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Līgums Nr. 05-03/36 

par datoru nomu 

 
Rīgā 2020. gada 4. februārī 

 

 Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs 40003334410, 

juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 (turpmāk – Nomnieks), tās valdes locekles Santas 

Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un 

 

akcijas sabiedrība “Capital”, reģistrācijas numurs 40003088497, juridiskā adrese Ganību 

dambis 23c, Rīgā, LV1005 (turpmāk – Iznomātājs), tās valdes locekļa Aigara Bērziņa personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses, 

 

Nomnieks un Iznomātājs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz atklāta konkursa 

“Datoru noma”, identifikācijas numurs TNA2019/20, rezultātiem šādu līgumu (turpmāk – Līgums). 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 

1.1. Iznomātājs iznomā un piegādā, bet Nomnieks pieņem nomā datortehniku (turpmāk - Nomas 

priekšmets) un nodrošina nepieciešamo servisa un atbalsta līmeni (turpmāk – Darbi) 

atbilstoši Līguma noteikumiem, tehniskajai specifikācijai (Līguma 1. pielikumā Nr.1), 

Iznomātāja iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam (Līguma 2. pielikums) un finanšu 

piedāvājumam (Līguma 3. pielikums) un vienošanās protokolam (Līguma 4. pielikums), 

kurā Puses vienojas par datortehnikas apjomu un nomas maksu atbilstoši nomas termiņam. 

1.2. Līguma 1.1. punktā un vienošanās protokolā noteikto Nomas priekšmetu Iznomātājs piegādā 

ne vēlāk kā 4 (četru) nedēļu laikā no vienošanās protokola spēkā stāšanās brīža.  

1.3. Iznomātājs apstiprina un garantē, ka Nomas priekšmets ir tā īpašums un tādējādi 

Iznomātājam ir visas tiesības slēgt Līgumu un uzņemties tajā noteiktās saistības. Iznomātājs 

uzņemas atbildību par jebkādiem trešo personu prasījumiem pret Nomnieku šajā sakarā.  

 

2. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līguma kopējā summa ir 118 404,00 EUR (viens simts astoņpadsmit tūkstoši četri simti četri 

euro un 00 centi), neietverot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). PVN tiek 

aprēķināts atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam un citiem Latvijas Republikā 

spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

2.2. Nomas maksa par Nomas priekšmetu katru nomas mēnesi un Darbu vienādās daļās tiek 

norādīta katrā Vienošanās protokolā.  

2.3. Nomas maksa par Nomas priekšmeta lietošanu tiek maksāta šādā kārtībā: 

2.3.1. pirmā mēneša nomas maksa tiek pārskaitīta Iznomātāja bankas norēķinu kontā 15 

(piecpadsmit) darba dienu laikā no Nomas priekšmeta nodošanas - pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas brīža un rēķina saņemšanas dienas;  

2.3.2. katrs nākamais ikmēneša nomas maksas maksājums tiek pārskaitīts reizi mēnesī 15 

(piecpadsmit) darba dienu laikā no Iznomātāja rēķina saņemšanas dienas. Iznomātājs 

rēķinu par kārtējo mēnesi iesniedz līdz nākamā mēneša 20. datumam. 

2.4. Par Nomas priekšmeta nomu Nomnieks maksā Iznomātājam ikmēneša nomas maksu, kas 

par katru Nomas priekšmeta vienību ir aprēķināma atbilstoši Iznomātāja finanšu 

piedāvājumā (Līguma 3. pielikums) norādītajai cenai. 

2.5. Nomas maksā ietilpst arī maksa par Iznomātāja servisa pakalpojumiem attiecībā uz jebkuru 

Nomas priekšmeta vienības apkopi un remontu pēc Nomnieka pieprasījuma, un 

Iznomātājam nav tiesību aprēķināt un pieprasīt no Nomnieka papildus maksu par jebkādiem 

pakalpojumiem, ja vien Puses par to nav vienojušās atsevišķi. 
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2.6. Puses vienojas, ka Iznomātājs Nomniekam paredzētos rēķinus sagatavo elektroniski un 

nosūta uz šādu Nomnieka e-pasta adresi: rekini@tna.lv. Saņemot elektroniskos rēķinus, 

rēķinu pa pastu papīra formātā netiek sūtīti.  

2.7. Iznomātāja sagatavotais rēķins uzskatāms par saistošu Nomniekam, ja tas satur turpmāk 

noradītu frāzi: „Šis rēķins ir sagatavots elektroniski” un papildus autorizācijai tiek norādīta 

šāda informācija – rēķina izrakstīšanas datums, rēķina numurs, rēķinā norādītā summa un 

līguma numurs.  

