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Priekšvārds 
otrajam izdevumam 

Labāk vienu reizi redzēt uzrakstītu līgumu nekā desmit reizes klausīties, kā to 
vajadzētu rakstīt - šī atziņa ņemta par pamatu, paplašinot un pārveidojot līgumu paraugu 
krājumu, ievērojot pieredzi, kas gūta studiju nodarbībās, izmantojot pirmo, 2001.gada 
izdevumu. Pirmais izdevums daudziem studentiem deva pozitīvu impulsu vērtēt ar līgumu 
sasniedzamo mērķi, censties precīzi formulēt līguma noteikumus, kā arī izvairīties no 
liekiem vai divdomīgiem noteikumiem. Nav ideālu līgumu paraugu, kas būtu derīgi 
jebkuram gadījumam. Ir labāki un sliktāki paraugi. Atkārtotajā izdevumā ir saglabāts 
nosacīts iedalījums: noderīgi un šaubīgi līgumu paraugi, kaut gan daļai studentu tieši par 
šaubīgajiem norādītie paraugi izrādījās paši noderīgākie savas domāšanas un prasmju 
veidošanai. Taču attiecībā uz tiem paraugiem, kas krājumā (1 .-3.sadaļā) ievietoti kā praksē 
noderīgi, atklājās, ka šāds apzīmējums dažkārt "iemidzina" uzmanību, un studenti kā 
svarīgu noteikumu atkārto paraugā rakstīto: "Puses vienojas samaksu veikt A S V dolāros" 
vai citā gadījumā - latos. Ja līguma sākuma punktos jau ir norādīta konkrēta cena dolāros 
vai latos, tad ar to jau ir skaidri pateikts, kādā valūtā jāmaksā. Ja puses ir vienojušās par 
samaksu latos vai citā valūtā, tad jāapsver vienīgi jautājums par summu latos vai valūtas 
kursa norādi tajos gadījumos, kad tas vajadzīgs valsts nodevas maksāšanai, kas Latvijā ir 
izdarāma latos. Pārmērīgā centībā studenti savos projektos atkārtoja l īguma punktu: 
"Piegādātājs veic ar preču piegādi tieši saistīto valsts noteikto nodokļu un nodevu 
samaksu", nespējot atbildēt, kādas nodevas un nodokļus viņi ir domājuši. Šāds noteikums, 
gan ar precīzākiem norādījumiem, ir sastopams starptautiska rakstura darījumos, kur precei 
jāšķērso robeža (eksporta, importa, tranzīta darījumos) un kur iespējami I N K O T E R M 
piemērošanas varianti. Attiecībā uz nodokļiem, piemēram, pievienotās vērtības nodokli 
valstī ir iedibināta noteikta kārtība, un mēģinājums ar līgumu to mainīt varētu radīt jucekli 
un vājināt Valsts ieņēmumu dienesta kontroles iespējas. 

Tāpat studenti centīgi savos projektos atkārtoja dažos paraugos rakstīto: "Puses labā 
ticībā, bez viltus, spaidiem un maldības noslēdza šādu līgumu". Uz jautājumiem, vai 
rakstītais izslēdz vēlākus pierādījumus par maldību, un vai tas izslēdz iespēju, ka viena 
puse līgumu parakstījusi, jūtot otra līdzēja pistoles stobru pie deniņiem, atbildes parasti 
bija noraidošas. Tad kāpēc tā rakstīt? 

Šādu apsvērumu dēļ attiecīgi līgumu punkti un vārdu kopas no paraugiem ir svītrotas, 
mudinot studentus vairāk pievērsties citiem jautājumiem. 

Paraugu klāstā ir ietverti vairāki pēdējā laikā izplatību guvušu līgumu paraugi: 
dzīvokļa īpašuma pirkuma, laulības, dzīvokļa īres, daudzkārtēja patapinājuma, glabājuma 
u.c.līgumi. 

Slēdzot līgumu, uzmanība pievēršama arī līguma noformēšanai, ja l ikums vai pušu 
vienošanās paredz, ka līgums noformējams notariāli vai tas nostiprināms zemesgrāmatā. 

