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LĪGUMS NR. 05-03/247 

PAR MULTIFUNKCIONĀLO DRUKAS IEKĀRTU NOMU 

 
Rīgā līguma parakstīšanas datums* 

 

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

juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, lv-1007 (turpmāk – Nomnieks), tās prokūrista Māra 

Meņģelsona personā, kurš rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2012. gada 

5. novembrī reģistrētu prokūru, no vienas puses, un 

 

 sabiedrība ar ierobežotu atbildību “IB SERVISS”, reģistrācijas numurs 40003099113, 

juridiskā adrese Mūkusalas iela 15A, Rīga, LV-1004 (turpmāk – Iznomātājs), tās valdes locekļa 

Māra Vilcāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,  

 

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

„Multifunkcionālo drukas iekārtu noma”, identifikācijas numurs TNA2020/13, rezultātiem, noslēdz 

šādu līgumu (turpmāk – Līgums). 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Iznomātājs apņemas piegādāt, uzstādīt un nodod Nomniekam lietošanā (nomā) Iznomātājam 

piederošās multifunkcionālās iekārtas (turpmāk – Iekārtas), kas atbilst Līguma 

1. pielikumam un Nomnieka pilnvarotā pārstāvja elektroniskajam pieteikumam, kurā 

norādīts nepieciešamo Iekārtu skaits un piegādes/uzstādīšanas vieta. 

1.2. Iekārtu piegādi Iznomātājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Nomnieka pilnvarotā pārstāvja 

elektroniskā pieteikuma nosūtīšanas dienas uz Līguma 10.1.2. punktā norādīto Iznomātāja 

pilnvarotā pārstāvja e-pastu.. 

 

2. LĪGUMA SUMMAS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Kopējā summa Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt 41 999,99 EUR (četrdesmit viens 

tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 99 centi) un pievienotās vērtības nodokli 

atbilstoši šai summai.  

2.2. Nomnieks veic samaksu par nomā pieņemtām Iekārtām atbilstoši Iznomātāja iesniegtajam 

finanšu piedāvājumam (Līguma 2. pielikums).  

2.3. Nomas maksā ir iekļauti visi tiešie un netiešie izdevumi, kas Iznomātājam varētu rasties un 

ir saistīti ar Līguma saistību izpildi, ja Līgums nenoteic citādi. 

2.4. Iznomātājs reizi mēnesī līdz katra mēneša 5. datumam iesniedz Nomniekam nomas maksas 

rēķinu. Nomnieks maksā nomas maksu par Iekārtu lietošanu iepriekšējā mēnesī. Iekārtu 

veikto izdruku skaits mēnesī tiek fiksēts sistēmā pēdējā darba dienā. 

2.5. Iznomātājs rēķinam pievieno sistēmas izdruku, kurā atspoguļots kārtējā mēnesī ar Iekārtu 

veikto izdruku skaits mēneša pēdējā darba dienā, norādot arī veikto melnbalto un pilnkrāsu 

izdruku skaitu, un formātu. 

2.6. Nomnieks rēķina apmaksu veic 10 (desmit) darba dienu laikā no rēķina, kuram pievienota 

sistēmas izdruka (Līguma 2.5. punkts), saņemšanas, pārskaitot maksājumu uz Līgumā 

norādīto Iznomātāja bankas norēķinu kontu. 

2.7. Rēķins uzskatāms par saņemtu, ja tas Nomniekam nosūtīts pa pastu, iesniegts personīgi pret 

parakstu, vai nosūtīts no Iznomātāja e-pasta: izsaukumi@ibserviss.lv elektroniski bez droša 

elektroniskā paraksta uz Nomnieka e-pastu rekini@tna.lv. 

2.8. Iznomātājs rēķinā norāda Nomnieka Līguma numuru, Līguma noslēgšanas datumu un 

Līguma priekšmetu. Pretējā gadījumā Nomnieks var aizkavēt rēķina savlaicīgu samaksu, 
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nesedzot Iznomātājam zaudējumus, kas var rasties kavējuma rezultātā, un Līgumā noteikto 

līgumsodu par maksājuma kavējumu. 

2.9. Ja Iekārtām radušies bojājumi Nomnieka vainas dēļ, neizpildot Iekārtas ekspluatācijas 

noteikumus, kā arī patvaļīgi remontējot Iekārtas, tad šādas izmaksas apmaksā Nomnieks pēc 

abpusēji apstiprinātas tāmes un darbu nodošanas akta.  