2.8. Nomas maksa par Nomas priekšmeta lietošanu ietver visus Iznomātāja izdevumus, kas 

saistīti ar Nomas priekšmeta morālu novecošanos, dabisku nolietojumu, vērtības 

pazemināšanos, kā arī visas transporta izmaksas un normatīvajos aktos noteiktās nodevas un 

nodokļi. 

2.9. Ja Nomas priekšmeta ražotājs pārtrauc kāda konkrēta modeļa ražošanu, tad Puses vienojas 

par cita, ekvivalenta Nomas priekšmeta nomu par cenām, kuras nepārsniedz Iznomātāja 

finanšu piedāvājumā (Līguma 3. pielikums) noteiktās un izpilda atklāta konkursa nolikuma 

tehniskās specifikācijas prasības.  

 

3. PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS KĀRTĪBA 

3.1. Nomas priekšmets tiek nodots Nomnieka lietošanā ne vēlāk kā 4 (četru) kalendāra nedēļu 

laikā no vienošanās protokola abpusējas parakstīšanas dienas, iepriekš saskaņojot ar 

Nomnieku noteiktu Nomas priekšmeta nodošanas laiku. 

3.2. Nomas priekšmeta nodošanas - pieņemšanas aktu, pavaddokumentus un defektu aktu no 

Nomnieka puses paraksta: Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Sandis Vulis.  

3.3. Nomas priekšmeta nodošana Nomniekam tiek apstiprināta ar nodošanas - pieņemšanas aktu, 

kurā ir norādīti Nomas priekšmeta vienību seriālie numuri un Nomas priekšmeta tehniskais 

stāvoklis tā nodošanas brīdī, kā arī Nomas priekšmeta pavaddokumentu, kurā ir norādīta 

katra Nomas priekšmeta vienības cena.  

3.4. Nododot Nomas priekšmetu, Iznomātājs apliecina, ka Nomas priekšmets ir jauna un iepriekš 

nelietota datortehnika, kas atbilst tās ražotāju noteiktajiem kvalitātes standartiem un tajā nav 

iebūvētas iepriekš lietotas vai atjaunotas komponentes. 

3.5. Nomniekam 10 (desmit) darba dienu laikā no Nomas priekšmeta nodošanas - pieņemšanas 

akta saņemšanas jānosūta Iznomātājam parakstīts Nomas priekšmeta nodošanas - 

pieņemšanas akts vai parakstīts defektu akts ar motivētām iebildēm pieņemt atsevišķu 

Nomas priekšmetu. Nomas priekšmeta nodošanas - pieņemšanas aktā norādītie Nomnieka 

nepieņemtie Nomas priekšmeti tiek apmaksāti pēc to pieņemšanas no Nomnieka puses. 

3.6. Iznomātājam defektu aktā minētie defekti jānovērš aktā noteiktajā un Pušu saskaņotā 

termiņā.  

 

4. IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Iznomātājs apņemas piegādāt Līguma 1.1. punktā un vienošanās protokolā noteikto Nomas 

priekšmetu un nodrošināt atbalsta dienestu Nomas priekšmetu bojājumu pieteikšanai un 

novēršanai.  

4.2. Iznomātāja pienākums ir uzglabāt pie sevis Nomas priekšmeta dokumentāciju, kas 

nepieciešama, lai nodrošinātu Līguma un tajā atrunāto garantijas saistību izpildi. 

4.3. Iznomātājs nodrošina Nomas priekšmeta garantiju un remontu atbilstoši Līguma 1. pielikuma 

2. punktam, nodrošinot arī remontu, uz kuru neattiecas garantija, Nomas priekšmeta 

darbspējas uzturēšanai Līguma darbības laikā bez maksas, nepieciešamības gadījumā remontā 

nodoto Nomas priekšmetu aizstājot ar līdzvērtīgu. 

4.4. Iznomātājs apņemas bez atlīdzības novērst iespējamos Nomas priekšmeta bojājumus, ja tie 

radušies ražošanas tehnoloģijas vai izmantoto materiālu dēļ.  
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4.5. Iznomātāja pienākums ir nodrošināt uz garantiju attiecināmo bojājumu novēršanu 1 (vienas) 

darba dienas laikā, skaitot no pieteikuma par Nomas priekšmeta bojājumu saņemšanas brīža 

Iznomātāja servisa dienesta uzskaites sistēmā. Ja bojājumu nav iespējamas novērst šajā laikā, 

Iznomātājs aizstāj šo Nomas priekšmeta vienību ar līdzvērtīgu. 