Saskaņā ar grozījumiem Notariāta likumā (2002.gada 24.oktobra likums//Latvijas 
Vēstnesis, 2003. 13.nov., Nr.165) zvērināts notārs taisa notariālus aktus vai 
apliecinājumus. Pie tam apliecinājumu notārs taisa kā notariālu aktu, izņemot gadījumus, 
kad likums noteic, ka apliecinājums rakstāms uz paša dokumenta (apliecinājuma uzraksts), 
vai paredz citu sevišķu apliecināšanas kārtību (108. 1 pants). Vairs nenotiek aktu 
apliecināšana uzrādījuma kārtībā. Krājumā ir gan tādi agrāk notariāli apliecināti līgumi, 
kas sagatavoti pirms grozījumiem Notariāta likumā, gan tādi, kas atbilst norādītajiem 
grozījumiem. 

Krājumā ietverti arī vairāki pilnvaru paraugi. Pilnvara, protams nav līgums. Taču, ja 
pilnvarnieks sāk darboties uz pilnvaras pamata, tad ar to viņš parāda savu piekrišanu, un ir 
uzskatāms, ka ir radies mutisks pilnvarojuma līgums. 
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Komercsabiedrībās, iestādēs, advokātu birojos parasti ir savas līgumu kolekcijas, 
kuras nepārtraukti pilnveido un papildina. Arī studenti tiek mudināti veidot savas 
kolekcijas, un šis krājums var būt labs iesākums tām. Piemērojot jau esošo paraugu 
konkrētai vajadzībai, ieteicams ievērot gudrības un padomus, kas izklāstīti grāmatās: Skots 
Bērnems. Līgumu sastādīšana. - Rīga: Pētergailis, 1995; Slīvens Džohansens. Juridiskā 
analīze un tekstu rakstīšana. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2001; bet attiecībā uz juridisko 
jautājumu izpēti, terminoloģiju un valodas precizitāti arī: Kalvis Torgcms. Juridiskā 
pētījuma rakstīšana. -Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2001. 

Krājums papildināts ar tādu līgumu tekstu klāstu, kurus pieredzējis jurists nosauktu 
par juridisku brāķi. Labāk mācīties no citu kļūdām, nevis savējām. Viens no pirmajā 
izdevumā ievietotajiem šāda veida paraugiem bija jāanalizē augstskolas gala 
pārbaudījumā. Topošie diplomētie juristi ar milzīgu sparu ņēmās kritizēt un labot 
piedāvāto paraugu, saskatot tajā pat 20-25 nepilnības, dažkārt pat tur, kur "nebūtu kur 
piesieties". Lai viņiem un arī Jums, cienījamais lasītāj, turpmāk būtu tāds pats spars, 
vērtējot savus sacerējumus! 

Lai atvieglotu kļūmju pamanīšanu un attiecīgu precizējumu vai labojumu izdarīšanu, 
dažos paraugos iezīmētas problemātiskās vietas. 

Vēlam veiksmi šajā krājumā sniegto paraugu radošā pielietojumā! 

Kalvis Torgāns 
prof., Dr.habil.iur., LZA akadēmiķis 





1. 

RĪGAS A P G A B A L T I E S A 
ZVĒRINĀTS N O T Ā R S JĀNIS KALNIŅŠ 

Iereģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr 

DĀVINĀJUMA L Ī G U M S 

Rīgā, Zāļu ielā 13, pie manis, zvērināta notāra Jāņa Kalniņa, divi tūkstoši trešā gada 
vienpadsmitajā augustā (11.08.2003.) ieradās rīcībspējīgās personas: 

MAIJA LAUKA, Latvijas Republikas pilsone, dzimusi 1923.gadā Rīgā, personas kods 
090223-10116, dzīvojoša Rīgā, Raunas ielā 36, dz.29, kuras identitāte pārbaudīta pēc pases 
LA 0123456, kas izdota 13.11.1998. Rīgas 3. pasu daļā, kā "DĀVINĀTĀJA", no vienas 
puses, un 