 

3. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz pirmā nosacījuma 

iestāšanās brīdim: 

3.1.1. no pirmā Iekārtu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža 

pagājuši 60 (sešdesmit) mēneši; 

3.1.2. Līguma vērtība ir sasniegusi Līguma 2.1. punktā norādīto maksimālo Līguma 

kopējo summu. 

 

4. IEKĀRTU NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA,  

UZSTĀDĪŠANA UN IEKĀRTU TEHNISKĀ APKALPOŠANA 

4.1. Iznomātājs nodod Nomnieka lietošanā Iekārtas labā tehniskā stāvoklī, kas var nodrošināt 

nepārtrauktu Iekārtu darbu. Iznomātājs piegādā Iekārtas ar savu transportu uz Nomnieka 

norādīto adresi un veic Iekārtu uzstādīšanu, tai skaitā regulēšanu, darba dienās no plkst. 9.00 

līdz 16.30, iepriekš saskaņojot precīzu Iekārtu piegādes un uzstādīšanas laiku ar Nomnieka 

atbildīgo personu (Līguma 10.1.1. punkts). 

4.2. Pēc Iekārtu piegādes un uzstādīšanas Puses abpusēji paraksta Iekārtu nodošanas un 

pieņemšanas aktu (turpmāk – Akts), kas apliecina Iekārtu nodošanu Nomnieka lietošanā. 

Aktā norāda lietošanā nodotās Iekārtas, Iekārtu tehnisko stāvokli, vērtību un Iekārtas veikto 

izdruku skaitu Iekārtas nodošanas brīdi, kā arī Aktam pievieno Iekārtu lietošanas 

noteikumus latviešu valodā. Aktu paraksta 2 (divos) eksemplāros. 

4.3. Iznomātājs uzstāda tehniskā specifikācijā (Līguma 1. pielikums) minēto vai līdzvērtīgu 

Iekārtu. Iznomātājs piegādā un uzstāda līdzvērtīgu Iekārtu gadījumā, ja Līguma izpildes 

laikā ražotājs pārtrauc Iekārtas ražošanu vai piegādi, par ko Iznomātājs var uzrādīt ražotāja 

vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, Iznomātājs piedāvā Nomniekam un Nomnieks var 

piekrist, ka Iznomātājs piegādā un uzstāda līdzvērtīgu vai labāku Iekārtu. Iznomātājs piekrīt, 

ka šādā gadījumā piegādātā Iekārta atbildīs visām tehniskajā specifikācijā noteiktajām 

prasībām. Iekārtas funkcionālie parametri nebūs sliktāki, kā tehniskajā specifikācijā prasītie 

(atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Nomnieku). Iznomātājs garantē, ka šajā 

gadījumā Līguma summa netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie Līguma 

nosacījumi.  

4.4. Iznomātājs 1 (vienas) darba dienas laikā no Akta parakstīšanas apmāca Nomnieka 

darbiniekus lietot Iekārtu. 

4.5. Iznomātājs veic Iekārtu tehnisko apkalpošanu atbilstoši Līguma 1. pielikuma 1. punktā 

noteiktajam. 

4.6. Iznomātāja speciālists ierodas veikt Iekārtu tehniskās apkalpošanas darbus pēc Nomnieka 

pieprasījuma saņemšanas. Iznomātāja nodrošina speciālista ierašanos ne vēlāk kā vienas 

darba dienas no pieprasījuma brīža, bet Iekārtu darbības traucējumu novēršanu ne vēlāk kā 

16 (sešpadsmit) darba stundu laikā no pieteikuma pieņemšanas brīža. Puses var vienoties 

par citu Iznomātāja speciālista ierašanās laiku. Nomnieks pieprasījumus par Iekārtu tehnisko 

apkopi un/vai darbības traucējumu novēršanu piesaka Iznomātājam pa tālruni 67204080.  

4.7. Iekārtas darbības traucējuma gadījumā Nomnieks paziņo Iekārtas modeli, kopiju daudzumu, 

kuras izgatavotas līdz pieprasījumam, Iekārtas precīzu atrašanās vietu (adresi), atbildīgās 

personas uzvārdu un tālruni, kā arī vēlamo Iznomātāja speciālista ierašanās laiku, iespējamo 

bojājumu (Iekārtas paziņojumus). 

4.8. Iznomātāja speciālists par katru reizi pēc darbu veikšanas izdara ierakstu Iekārtas servisa 

žurnālā uzrādot izpildes datumu, veikto darbu uzskaiti, skaitītāja stāvokli. Šo ierakstu 

apstiprina Nomnieks atbildīgā persona ar savu parakstu. 
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4.9. Ja Iekārtas bojājuma vai darbības traucējumu novēršanu nepieciešams veikt ārpus Iekārtu 

uzstādīšanas vietas, Nomnieks nodod Iznomātājam Iekārtu ar nodošanas un pieņemšanas 

aktu, kuru Puses abpusēji paraksta 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai 

Pusei. 

