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LBTU Sporta centra auto stāvlaukuma (Raiņa ielā 1, Jelgavā) 

izmantošanas noteikumi 
 

 

1. LBTU Sporta centra auto stāvlaukums paredzēts sekojošām vajadzībām: 

1.1. Sporta centra darbinieku autotransporta novietošanai darba laikā; 

1.2. Sporta centra apmeklētājiem uz laiku līdz 3 stundām; 

1.3. Auto transporta novietošanai stāvlaukumā līdz 24 stundām; 

1.4. Auto transporta novietošanai stāvlaukumā uz mēnesi vai ilgāk. 

 

2. Maksa par stāvlaukuma izmantošanu: 

 

 EUR  bez 

PVN 

EUR ar  PVN 

Sporta centra darbiniekiem ar atļaujām  Bez maksas 

Apmeklētājiem līdz 3 stundām  Bez maksas 

Transporta novietošanai līdz 24 stundām 2.48 3.00 

Transporta novietošanai (turēšanai) uz 1 (vienu) 

mēnesi vai ilgāk (EUR/mēnesī) 
20.66 25.00 

 

3. Atļauju transporta novietošanai stāvlaukumā var iegādāties Sporta centra 2.stāvā 

pie administratora darba dienās no plkst.900 līdz 2000. 

4. Transporta novietošanai līdz 24 stundām vai uz mēnesi un ilgāk izsniedz noteikta 

parauga atļauju, uz kuras norādīta automašīnas marka, valsts numurs, stāvvietas 

numurs, derīguma termiņš. Atļauja jānovieto uz automašīnas priekšējā paneļa labi 

saredzamā vietā. 

5. Apmeklētajiem līdz 3 stundām stāvēšanas laikā automašīnas salona priekšpusē, 

redzamā vietā, jānovieto pulkstenis. 

6. Automašīna ir jānovieto tai paredzētajā vietā saskaņā ar iegādāto stāvvietas 

numuru. 

7. Atļauju iebraukšanai stāvlaukumā LBTU darbiniekam izsniedz uz vienu gadu. 

Atļauja jātur transportlīdzeklī uz priekšējā paneļa, lai caur automašīnas priekšējo 

stiklu tā būtu pilnībā saredzama. 

8. Atļaujas ir derīgas tikai ar Sporta centra direktora vai viņu aizvietojošas personas 

parakstu un LBTU Sporta centra zīmogu. 

9. Par stāvvietā izraisītiem citu transportlīdzekļu bojājumiem vainīgais autovadītājs 

atbild CSDD noteikumos paredzētajā kārtībā. 

10. Autostāvvieta nav paredzēta kravas automobiļiem, autobusiem, traktoriem u.c. 

speciālajai tehnikai. 

11. Stāvlaukumā aizliegts tīrīt vai mazgāt automašīnu, kā arī piegružot tā teritoriju, 

jāievēro ugunsdrošības noteikumu prasības. 

12. Stāvlaukuma lietotājiem jāievēro šie noteikumi un jāpilda to prasības. 

13. Par šo noteikumu neievērošanu pašvaldības policijai ir tiesības uzlikt naudas sodu 

likumā paredzētajā kārtībā. 

 

Lietošanas noteikumi stājas spēkā ar 2022. gada 1. novembri 
 