M Ā R A PĻAVA, Latvijas Republikas pilsone, dzimusi 1945.gadā Rīgā, personas kods 
061145-10517, dzīvojoša Rīgā, Valmieras ielā 20, d z . l , kuras identitāte pārbaudīta pēc 
pases LE 9876544, kas izdota 16.11.1999. Rīgas 4. pasu daļā, kā "APDĀVINĀTĀ", no 
otras puses, kopā saukti " L Ī D Z Ē J I " , 

un paziņoja, ka noslēdz šāda satura dāvinājuma līgumu: 

"1. Līguma priekšmets un objekts 

1 1 . DĀVINĀTĀJA APDĀVINĀTAJAI dāvina un APDĀVINĀTĀ no 
DĀVINĀTĀJAS ar pateicību pieņem DĀVINĀTĀJAI piederošo dzīvokļa īpašumu 
Nr.29 (divdesmit deviņi), kas sastāv no dzīvokļa Nr.29 ar kopējo platību 26,2 m 2 un 
pie dzīvokļa piederošajām 2620/259038 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas 
un zemes gabala, kas atrodas Raunas ielā 36 (trīsdesmit seši), Rīgā (turpmāk līgumā 
- "Dzīvokļa īpašums"). 

1.2. A P D Ā V I N Ā T Ā apņemas kā dāvinājuma uzlikumu izpildīt līguma 2.punktā noteiktos 
pienākumus un ievērot tajā noteiktos Dzīvokļa īpašuma apgrūtinājumus. 

1.3. DĀVINĀTĀJAI Dzīvokļa īpašums pieder saskaņā ar zemesgrāmatu apliecību, viņas 
īpašuma tiesības ir nostiprinātas ar Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 
Zinta Zintnieka 2000.gada 6.jūlija lēmumu zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 12345-67, 
žurnāla Nr.26343. 

1.4. LĪDZĒJI Dzīvokļa īpašuma vērtību nosaka tā LR Valsts zemes dienesta noteiktās 
kadastrālās vērtības apmērā, tas ir, Ls 3000,00 (trīs tūkstoši latu). 
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2. Uzlikums 

2.1. LĪDZĒJI saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1227.-1230.panta noteikumiem 
nodibina servitūtu - dzīvokļa lietojuma tiesību par labu DĀVINĀTĀJAI. 

2.2. Servitūta saturs 
2.2.1. DĀVINĀTĀJAI ir tiesības līdz mūža galam netraucēti un brīvi lietot Dzīvokļa 

īpašumu, tajā dzīvot un deklarēt savu dzīvesvietu; 
2.2.2. APDĀVINĀTAJAI nav tiesību Dzīvokļa īpašumu atsavināt un ieķīlāt vai citādi 

apgrūtināt bez DĀVINĀTĀJAS iepriekšējas rakstiskas, notariāli apliecinātas 
piekrišanas. 

2.3. Ja APDĀVINĀTAIS neievēro šī līguma 2.1. un 2.2.punktā noteikto servitūtu, 
DĀVINĀTĀJAI ir tiesības uz šī līguma atcelšanu A P D Ā V I N Ā T Ā S vainas dēļ. 

3. Citas līdzēju tiesības un pienākumi 

3.1. DĀVINĀTĀJA apliecina, ka: 
3.1.1. Dzīvokļa īpašums nav nevienai trešajai personai atsavināts vai apsolīts, nav 

ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām, par to nav strīda, un tam nav 
uzlikts atsavināšanas aizliegums; 

3.1.2. Dzīvokļa īpašumā savu dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona, un 
Dzīvokļa īpašumā nav reģistrēta kāda komersanta juridiskā adrese; 

3.1.3. viņai nav laulātā, kura piekrišana būtu nepieciešama Dzīvokļa īpašuma 
dāvināšanai. 

3.2. Atbildība par Dzīvokļa īpašumu 
3.2.1. DĀVINĀTĀJA uzņemas atbildību par visām varbūtējām trešo personu 

saistībām un pretenzijām par Dzīvokļa īpašumu, kuru pamats radies līdz šā 
līguma noslēgšanas dienai; 

3.2.2. A P D Ā V I N Ā T Ā uzņemas atbildību par visām varbūtējām trešo personu 
saistībām un pretenzijām par Dzīvokļa īpašumu, kuru pamats radies pēc šī 
līguma noslēgšanas, izņemot saistības un pretenzijas, kas saistītas ar 
DĀVINĀTĀJAS Dzīvokļa īpašuma lietojumu pēc šī līguma noslēgšanas. 