4.10. Ja Iekārtas bojājumu vai darbības traucējumu nav iespējams novērst Līguma 4.6. punktā 

noteiktajā termiņā, Iznomātājs 1 (vienas) darba dienas laikā piegādā un uzstāda citu 

līdzvērtīgu Iekārtu, par ko Puses sagatavo un paraksta attiecīgu aktu. 

4.11. Ja Nomnieks konstatē, ka Iekārtu tehniskās apkalpošanas darbi nav sniegti kvalitatīvi, 

Nomnieks sagatavo aktu, kurā norāda Iekārtas tehniskās apkalpošanas darbiem konstatētos 

trūkumus un termiņu konstatēto trūkumu novēršanai (turpmāk – Trūkumu akts), 2 (divos) 

eksemplāros un 1 (vienu) Trūkumu akta eksemplāru iesniedz Iznomātājam. 

4.12. Iznomātājs novērš Trūkumu aktā (Līguma 4.10. punktā) norādītos trūkumus un informē par 

to Nomnieku. 

4.13. Līguma darbības termiņam izbeidzoties, Iznomātājs Pušu saskaņotā laikā demontē Iekārtas 

un Puses paraksta aktu par Iekārtas demontāžu, nodošanu un pieņemšanu. 

 

 

5. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 

5.1. Iznomātāja saistības: 

5.1.1. Iznomātājs apliecina, ka ir tiesīgs slēgt Līgumu, pārzina tā saturu un uzņemto saistību 

apjomu, un izpildīs to pilnā apjomā, labā kvalitātē, Līgumā noteiktajā kārtībā; 

5.1.2. Iznomātājs apņemas ieviest Iekārtu apkopes žurnālu, kurā tikts fiksētas veiktās 

apkopes un remonta darbības; 

5.1.3. Iznomātājs apņemas sniegt Nomniekam informāciju par Līguma izpildes gaitu ne 

vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc Nomnieka pilnvarotās personas elektroniski 

nosūtīta attiecīga pieprasījuma saņemšanas; 

5.1.4. Iznomātājs apņemas rakstiski informēt Nomnieku par apstākļiem, kas radušies un 

var kavēt vai ierobežot Līguma izpildi pilnībā vai daļēji 1 (vienas) darba dienas laikā, 

skaitot no šādu apstākļu rašanās brīža. Ja Iznomātājs nav 1 (vienas) darba dienas 

laikā informējis Nomnieku par visiem Līguma izpildes laikā esošajiem vai 

iespējamiem sarežģījumiem, Iznomātājs apņemas segt tā rezultātā Nomniekam 

radītos zaudējumus; 

5.1.5. Iznomātājs nodrošina, ka Līguma izpildei tiek piesaistīti pienācīgi kvalificēti 

speciālisti, lai Līguma izpilde tiktu veikta Līgumā noteiktajā termiņā, apjomā un 

kvalitātē. 

5.2. Iznomātājs neatbild par Iekārtu darbības traucējumiem, kam pamatā ir elektrotīkla 

traucējumi vai bojājumi. 

5.3. Nomnieka saistības: 

5.3.1. Nomnieks apņemas ievērot Iekārtu lietošanas noteikumus, kurus Iznomātājs ir 

iesniedzis Nomniekam vienlaicīgi ar Aktu; 

5.3.2. Nomnieks apņemas savlaicīgi veikt visus no Līguma izrietošos maksājumus; 

5.3.3. Nomnieks nodrošina brīvu piekļūšanu Iekārtām apkalpošanas veikšanas laikā; 

5.3.4. Nomnieks apņemas informēt Iznomātāju par visiem defektiem, noslogojumiem un 

iemesliem, kuru dēļ Iekārta neatrodas darba kārtībā; 

5.3.5. Nomnieks apņemas veikt Iekārtas izvietojumu saskaņā ar izgatavotājfirmas 

prasībām. 

5.4. Puses viena pret otru ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību neizpildi, kā arī par otrai 

Pusei radītiem zaudējumiem atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

5.5. Par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi vainīgā Puse 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc otras Puses rakstiska pieprasījuma maksā līgumsodu 0,5 % apmērā no 

Līguma kopējās summas par katru saistības neizpildes un/vai nepienācīgas izpildes dienu, 

bet kopumā ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas. 
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5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistības izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas 

pienākuma. Līgumsoda samaksa netiek ieskaitīta zaudējuma apmērā. 