4.6. Iznomātājam ir pienākums samazināt ikmēneša nomas maksas apmēru par laiku, kurā 

Nomniekam nav pieejama atklāta konkursa nolikumam un Iznomātāja piedāvājumam 

(Līguma 2. pielikums) atbilstošs Nomas priekšmets. 

4.7. Iznomātājam nav tiesību no Nomnieka prasīt nomas maksu par faktisku Nomas priekšmeta 

izmantošanu pēc Līguma izbeigšanas, ja pats Iznomātājs kavējas ar Nomas priekšmeta 

pieņemšanu. 

4.8. Iznomātāja pienākums ir savlaicīgi, ne vēlāk, kā 2 (divu) nedēļu laikā, paziņot Nomniekam 

par: 

4.8.1. izmaiņām Iznomātāja adresē vai rekvizītos; 

4.8.2. lēmuma pieņemšanu par Iznomātāja likvidāciju, reorganizāciju vai īpašuma formas 

izmaiņām; 

4.8.3. jebkāda cita gadījuma iestāšanos, kurš var apdraudēt Līguma izpildi. 

 

5. NOMNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

5.1. Nomnieka pienākums ir ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Nomas 

priekšmeta pieņemšanas dienas, paziņot Iznomātājam katras Nomas priekšmeta vienības 

fizisko atrašanās vietu Līguma darbības laikā. 

5.2. Nomnieks nav tiesīgs Nomas priekšmetu atsavināt, apgrūtināt ar saistībām. 

5.3. Nomnieka pienākums ir lietot Nomas priekšmetu ar nepieciešamo rūpību un censties nepieļaut 

jebkādus tehniskās ekspluatācijas noteikumu pārkāpumus.  

5.4. Nomnieka pienākums ir savlaicīgi un precīzi veikt nomas maksas maksājumus Līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

5.5. Nomnieka pienākums ir nepieļaut jebkāda veida darbības, kuras tieši vai netieši samazina 

Nomas priekšmeta vērtību un par katru Nomas priekšmeta bojājuma gadījumu nekavējoties 

paziņot Iznomātājam. 

5.6. Gadījumā, ja datorvīruss ir radījis Nomas priekšmeta darbības traucējumus, visus ar Nomas 

priekšmeta darbaspēju atjaunošanu saistītos izdevumus sedz Nomnieks, bet Iznomātājs 

apņemas sniegt Nomniekam nepieciešamo informatīvo un tehnisko atbalstu. 

5.7. Nomnieka pienākums ir nodrošināt Iznomātājam iespēju veikt Nomas priekšmeta apskates, 

darbspēju profilakses un testēšanas darbus. 

5.8. Nomnieka pienākums pēc nomas termiņa beigām ir ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā nodot 

Nomas priekšmetu Iznomātājam pienācīgā kārtībā, pilnā komplektācijā, ņemot vērā tā dabisko 

nolietojumu, parakstot par to nodošanas - pieņemšanas aktu, kā arī pilnībā norēķinoties ar 

Iznomātāju.   

5.9. Nomnieka pienākums, Līguma pārtraukšanas un izbeigšanas gadījumā ir nodot Nomas 

priekšmetu Iznomātājam pienācīgā kārtībā, pilnā komplektācijā, ņemot vērā tā dabisko 

nolietojumu. 

5.10. Nomnieka pienākums ir savlaicīgi paziņot Iznomātājam par Nomas priekšmeta zudumu, 

bojāeju vai bojājumu. 

5.11. Nomnieka pienākums ir savlaicīgi, ne vēlāk, kā 2 (divu) nedēļu laikā, paziņot Iznomātājam 

par: 

5.11.1. izmaiņām Nomnieka adresē vai rekvizītos; 

5.11.2. lēmuma pieņemšanu par Nomnieka likvidāciju, reorganizāciju vai īpašuma formas 

izmaiņām; 

5.11.3. jebkāda cita gadījuma iestāšanos, kurš var apdraudēt Līguma izpildi. 
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6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN SPĒKĀ ESAMĪBA 

6.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā 60 (sešdesmit) kalendāros 

mēnešus. Gadījumā, ja Līguma darbības termiņa beigšanās brīdī kādas Puses saistības nav 

izpildītas, Līgums automātiski pagarinās līdz to pilnīgai izpildei. 