3.3. DĀVINĀTĀJA pilnvaro A P D Ā V I N Ā T O nokārtot visas formalitātes, kas saistītas ar 
šī līguma reģistrēšanu un A P D Ā V I N Ā T Ā S īpašuma tiesību nostiprināšanu. 

3.4. Līguma sastādīšanas un apliecināšanas izdevumus maksā APDĀVINĀTĀ. 

4. Nobeiguma noteikumi 

4.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas un notariālas noformēšanas brīža. 

4.2. A P D Ā V I N Ā T Ā S īpašuma tiesības uz Dzīvokļa īpašumu ir nostiprināmas Rīgas 
pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā, kā apgrūtinājumu ierakstot šā l īguma 2.1. un 
2.2.punktā nodibināto servitūtu, atsavināšanas un apgrūtināšanas aizliegumu. 

4.3. Visi līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai pēc to noformēšanas 
rakstiski, abpusējas parakstīšanas un notariālas apliecināšanas." 

Akta dalībniekiem ir izskaidrotas Latvijas Republikas Civillikuma normas, kas regulē 
līdzēju tiesības un pienākumus, dāvinājuma līguma slēgšanas kārtību un tā juridiskās 
sekas, uzl ikuma un personai servitūta - dzīvokļa lietojuma tiesības juridisko saturu, 
dāvinājuma atsaukšanas iespēju apdāvinātā nepateicības dēļ, un tas, ka līdz ar dāvinājuma 
līguma noslēgšanu dzīvokļa īpašums pāriet apdāvinātā tiesiskajā valdījumā, bet 
apdāvinātais iegūst dzīvokļa īpašuma īpašumtiesības līdz ar dāvinājuma līguma 
nostiprinājumu zemesgrāmatu nodaļā, kā arī izskaidrota apdāvinātā īpašumtiesību 
nostiprināšanas kārtība zemesgrāmatā un tam nepieciešamie dokumenti. 
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Šis akts ta dalībniekiem ir nolasīts. 

Valsts nodeva: Ls 1,00 
Amata atlīdzība: Ls 24,00 
Atlīdzība par dokumenta sagatavošanu: Ls 10,00 
PVN: L s 6 , 1 2 
Kopā: Ls 41,12 

Akta dalībnieki apliecina, ka saprot šā akta saturu un nozīmi, ka tas atbilst viņu patiesajai 
gribai, par ko zvērināta notāra klātbūtnē parakstās šādi: 

Zvērināts notārs J. Kalniņš 

Aktu grāmatas pirmais izraksts izsniegts dāvinātajai Maijai Laukai. 
Aktu grāmatas otrais un trešais izraksts izsniegts apdāvinātajai Mārai Pļavai. 

Zvērināts notārs J. Kalniņš 
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Jūrmalā 2003. gada 23.martā 

SIA " A R D O " , reģ. Nr.40000726, juridiskā adrese Jūrmalā, Slidotavas ielā 45, tās 
izpilddirektora Viļņa Slaidina personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk saukts " 
Patapinājuma ņēmējs", 
un 
Aldis Lavenieks, personas kods 210349-21308, dzīvojošs Jūrmalā, Jaunmoku ielā 23 , 
turpmāk saukts "Patapinātājs", kopā saukti "Līdzēji", noslēdz šādu līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Patapinātājs nodod, bet Patapinājuma ņēmējs 1.4.punktā noteiktajā kārtībā pieņem 
automašīnas piekabi ar šasijas Nr , valsts reģistrācijas numuru AC 1212 
(turpmāk līguma tekstā saukts "Piekabe"). 

1.2. Piekabe tiek patapināta ar mērķi izmantot to būvmateriālu un citu sauskravu 
pārvadāšanai. Piekabes izmantošana citiem mērķiem bez rakstiskas saskaņošanas ar 
Patapinātāju nav atļauta. 

1.3. Patapinātājs apliecina, ka Piekabe ir viņa īpašums, tas nav ieķīlāts, to nav aizliegts 
lietot, tas nav policijas meklēšanā, kā arī ir brīvs no citām saistībām. 