 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. Puse neatbild par jebkuras savas saistības neizpildīšanu, ja šāda neizpilde ir notikusi tāda 

notikuma rezultātā, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt, 

kuru Puse Līguma slēgšanas brīdī nevarēja paredzēt, un kas nav noticis Puses vai tās 

kontrolē esošās personas rīcības dēļ, un kas saistību izpildi ne tikai apgrūtina, bet padara 

neiespējamu. 

6.2. Pusei, kas nokļuvusi šādas nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to 

otra Puse rakstiski ne vēlāk kā desmit darbdienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu 

iestāšanās. Pēc otras Puses pieprasījuma iesniedzams kompetentas institūcijas izsniegts 

dokuments, kas apstiprina nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. Gadījumā, ja Puse nav 

paziņojusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos Līgumā noteiktajā kārtībā, tā vēlāk 

nevar atsaukties uz nepārvaramu varu. 

6.3. Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā saistību izpilde tiek pagarināta par laika periodu, 

kurā darbojušies nepārvaramas varas apstākļi. 

6.4. Ja nepārvaramas varas dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām 

dienām, katrai Pusei ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma izpildes. 

 

7. LĪGUMA IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Līguma darbības laikā Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to savstarpēji rakstveidā 

vienojoties, kā arī katrai Pusei vienpusējā kārtā ir tiesības atkāpties no Līgumā noteikto 

saistību izpildes Latvijas tiesību aktos un šajā Līgumā noteiktajos gadījumos. 

7.2. Nomniekam ir tiesības, neatlīdzinot zaudējumus, kas var rasties Līguma pirmstermiņa 

izbeigšanas rezultātā, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, vismaz 10 (desmit) kalendārās 

dienas iepriekš rakstveidā par to paziņojot Iznomātājam, ja: 

7.2.1. Iznomātājs atkārtoti (vairāk nekā vienu reizi) piegādājis Iekārtas ar kvalitātes 

trūkumiem, neatbilstoši Līguma noteikumiem un Līguma 1. pielikumam; 

7.2.2 Nomnieks atkārtoti (vairāk nekā vienu reizi) sagatavo Trūkumu aktu vai Iznomātājs 

atkārtoti Trūkuma aktā noteiktajā termiņā nenovērš Trūkumus; 

7.2.3.  ir iestājies Līguma 6.4. punktā noteiktais gadījums; 

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

vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība; 

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

(neieskaitot PVN); 

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

ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju vai nepatiess izrādās jebkurš tā sniegtais 

apliecinājums; 

7.2.7. Iznomātājs kavē Iekārtas piegādi ilgāk par 10 (desmit) dienām. 

7.3. Iznomātājam ir tiesības, neatlīdzinot zaudējumus, kas var rasties Līguma pirmstermiņa 

izbeigšanas rezultātā, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, vismaz 10 (desmit) kalendārās 

dienas iepriekš rakstveidā par to paziņojot Nomniekam, ja: 

7.3.1. Nomnieks ir pieļāvis samaksas kavējumu, kur kavējums pārsniedz 10 (desmit) darba 

dienas; 

7.3.2. Nomnieks lieto Iekārtas pretēji Iekārtu lietošanas noteikumiem un turpina to darīt arī 

pēc Iznomātāja brīdinājuma saņemšanas; 

7.3.3. Nomnieks ļaunprātības vai neuzmanības dēļ ir bojājis, nodarījis kaitējumu Iekārtai 

un atsakās novērst Iznomātājam radīto kaitējumu 

7.3.4. ir iestājies Līguma 6.4. punktā noteiktais gadījums. 

7.4. Paziņojums par atkāpšanos no Līguma nosūtāms vai nu ar pasta starpniecību ierakstītā 

sūtījumā uz Līgumā norādīto adresi, vai arī iesniedzams personīgi pret parakstu, vai arī 

nosūtāms elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Gadījumā, ja dokuments sūtīts ar pasta 
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starpniecību ierakstītā sūtījumā, tas uzskatāms par saņemtu trešajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā.  

 

8. LĪGUMA GROZĪŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Jebkuras izmaiņas Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tās ir noformētas rakstiski 

un tās parakstījušas abas Puses. Šādi Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

8.2. Līguma 8.1. punkts neattiecas uz Līgumā noteiktiem gadījumiem, kad Puses ir tiesīgas 

Līgumu izbeigt vienpusēji. 

 

9. IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA 

9.1. Puses apņemas neizpaust trešajām personām ar Līguma izpildi iegūto, to rīcībā esošo 

jebkādu tehnisko, juridisko un finansiālo informāciju par otru Pusi un tās komercdarbību. 

