīgas satiksme” par piemēroto līgumsodu. 

15. Noteikumu ievērošanas kontroli veic RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvji, izmantojot tehniskos 

līdzekļus (foto iekārtas vai videoiekārtas), un RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvju fiksētie dati 

ir uzskatāmi par faktisko apstākļu pierādījumiem. Ja pēcapmaksas rēķina vai soda kvīts 

samaksa netiek veikta norādītajā termiņā, saistību izpildes nolūkos RP SIA “Rīgas satiksme” 

drīkst veikt normatīvajos aktos pieļaujamās darbības parādu atgūšanai, izmantojot ārpustiesas 

parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus. Šajā gadījumā papildu samaksai par 

Autostāvvietas lietošanu tiek piemērota maksa par papildu administratīvajiem izdevumiem.  

16. RP SIA “Rīgas satiksme” veic Transportlīdzekļu Lietotāju datu apstrādi saskaņā ar pielikumu 

“PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI, VEICOT 

TRANSPORTLĪDZEKĻA VALSTS REĢISTRĀCIJAS NUMURA ZĪMJU ATPAZĪŠANU 

APAKŠZEMES AUTOSTĀVVIETĀ Krišjāņa Valdemāra ielā 5a”. 

17. Transportlīdzekļa Lietotājs ir atbildīgs par Autostāvvietā novietoto Transportlīdzekli un tajā 

esošā īpašuma drošību. Transportlīdzekļa Lietotājs vai jebkurš cits Autostāvvietas lietotājs 

atbild par visiem zaudējumiem, ko tas ar savu tiešu vai netiešu rīcību ir nodarījis 

Autostāvvietai, aprīkojumam, iekārtām un citiem Autostāvvietā novietotajiem 

transportlīdzekļiem. 
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18. Ja Transportlīdzekļa Lietotājs vai jebkurš cits Autostāvvietas lietotājs nodara bojājumus citām 

personām, aprīkojumam, iekārtām un citiem Autostāvvietā novietotajiem transportlīdzekļiem, 

Lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Valsts policijai un RP SIA “Rīgas satiksme”. 

19. RP SIA “Rīgas satiksme” nav materiāli atbildīga par Autostāvvietā novietotajiem 

Transportlīdzekļiem un tajos atstātajām mantām vai par citiem Lietotājiem radītajiem 

zaudējumiem. 

20. Autostāvvietas lietošanas noteikumi ir saistoši visiem Lietotājiem. Autostāvvietas lietošana ir 

atļauta tikai atbilstoši Autostāvvietas lietošanas noteikumos noteiktajai kārtībai un lietošanas 

mērķiem. Autostāvvietas lietošana jebkuriem citiem mērķiem bez iepriekšējas vienošanās ar 

RP SIA “Rīgas satiksme” ir aizliegta. 

21. Strīdi un nesaskaņas tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja RP SIA “Rīgas satiksme” un 

Autostāvvietas Lietotājs nevar vienoties, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas saistīti 

ar Autostāvvietas lietošanu, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem. 

 

Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 15. jūnijā. 
 

IZSTRĀDĀJS: VIRZĪTĀJS: SASKAŅOTĀJI: 

RP SIA “Rīgas satiksme” 

Autostāvvietu un transporta 

saimniecības vadītāja vietnieks 

S.Gusevs 

tālruņa nr.67605843, e-pasts: 

sergejs.gusevs@rigassatiksme.lv  

 

RP SIA “Rīgas satiksme” 

Autostāvvietu un transporta 

saimniecības vadītājs  

E.Dīriņš 

tālruņa nr.67605843, e-pasts: 

egils.dirins@rigassatiksme.lv  

 

Paraksti saskaņā ar 

dokumenta 

elektroniskās 

saskaņošanas kartiņu 
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Pielikums 

 

PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMS PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI, VEICOT 

TRANSPORTLĪDZEKĻA VALSTS REĢISTRĀCIJAS NUMURA ZĪMJU 

ATPAZĪŠANU APAKŠZEMES AUTOSTĀVVIETĀ  

Krišjāņa Valdemāra ielā 5a 

 

1. Šī paziņojuma mērķis ir informēt personas par to, kā RP SIA “Rīgas satiksme”  (turpmāk – datu 

pārzinis) apstrādā personas datus, veicot transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmju 

atpazīšanu, iebraucot un izbraucot no apakšzemes autostāvvietas Krišjāņa Valdemāra ielā 5a 

(turpmāk šajā paziņojumā – Autostāvvieta). 

2. Personas datu, kuri tiek apstrādāti, lai nodrošinātu samaksas kontroli un administrēšanu par 

Autostāvvietas lietošanu atbilstoši tās lietošanas noteikumiem, datu pārzinis ir  RP SIA “Rīgas 

satiksme”, reģistrācijas numurs 40003619950, juridiskā un biroja adrese norādīta mājas lapā: 

www.rigassatiksme.lv sadaļā “Kontakti”.  

3. Datu pārziņa kontaktinformācija: tālrunis +37167104800, e-pasts: 

sekretariats@rigassatiksme.lv, mājas lapa: www.rigassatiksme.lv. 

4. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis +37120361862, e–pasts: 

datuspecialists@rigassatiksme.lv. Jautājumus iespējams uzdot www.rigassatiksme.lv sadaļā 

“Sazinies ar mums”, izvēloties tēmu “Datu speciālists”. 