1.4. Piekabe tiek nodota patapinājuma ik reizes, kad atbilstoši šā līguma 2.punktā 
noteiktajam, Patapinājuma ņēmējs to saņem no Patapinātajā, kurš par to parakstās 
patapinājumu žurnālā. Piekabe atrodas patapinājuma līdz brīdim, kad tiek nodota 
atpakaļ Patapinātajam, un par to tiek izdarīta atzīme patapinājumu žurnālā. 

1.5. Piekabe tiek nodota patapinājuma un saņemta atpakaļ Patapinātajā dzīvesvietā, tas ir, 
Jelgavā, Jaunmoku ielā 23 . 

2. Līguma termiņš 

2.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā 6 (sešus) mēnešus, tas ir, līdz 
divi tūkstoši trešā gada divdesmit trešajam augustam (23.08.2003.). 

2.2. Ja neparedzētu apstākļu dēļ Patapinātajam rodas nepieciešamība pašam lietot Piekabi, 
tad tas var pirms termiņa lauzt šo līgumu, ka viena Patapinājuma ņēmējam no tā 
nerodas sevišķi zaudējumi. 

3. Patapinājuma ņēmēja saistības 

3.1. Patapinājuma ņēmējam ir tiesības lietot Piekabi katru darba dienu no pīkst. 8.00 līdz 
20.00. 

3.2. Katru darba dienu līdz pīkst. 20.00 Patapinājuma ņēmējam jāatdod Piekabe 
Patapinātajam, izņemot gadījumus, ja saņemta Patapinātajā rakstiska atļauja lietot 
Piekabi ilgāk. 

3.3. Patapinājuma ņēmējs apņemas: 
3.3.1. nodrošināt Piekabes aizsardzību, nepieļaujot tās zādzību; 
3.3.2. lietot Piekabi tikai 1.2.punktā paredzētajam mērķim, uzturēt to tīru un tehniski 

labā stāvoklī; 
3.3.3. bez Patapinātajā atļauja neveikt Piekabes pārkārtošanu; 
3.3.4. uz sava rēķina segt visus ar Piekabes lietošanu saistītos ekspluatācijas 

izdevumus. 



3.4. Patapinajuma ņēmējam nav tiesību nodot Piekabi lietošana trešajam personām, ieķīlāt, 
atsavināt vai citādā veidā rīkoties ar to. 

4. Patapinātajā saistības 

4.1. Patapinātajā pienākums ir nodot Piekabi 1.4., 2.1. un 2.2.punktā noteiktajā kārtībā. 

4.2. Patapinātajam ir tiesības lietot Piekabi bez jebkādiem ierobežojumiem katru darba 
dienu no pīkst. 20.00 līdz nākamās dienas 8.00. kā arī sestdienās, svētdienās un svētku 
dienās. 

4.3. Patapinātajā pienākums ir atlīdzināt Patapinajuma ņēmējam visus zaudējumus, kas tam 
radušies nepareizu 1.3.punktā noteikto ziņu sniegšanas rezultātā. 

4.4. Patapinātajam ir pienākums nekavējoties pieņemt Piekabi no Patapinajuma ņēmēja, ja 
tas lauž līgumu. Pretējā gadījumā Patapinajuma ņēmējs neatbild par zaudējumiem, kas 
Patapinātajam radušies nokavējuma rezultātā. 

5. Līdzēju atbildība 

5.1. Līdzēji uzņemas atbildību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

5.2. Ja Patapinajuma ņēmējs Piekabi lieto atbilstoši šā līguma noteikumiem, taču tā ir 
sabojāta, daļēji vai pilnībā gājusi bojā, nozagta vai nolaupīta, Patapinajuma ņēmējs 
atbild tikai par tiem zaudējumiem, kuru rašanos tas varēja novērst, bet nav to darījis. 

5.3. Ja Patapinajuma ņēmējs Piekabi lieto līgumā neparedzētam mērķim, un tā rezultātā 
Piekabe ir bojāta, nozaudēta vai nolaupīta, kā arī gadījumos, ja tas kavējas atdot 
Piekabi Patapinātajam, tā pienākums ir atlīdzināt visus šajā sakarā radušos 
zaudējumus. 