Visa šāda informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju un nedrīkst tikt 

izpausta vai padarīta publiski pieejama bez Puses rakstiskas piekrišanas. Šim noteikumam 

nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš. 

9.2. Informācija netiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, ja tā kļuvusi publiski 

pieejama saskaņā ar Latvijas tiesību aktos noteiktajām prasībām (piemēram, iekļauta 

grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos un atskaitēs u.tml.). 

9.3. Informācijas neizpaušanas noteikumi neattiecas arī uz gadījumiem, kad Latvijas tiesību akti 

attiecīgo informāciju klasificē kā vispārpieejamu informāciju, kā arī gadījumos, ja šo 

informāciju pieprasa Latvijas tiesību aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai 

organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības. 

 

10. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

10.1. Ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās personas: 

10.1.1. Nomnieka pilnvarotā persona – Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs 

Sandis Vulis, tālrunis: 67804744, 29255325, fakss: 67804734; e-pasts: 

sandis.vulis@tna.lv; 

10.1.2.  Iznomātāja pilnvarotā  persona – servisa direktors Artūrs Seleckis, tālrunis 

29215015, e-pasts: arturs.seleckis@ibserviss.lv.   

10.2. Pušu pilnvarotie pārstāvji: 

 10.2.1. kontaktējas ar otru Pusi par Līguma izpildes jautājumiem; 

 10.2.2. koordinē kvalitatīvu Līguma izpildi; 

 10.2.3. risina citus ar Līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus; 

 10.2.4. īsteno Līgumā noteiktās Pušu pilnvaroto pārstāvju funkcijas; 

 10.2.5. paraksta no Līguma saistību izpildes izrietošos aktus. 

10.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem atbilstoši Latvijas spēkā esošajiem tiesību aktiem kļūst 

pilnībā vai daļēji par spēkā neesošu vai kļūst neizpildāms – tas nekādā veidā neietekmē un 

neatceļ pārējo Līguma noteikumu spēka esamību un likumību, bet Līguma noteikumi, kas 

kļūst par spēkā neesošiem vai neīstenojamiem, jāaizstāj ar citiem noteikumiem atbilstoši 

Līguma mērķiem saskaņā ar attiecīgos tiesību aktos izvirzītām prasībām. 

10.4. Jautājumi, kas nav noregulēti Līgumā, apspriežami saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem. 

10.5. Kādu Līgumā noteikto tiesību neizmantošana neietekmē šādas tiesības un nenozīmē Puses 

atteikšanos no šādām tiesībām, tāpat šādu tiesību daļēja izmantošana neliedz Pusei to tālāku 

izmantošanu. 

10.6. Puses informācijas un dokumentu apritē izmanto Līgumā norādīto e-pastu. Informācija un 

dokumenti, kas nosūtīti otrai Pusei uz Līgumā norādīto e-pastu, uzskatāmi par saņemtiem 

un tie ir saistoši otrai Pusei. Minētais noteikums neattiecas uz informāciju un dokumentiem, 

kuru iesniegšanas/nosūtīšanas kārtība ir īpaši atrunāta citos Līguma noteikumos.  

10.7. Pusei ir pienākums savlaicīgi rakstveidā paziņot otrai Pusei par šajā Līgumā norādīto 

rekvizītu un adrešu maiņu, pretējā gadījumā nepaziņojusī Puse nevar atsaukties uz saistību 

neizpildi, ko izraisījis nepaziņošanas fakts. 

mailto:sandis.vulis@tna.lv
mailto:arturs.seleckis@ibserviss.lv
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10.8. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 13 (trīspadsmit) lapām, no kuriem viens 

Līguma eksemplārs atrodas pie Nomnieka, bet otrs pie Iznomātāja. 

 

11. PUŠU REKVIZĪTI  

Iznomātājs Nomnieks: 

SIA „IB SERVISS” 

Reģ. Nr. 40003099113 

Mūkusalas iela 15A, Rīga, LV-1004 

Banka: AS „SEB Banka” 

Kods: UNLALV2X002 

Konta 

Nr. LV46UNLA0002011467249 

Tālrunis 67204080, fakss 67820042 

E-pasts: info@ibserviss.lv 

  

VAS „Tiesu namu aģentūra” 

Reģ. Nr. 40003334410 

Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007; 

Banka: AS „SEB Banka” 

Kods: UNLALV2X 

Konta Nr. LV64UNLA0002021469371 

________________/M. Vilcāns/ 

 

___________________/M. Meņģelsons/ 

 

 

 

 

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

*Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga 

datums.
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