5. Personas datu apstrādes mērķis: Autostāvvietas samaksas iekasēšana, kontrole un 

administrēšana, pamatojoties uz noslēgto līgumu par Autostāvvietas lietošanu.   

6. Personas datu apstrādes raksturojums: pie iebraukšanas Autostāvvietā un pie izbraukšanas 

no Autostāvvietas ar numura zīmes atpazīšanas kameru tiek fiksēts Transportlīdzekļa valsts 

reģistrācijas numurs. Samaksa par Autostāvvietas lietošanu tiek iekasēta, identificējot 

Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru. Ja samaksa netiek veikta noslēgtajā līgumā par 

Autostāvvietas lietošanu noteiktajā termiņā, datu pārzinis veic darbības pierādījumu 

saglabāšanai, izmantojot Autostāvvietas teritorijā izvietotās videokameras un fotoattēlu, un 

Transportlīdzekļa Lietotāja identifikācijai saistību izpildes nolūkos, vai nododot informāciju 

par saistību neizpildi ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējam. 

7. Personas datu apstrādes nolūks: Autostāvvietas samaksas iekasēšana, kontrole un 

administrēšana, pamatojoties uz noslēgto līgumu par Autostāvvietas lietošanu un 

Autostāvvietas lietošanas noteikumiem. 

8. Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums: datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 (2016. gada 27. 

aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 

apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1. punkta 

b) apakšpunktu, jo apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts 

(Autostāvvietas lietotājs), izpildei. Ja iestājas saistību neizpildes gadījums, datu apstrāde ir 

vajadzīga datu pārziņa to leģitīmo interešu ievērošanai, kas noteiktas politikas dokumentā 

“Klientu privātuma politika” 

(https://www.rigassatiksme.lv/files/klientu_privatuma_politika.pdf), pamatojoties uz 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta f) apakšpunktu. 

9. Datu subjektu kategoriju apraksts: Transportlīdzekļu Lietotāji saskaņā ar Autostāvvietas 

lietošanas noteikumiem. 

10. Personas datu kategorijas:  

10.1. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs; 

10.2. transportlīdzekļa iebraukšanas un izbraukšanas dati; 

10.3. finanšu dati; 

10.4. finanšu dati attiecībā uz saistību neizpildi un personas identifikācijas dati, ja samaksa 

netiek veikta noslēgtajā līgumā par Autostāvvietas lietošanu noteiktajā termiņā; 

http://www.rigassatiksme.lv/
mailto:sekretariats@rigassatiksme.lv
http://www.rigassatiksme.lv/
http://www.rigassatiksme.lv/
https://www.rigassatiksme.lv/files/klientu_privatuma_politika.pdf
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10.5. videonovērošanas dati, videoattēls, vietas identifikācijas dati, datums un laiks, ja dati 

tiek izgūti ar videokamerām; 

10.6. fotoattēls, ja iestājas saistības neizpildes gadījums un ja tiek izmantots fotoaparāts; 

10.7. Transportlīdzekļa Lietotāja dati saistībā ar iesniegumu (pretenziju) izskatīšanu. 

11. Īpašo kategoriju datu apstrāde – netiks apstrādāti īpašo kategoriju dati.  

12. Datu saņēmēju kategorijas: 

12.1. komersants, kas uztur un apkalpo numura zīmes atpazīšanas sistēmu; 

12.2. VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”; 

12.3. ārpustiesas parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzējs; 

12.4. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde personas deklarētās dzīvesvietas adreses 

identificēšanas procesā; 

12.5. publiskās iestādes (piemēram, informācijas pieprasījuma gadījumā Valsts policija); 

12.6. kredītinformācijas birojs. 

13. Datu nodošana starptautiskajā mērogā - nav paredzēta personas datu nodošana valstij, kas 

nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, vai starptautiskajai 

organizācijai. 

14. Datu glabāšanas termiņš un tā noteikšanas kritēriji: 

14.1. Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs atpazīšanas sistēmā tiek glabāts 90 

dienas, pēc tam tiek dzēsts no atpazīšanas sistēmas.  

14.2. RP SIA “Rīgas satiksme” teritorijā iegūtie videomateriāli tiek glabāti videoarhīvā 

ne ilgāk kā 30 dienas, pēc tam tiek dzēsti, vai saskaņā ar politikas dokumentā 

“Videonovērošanas politika” noteikto termiņu ( 

https://www.rigassatiksme.lv/files/videonoverosanas_politika.pdf). 

14.3. Citu datu glabāšanas ilguma kritēriji noteikti politikas dokumentā “Klientu 

privātuma politika” (https://www.rigassatiksme.lv/files/klientu_privatuma_politika.pdf), 

tai skaitā Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura glabāšanas termiņš, ja tas tiek 

pārnests no atpazīšanas sistēmas saistību neizpildes gadījumā. 

15. Personas sūdzības par datu apstrādi 

Ja personai ir sūdzība par datu apstrādi, tā var iesniegt sūdzību datu pārziņa politikas 

dokumentā “Klientu privātuma politika” 

(https://www.rigassatiksme.lv/files/klientu_privatuma_politika.pdf) noteiktajā kārtībā. 
 

https://www.rigassatiksme.lv/files/videonoverosanas_politika.pdf
https://www.rigassatiksme.lv/files/klientu_privatuma_politika.pdf
https://www.rigassatiksme.lv/files/klientu_privatuma_politika.pdf