5.4. Atlīdzinot zaudējumus, Patapinajuma ņēmējam pēc Patapinātajā izvēles vai nu 
jāizlabo Piekabei radušies zaudējumi vai arī jā izmaksā kompensācija naudā. 

5.5. Patapinātajam radušos zaudējumu apjomu nosaka, pamatojoties uz ekspertu 
novērtējumu un rēķiniem par piegādātajām detaļām un remontdarbiem. 

5.6. Ja Piekabe pilnīgi ir gājusi bojā vai nozagta, vai nolaupīta, tad zaudējumu apjoms tiek 
noteikts, pamatojies uz līdzīgas markas un izlaiduma gada piekabes cenu tirgū. 

6. Citi noteikumi 

6.1. Jautājumos, kas nav regulēti šajā līgumā, Līdzēji vadās no Civillikuma normām par 
patapinājumu (1947.-1967.pants). 

6.2. Strīdi, kas rodas starp Līdzējiem šā līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu 
ceļā. Ja 10 (desmit) dienu laikā netiek panākta vienošanās, strīds tiek risināts Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros. Katrs Līdzējs saņem vienu no tiem. 

Patapinajuma ņēmējs Patapinātājs 

Z.v. 
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3. 

Rīga 2003.gada 15.janvari 
(divi tūkstoši trešā gada piecpadsmitajā janvārī) 

SIA "Ozols", juridiskā adrese Rīgā, Pļaviņu ielā 34, reģ. Nr.0000000, tās izpilddirektora 
Jāņa Ozola personā, kas rīkojas, pamatojoties uz Statūtiem, turpmāk saukts GLABĀTĀJS, 
no vienas puses, 
un 
SIA "Silva", juridiskā adrese Rīgā, Krāslavas ielā 45, reģ.Nr.0000001, tās izpilddirektores 
Ellas Silavas personā, kas darbojas uz Valdes locekļu pilnvaru pamata, turpmāk saukts 
G L A B Ā J U M A DEVĒJS, kopā saukti "LĪDZĒJI", noslēdza šāda satura līgumu: 

1. Līguma priekšmets un termiņš 

1.1. GLABĀJUMA DEVĒJS nodod, bet GLABĀTĀJS pieņem glabāšanā par 
atlīdzību elektroniskus ūdens sildītājus un citus aprīkojumus (turpmāk sauktus 
"IERĪCES") saskaņā ar šim līgumam pievienoto specifikāciju (Pielikums N r . l ) , kas ir 
šā līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. GLABĀTĀJS nodotās IERĪCES uzglabā noliktavas telpās, kas atrodas Rīgā, Mākoņu 
ielā 1 (turpmāk sauktas "NOLIKTAVA"). 

1.3. IERĪCES ir nodotas G L A B Ā T Ā J A M ar nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā tiek 
norādīta IERĪČU vērtība un daudzums un kas ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa 
(Pielikums Nr.2). 

1.4. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā 6 (sešus) mēnešus, tas ir, līdz 
divi tūkstoši trešā gada piecpadsmitajam jūnijam (15.06.2003.). Līgumu var pagarināt, 
LĪDZĒJIEM vienojoties. 

1.5. GLABĀTĀJA tiesības vest noliktavu saimniecību NOLIKTAVĀ apstiprina 
2002.gada 10.novembra atļauja Nr.34-98 un sertifikāts, kuru kopijas ir pievienotas 
šim līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa (Pielikums Nr.3 un Nr.4). 

2. Glabājuma devēja tiesības un pienākumi 

2.1. Beidzoties šā līguma termiņam, G L A B Ā J U M A DEVĒJS apņemas saņemt atpakaļ 
glabāšanā nodotās IERĪCES un norēķināties ar GLABĀTĀJU saskaņā ar šā līguma 
5. punktu. 

2.2. G L A B Ā J U M A D E V Ē J A M ir tiesības saņemt atpakaļ IERĪCES pirms līguma termiņa 
beigām, par to brīdinot GLABĀTĀJU 10 (desmit) dienas iepriekš. 