6.2. Nomniekam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusēji, par to Iznomātāju rakstiski, brīdinot 15 

(piecpadsmit) dienas iepriekš, ja: 

6.2.1. Iznomātājs atkārtoti (vairāk nekā vienu reizi) piegādājis Nomas priekšmetu ar 

kvalitātes trūkumiem, neatbilstoši Līguma noteikumiem un Tehniskai specifikācijai; 

6.2.2. ja Iznomātājs datortehnikas iekārtu remontu veic nesavlaicīgi, nekvalitatīvi un/vai 

neaizstāj remontā nodoto datortehniku, Līgumā noteiktajā kārtībā, un pēc Nomnieka 

rakstiska brīdinājuma nav izpildījis savas saistības; 

6.2.3. Iznomātājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta 

vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība; 

6.2.4. Nomnieka aprēķinātie līgumsodi sasnieguši 10 % no Līguma kopējās summas 

(neieskaitot PVN); 

6.2.5. pēc Līguma noslēgšanas atklājas, ka, iesniedzot piedāvājumu iepirkumā, Iznomātājs 

ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju vai nepatiess izrādās jebkurš tā sniegtais 

apliecinājums; 

6.2.6. Iznomātājs kavē Nomas priekšmeta piegādi ilgāk par 10 (desmit) dienām. 

6.3. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts pēc Nomnieka iniciatīvas pirms Līguma termiņa beigām, 

Nomnieks apņemas ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma laušanas un rēķina 

saņemšanas dienas apmaksāt Iznomātājam neapmaksāto ikmēneša maksājumu. 

  

7. PUŠU ATBILDĪBA  

7.1. Nomnieks atbild par Nomas priekšmeta stāvokli no tā pieņemšanas brīža. Par pieņemšanas 

brīdi tiek uzskatīta nodošanas - pieņemšanas akta abpusēja parakstīšana. 

7.2. Nomas naudas maksas vai citu ar Līgumu saistīto pakalpojumu apmaksas kavēšanas gadījumā, 

Iznomātājs ir tiesīgs piemērot Nomniekam līgumsodu 0, 5% apmērā no nokavēto maksājumu 

summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas. 

7.3. Līgumā noteikto saistību nesavlaicīgas izpildes un citu Pušu saskaņotu termiņu nokavējuma 

gadījumā Iznomātājs katrā konkrētajā gadījumā maksā Nomniekam līgumsodu 0,5 % apmērā 

no Līguma kopējās summas:  

7.3.1. par katru nokavēto kalendāro dienu, ja termiņš noteikts dienās vai  

7.3.2. par katru nokavēto stundu, ja termiņš noteikts stundās.  

7.4. Līgumsoda kopējais apmērs katrā gadījumā nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma kopējās 

summas.  

7.5. Līgumā noteiktā līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes pilnā apjomā un 

zaudējumu atlīdzināšanas.  

7.6. Ja Nomnieks ir aprēķinājis Līguma 7.3. punktā noteikto līgumsodu, apmaksājot Iznomātāja 

iesniegtos rēķinus, Nomniekam ir tiesības veikt līgumsoda ieturējumu. 

7.7. Puses apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, rakstiski informēt 

viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu 

Līguma izpildi.  

7.8. Puse, kura pārkāpusi Līguma vai tā pielikumu noteikumus un nodarījusi otrai Pusei 

zaudējumus, atlīdzina tos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

7.9. Kontaktpersonas Nomas priekšmeta vienību pieņemšanai un garantijas remontam Līguma 

izpildes gaitā ir: 

7.9.1. no Nomnieka puses – Sandis Vulis, e-pasts: sandis.vulis@tna.lv, tālrunis: 67804744, 

29255325; 

mailto:sandis.vulis@tna.lv
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7.9.2. no Iznomātāja puses – Aigars Bērziņš, e-pasts konkursi@capital.lv; tālrunis: 

67517822. 

 

8. GARANTIJA 

8.1. Iznomātājs nodrošina visa Nomas priekšmeta garantijas termiņu, garantijas remontu, un 

remontu, uz kuru neattiecas garantija, visa Līguma darbības laikā bez maksas, 

nepieciešamības gadījumā remontā nodoto Nomas priekšmetu aizstājot ar līdzvērtīgu. 

8.2. Iznomātājs apņemas bez atlīdzības novērst iespējamos Nomas priekšmeta bojājumus, ja tie 

radušies ražošanas tehnoloģijas vai izmantoto materiālu dēļ.  

