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Slimnīcas teritorijas lietošanas noteikumi 

 

1. Slimnīcas teritorija (turpmāk – Teritorija) ir privātīpašums. Teritorijas 

lietošanas noteikumu (turpmāk – Noteikumi) ievērošanas kontroli veic VSIA 

„Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca’’ (turpmāk Slimnīca), 

reģ.Nr.40003457109, juridiskā adrese: Rīga, Pilsoņu iela 13, LV-1002, Latvija. 

2. Iebraukšana un uzturēšanās Teritorijā ar automašīnu 1.stundu ir bez 

maksas. 

3. Automašīnas uzturēšanās teritorijā, sākot ar 2.stundu ir par maksu 
saskaņā ar norādītajiem tarifiem. 

4. Teritorijā atļauts iebraukt un uzturēties 24 stundas diennaktī. 

5. Šie Teritorijas lietošanas noteikumi, pamatojoties uz Civillikuma 1428., 1535. 

un 1537. pantu, ir uzskatāmi par līgumu, kas noslēgts starp klātneesošām 

pusēm. Līgums tiek atzīts par noslēgtu ar brīdi, kad automašīnas lietotājs 

iebrauc Teritorijā (lietotājs apliecina, ka ir iepazinies, piekrīt un pilnībā atzīst 

Noteikumus par sev saistošiem). Ja automašīnas lietotājs nav tās īpašnieks  

(turētājs), iebraucot Teritorijā ar automašīnu, viņš apliecina, ka ir saņēmis 

automašīnas īpašnieka (turētāja) pilnvarojumu lietot automašīnu un 

automašīnas īpašnieka (turētāja) vārdā slēgt ar automašīnas lietošanu saistītus 

civiltiesiskos līgumus, t.sk. līgumu par Teritorijas lietošanu. 

6. Iebraucot Teritorijā, jāievēro ceļu satiksmes un informatīvās zīmes, 

apzīmējumus un horizontālos marķējumus. 

7. Iebraucot Teritorijā, automašīnas lietotājam no iebraukšanas termināla, 

kas izvietots pirms iebraukšanas barjeras, jāpaņem talons. Samaksa par 

uzturēšanos Teritorijā veicama apmaksas automātā pirms izbraukšanas 

no Teritorijas uz Atpūtas ielu. Ja nedarbojas apmaksas automāts, 

automašīnas lietotājs par Teritorijas izmantošanu var veikt apmaksu 

Slimnīcas 32.korpusa 1.stāva kasē Neatliekamās medicīnas centrā, A 

korpusa Poliklīnikā vai Plānveida uzņemšanā saskaņā ar norādītajiem 

tarifiem. Pēc apmaksas veikšanas 15 minūšu laikā jāizbrauc no 

Teritorijas, apmaksāto talonu noskenējot izbraukšanas terminālā, kas 

izvietots pirms izbraukšanas barjeras.  

8. Talona nozaudēšanas gadījumā Automašīnas lietotājs apmaksas automātā pirms 

izbraukšanas no Teritorijas izvēlas sadaļu “Talons nozaudēts” un veic talona 

atjaunošanas maksu 20.00 EUR (divdesmit eiro)  

9. Ja automašīna tiek novietota Slimnīcas teritorijā pretēji ceļu satiksmes 

noteikumiem un teritorijā izvietotajām informatīvajām zīmēm, Drošības daļas 

personāls pieaicina Pašvaldības policiju pārkāpuma fiksēšanai un 

administratīvā soda piemērošanai. 

10. Automašīnas lietotājam ir pienākums novērst jebkuru pieļauto Noteikumu 

pārkāpumu ne vēlāk kā 24 stundu laikā no konstatētā pārkāpuma fiksēšanas. 

http://www.likumi.lv/wwwraksti/2013/253/1529/P2.DOCX


11. Ja Automašīna novietota Teritorijā, pārkāpjot Noteikumus tādējādi, ka tā 

apgrūtina Teritorijas izmantošanu citiem lietotājiem, Slimnīcai ir tiesības veikt 

Automašīnas pārvietošanu. Automašīnas pārvietošanas izmaksas sedz 

Automašīnas īpašnieks (turētājs).  

12. Slimnīcai ir tiesības vērst piedziņu pret Automašīnas lietotāju un īpašnieku par 

jebkuriem Slimnīcai nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies saistībā ar 

Automašīnas iebraukšanu vai uzturēšanos Teritorijā, pārkāpjot šos Noteikumus.  

13. Slimnīcas apsardzes dienesta pārstāvju veiktie foto un video uzņēmumi ir 

uzskatāmi par pierādījumu konstatētā pārkāpuma faktiskajiem apstākļiem. 

14. Automašīnas lietotājs ir atbildīgs par Automašīnas drošību. Slimnīca 

neuzņemas nekādu atbildību par Teritorijā esošo Automašīnu un tajās esošā 

īpašuma saglabāšanu un apsardzi.  

15. Ja nepārtraukts Automašīnas novietošanas laiks Teritorijā pārsniedz 15 dienas, 

ir nepieciešama iepriekšēja vienošanās ar Slimnīcu.  

16. Reklāmas materiālu piedāvāšana un preču izplatīšana bez iepriekšējas 

vienošanās ar Slimnīcas administrāciju ir aizliegta. Slimnīcas apsardzes 

dienests ir tiesīgs pārtraukt šādu darbību. 

17. Slimnīcai ir tiesības noteikt ierobežojumus Teritorijas iebraukšanai un 

izmantošanai tādos gadījumos, kā remontdarbi, ārkārtas situāciju laikā u.c. 

 

 