2.3. G L A B Ā J U M A D E V Ē J A M ir tiesības šā līguma darbības laikā kontrolēt GABĀTĀJA 
saistību izpildi, tostarp pārbaudīt IERĪČU stāvokli, komplektējumu, 
N O L I K T A V A S stāvokli un citus ar IERĪČU glabāšanu saistītus apstākļus 
GLABĀTĀJA vai tā pārstāvja klātbūtnē. 

3. Glabātāja tiesības un pienākumi 

3.1. GLABĀTĀJS apņemas nodrošināt N O L I K T A V U atbilstību: 
3.1.1. prasībām, kas nepieciešamas IERĪČU glabāšanai; 
3.1.2. Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kas regulē telpu izmantošanu 

glabāšanai. 

14 

G L A B Ā J U M A L Ī G U M S 

http://10.no


15 

GLABĀTĀJS apņemas: 
2.1. samaksāt visus nodokļus, nodevas un/vai citus maksājumus, kas saistīti ar 

N O L I K T A V A S uzturēšanu un šādas saimnieciskās darbības vešanu; 
3 2.2. apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par IERĪČU zaudējumu, bojājumu un 

bojāeju; 
2.3. nodrošināt NOLIKTAVAS diennakts apsardzi un nepieļaut nepiederošu 

personu piekļūšanu. 

G L A B Ā T Ā J A M nav tiesību IERĪCES nodot lietošanā trešajām personām, ieķīlāt, 
atsavināt. 

Beidzoties šā līguma termiņam, kā arī jebkurā laikā pēc G L A B Ā J U M A DEVĒJA 
pieprasījuma G L A B Ā T Ā J A M 3 (trīs) dienu laikā ir jāatdod IERĪCES G L A B Ā J U M A 
D E V Ē J A M tādā pašā daudzumā un stāvoklī, kādā tās tika pieņemtas glabājumā 
atbilstoši nodošanas-pieņemšanas aktam. 

GLABĀTĀJS atdod IERĪCES G L A B Ā J U M A D E V Ē J A M , kas uzrāda pilnvaru šādu 
darbību veikšanai. LĪDZĒJI sastāda nodošanas-pieņemšanas aktu. 

G L A B Ā T Ā J A M ir pienākums nekavējoties paziņot G L A B Ā J U M A D E V Ē J A M par 
IERĪČU bojājumu vai bojāeju, kā arī par citām izmaiņām IERĪČU daudzuma vai to 
stāvoklī. 

4. Norēķini starp pusēm 

G L A B Ā J U M A DEVĒJS maksā G L A B Ā T Ā J A M atlīdzību Ls 15,00 (piecpadsmit 
latu) par katru glabājuma dienu, maksājumus veicot ik mēnesi, kā norādīts 4.2.punktā. 

G L A B Ā T Ā J U M A DEVĒJS maksā par katru glabājuma mēnesi, līdz mēneša 
10. datumam veicot pārskaitījumu uz GLABĀTĀJA norādīto bankas kontu 
Nr.0987654 AS "Latvijas Krājbanka". 

Maksājuma uzdevumā obligāti norādāmas šādas ziņas: 
- ziņas par maksātāju, tostarp nosaukums, firma, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., 

konta Nr.; 
- saņēmējs, tostarp nosaukums, firma, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., konta Nr.; 
- maksājuma summa un mērķis; 
- mēnesis, par kuru tiek veikta samaksa. 
Gadījumā, ja glabājums tiek izbeigts, samaksa par glabājumu veicama pirms IERĪČU 
saņemšanas. 

5. Līguma sekas 

Ja pēc šā līguma termiņa beigām vai pēc G L A B Ā J U M A DEVĒJA pieprasījuma 
1ABĀTĀJS laikus, t.i., 3.4.punktā noteiktajā termiņā neatdod IERĪCES 

G L A B Ā J U M A D E V Ē J A M , tad GLABĀTĀJS maksā līgumsodu 0,2% apmērā no 
IERĪČU vērtības par katru dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo GLABĀTĀJU no 
pienākuma atlīdzināt nokavējuma rezultātā radušos zaudējumus. 