8.3. Iznomātāja pienākums ir nodrošināt uz garantiju attiecināmo bojājumu novēršanu 1 (vienas) 

darba dienas laikā, skaitot no pieteikuma par Nomas priekšmeta bojājumu saņemšanas brīža 

Iznomātāja servisa dienesta uzskaites sistēmā. Ja bojājumu nav iespējamas novērst šajā laikā, 

Iznomātājs aizstāj šo Nomas priekšmeta vienību ar līdzvērtīgu. 

8.4. Gadījumā, ja Iznomātājs atsakās novērst vai nenovērš Līguma 8.1. punktā noteiktās garantijas 

laikā radušos defektus, Nomniekam ir tiesības defektu novēršanai piesaistīt trešās personas. 

Visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma 8.1. punktā noteikto garantiju laikā radušos defektu 

novēršanu un kurus atbilstoši Līguma noteikumiem novērš trešās personas, apmaksā 

Iznomātājs 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no Nomnieka izrakstīta rēķina saņemšanas brīža. 

Ja Iznomātājs neveic maksājumu savlaicīgi, Nomnieks ir tiesīgs piemērot Iznomātājam 

līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājumu summas par katru kavējuma dienu, bet ne 

vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.  

 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, 

ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama vara), ko 

attiecīgā Puse nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas 

katastrofa, vispārējs streiks. 

9.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstveidā otrai Pusei, tiklīdz šāda 

paziņošana kļuvusi attiecīgajai Pusei iespējama, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā. 

Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījusī Puse atbild otrai Pusei par visiem 

zaudējumiem, kuri pēdējai radušies. 

9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 45 (četrdesmit piecām) dienām, katrai no 

Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties un pārtraukt Līgumu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm 

nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas 

apstākļu iestāšanās. 

 

10. LĪGUMA KONFIDENCIALITĀTE 

10.1. Jebkāda veida informācija, kas iegūta Līguma darbības laikā, ir uzskatāma par konfidenciālu. 

Līguma ietvaros iegūto informāciju Puses apņemas neizpaust trešajām personām bez 

informāciju sniegušās Puses rakstiskas piekrišanas. 

 

11. CITI NOTEIKUMI 

11.1. Līgums ir saistošs kā Pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Neviena no Pusēm 

nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot 

bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

11.2. Jautājumus, kuri nav atrisināti Līgumā, Puses i risina, pamatojoties uz Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

11.3. Jebkādi strīdi, nesaskaņas vai prasības, kas radušās saistībā ar Līguma izpildi un kuras nav 

iespējams atrisināt savstarpēji vienojoties 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tiks atrisināti Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Latvijas Republikas tiesā. 
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11.4. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi un/vai bankas rekvizītus, tā ne 

vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja 

nomainās Puses atbildīgā persona, Puse rakstveidā paziņo par to otrai Pusei ne vēlāk kā 5 

(piecas) dienas iepriekš. Par zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu 

un nepienācīgu paziņošanu, pilnā apjomā atbild vainīgā Puse. 

11.5. Visi paziņojumi, kas vienai Pusei jānodod otrai Pusei, izņemot, ja Puses Līgumā nav 

vienojušās par citu kārtību, ir jānosūta ierakstītā vēstulē uz attiecīgās Puses juridisko adresi. 

Puses uzskatīs paziņojumus par saņemtiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to nosūtīšanas, 

vai ātrāk, ja tiks saņemts attiecīgs paziņojums par sūtījuma saņemšanu. Elektroniski nosūtītie 

paziņojumi ir uzskatāmi par pienācīgā veidā paziņotiem otrai Pusei un tie tiek uzskatīti par 

saņemtiem nosūtīšanas dienā, kā arī tiem ir juridisks spēks. Ja kāds no Līguma noteikumiem 

zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.  

11.6. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

11.7. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros uz 14 (četrpadsmit) lapām, no tiem vienu 

eksemplāru saņem Iznomātājs, otru - Nomnieks.  

 

12. PUŠU REKVIZĪTI 

IZNOMĀTĀJS 

AS “Capital” 

Reģ. Nr. 40003088497 

Ganību dambis 23c, Rīgā, LV1005 

AS „Luminor Bank” 

Kods: NDEALV2X 

Konta Nr.: LV19NDEA0000082836852 

Tālrunis: 67517822, Fakss: 67517820 

E-pasta adrese: konkursi@capital.lv 

 

 

_______________________/A. Bērziņš/ 

 

 

 

 

NOMNIEKS 

VAS „Tiesu namu aģentūra” 

Reģ. Nr. 40003334410 

Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007; 

AS „SEB Banka” 

Kods: UNLALV2X 

Konta Nr.: LV64UNLA0002021469371 

 

 

 

 

 

_________________________/S. Sausiņa/ 
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