
Piemērot sodu EUR 30,00 (trīsdesmit eiro) apmērā par katru pārkāpumu
 Uzlīmēt uz transportlīdzekļa vējstikla brīdinājuma paziņojumu
 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. 

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 noteukumu (Noteikumi) kontroli
veic SIA “Slēpošanas un atpūtas parks Ozolkalns”, reģ. nr. 40003653537, adrese Ģertrūdes iela
10, Rīga, LV-1010, tālr. +371 26400200, www.ozolkalns.lv (OZK).
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, tādi izsakot gribu saistīties. 
3.Šie noteikumi ir saistoši visām personām (transportlīdzekļu lietotājiem un īpašniekiem), kuras
novieto Transportlīdzekļus Autostāvvietā. Autostāvvietā ir atļauts novietot tikai vieglās
automašīnas, motociklus, motorollerus. Citus transportlīdzekļus un priekšmetus, piem.,
piekabes vai automašīnas ar piekabēm nav atļauts novietot. 
4.Autostāvvietas lietošanas režīms ir katru dienu laikā no 00:00 līdz 24:00.
5.Autostāvvietas lietotājs ir atbildīgs par Autostāvvietā novietotā Transportlīdzekļa drošību. OZK
neuzņemas nekādu atbildību par autostāvvietā novietotā Transportlīdzekļa drošību.
Autostāvvieta netiek apsargāta.
6.Atļautas braukšanas ātrums autostāvvietā ir 10 km/h. 
7.Samaksa par autostāvvietas lietošanu ir veicama priekšapmaksas veidā par visu autostāvvietas
lietošanas laiku. Tarifi par Autostāvvietas lietošanu ir norādīti Mobilly mobīlajā lietotnē, kā arī
izvietoti uz Autostāvvietas informatīvajām zīmēm. 
8.Samaksa veicama izmantojot Mobilly mobīlo lietotni. 
9.Šo Noteikumu neievērošanas gadījumā OZK ir tiesīgs:

1.
2.
3.

10. Līgumsoda samaksa veicama 14 dienu laikā no paziņojuma sastādīšanas dienas ar
pārskaitījumu uz OZK norēķinu kontu saskaņā ar paziņojumā norādītajiem rekvizītiem,
maksājuma uzdevumā norādot paziņojuma numuru. Savlaicīgas soda apmaksas gadījumā (7
dienu laikā no izrakstīšanas brīža) var tikt piemērota 50% atlaide no kopējās soda summas. 
11. Ja līgumsods netiek samaksāts norādītajā apmērā un termiņā, OZK ir tiesības veikt
normatīvajos aktos paredzētās darbības parāda piedziņai, tai skaitā nodot parāda piedziņu
trešajai personai - parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam. Šādā gadījumā informācija par
parādnieku un tā parādu var tikt ievietota parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja
parādvēstures datu bāzē. Parādniekam ir pienākums atlīdzināt parāda atgūšanas izdevumus. 
12. Papildu informāciju par autostāvvietas lietošanu iespējams iegūt www.ozolkalns.lv,
tālr., 26400200, vai rakstot uz info@ozolkalns.lv
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