Ja G L A B Ā T Ā J S pirms termiņa izbeidz šo līgumu tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar 
G L A B Ā J U M A DEVĒJA vainu, tad G L A B Ā T Ā J S maksā līgumsodu Ls 300,00 (trīs 
simts latu) apmērā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo GLABĀTĀJU no pienākuma 
atlīdzināt līguma pirmstermiņa izbeigšanas rezultātā radušos zaudējumus daļā, ko 
nesedz līgumsods. 



6. Līguma pirstermiņa izbeigšana 

6.1. G L A B Ā J U M A D E V Ē J A M ir tiesības izbeigt šo līgumu pirms termiņa, par to brīdinot 
G L A B Ā T Ā J U ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 

6.2. G L A B Ā J U M A D E V Ē J A M ir tiesības izbeigt šo līgumu pirms termiņa, ja : 
6.2.1. GLABĀTĀJS ir ierādījis IERĪČU glabāšanai neatbilstošu N O L I K T A V U ; 
6.2.2. G L A B Ā T Ā J S nepilda 3.2.3.punktā noteiktos pienākums; 
6.2.3. G L A B Ā T Ā J S lieto IERĪCES savās interesēs un labā, nodod tās trešajām 

personām bez G L A B Ā J U M A D E V Ē J A atļaujas; 
6.2.4. GLABĀTĀJS ierobežo 2.3.punktā noteiktās G L A B Ā J U M A DEVĒJA tiesības. 

7.1. LĪDZĒJI apņemas neizpaust trešajam personām ša līguma izpildes laika saņemtas 
ziņas, kā arī datus, kas var tikt izmantoti konkurences nolūkos. 

7.2. LĪDZĒJI apņemas neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var kaitēt LĪDZĒJU 
prestižam un interesēm. 

8.1. Šo līgumu var grozīt vai papildināt tikai ar LĪDZĒJU rakstisku vienošanos, kas tiek 
pievienota šim līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

8.2. Strīdi, kas L Ī D Z Ē J I E M rodas šā līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu 
ceļā. Ja LĪDZĒJI 10 (desmit) dienu laikā nevienojas, strīds tiek risināts Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesu instancēs. 

8.3. Šis līgums ir sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie G L A B Ā J U M A 
DEVĒJA, otrs - pie GLABĀTĀJA. 

Pielikumi: 
Pielikums Nr . l - IERĪČU specifikācija uz divām lpp.; 
Pielikums Nr.2 - 2003.gada 15.janvāra nodošanas-pieņemšanas akts; 
Pielikums Nr.3 - 2002.gada 10.novembra atļauja Nr.34-98; 
Pielikums Nr.4 - 2002.gada 10.novembra sertifikāts. 

GLABĀTĀJS G L A B Ā T Ā J U M A D E V Ē J S 

7. īpaši noteikumi 

8. Citi noteikumi 

SIA "Ozols SIA "Silva" 
Rīga, Pļaviņu iela 34, 
Reģ. Nr.0000000 
Konta Nr.0987654 
AS "Latvijas Krājbanka' 

Rīga, Krāslavas iela 45 
Reģ. Nr.0000001 
Konta Nr.12332112 
AS "Hardbank" 

J.Ozols, izpilddirektors E.Silava, izpilddirektore 

z.v. z.v. 
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Jūrmala 

4. 

2000.gada 20.novembn 

"Jūrmalas auto", turpmāk līguma tekstā "Pārdevējs", tās izpilddirektora Z. Kalniņa 
personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un SIA "Autotransports", 
rarpmāk līguma tekstā "Pircējs", tās rīkotājdirektora V.Simsona personā, kurš rīkojas uz 
Statūtu pamata, no otras puses, noslēdz šo līgumu par tālāk norādīto: 

1. Līguma priekšmets un cena 

1.1. Pārdevējs pārdod un Pircējs pērk 3 (trīs) jaunus autobusus " O T O Y O L M 5 0 " , 
turpmāk līguma tekstā "Preces", atbilstoši pušu apstiprinātajam līguma Piel ikumam 
Nr. 1, kas ir l īguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. Līguma kopsumma ir 120 264 (viens simts divdesmit tūkstoši divi simti sešdesmit 
četri) A S V dolāri. Līguma kopsumma ietver samaksu par Precēm, to piegādi un 
apdrošināšanu atbilstoši pušu apstiprinātajam līguma Pielikumam Nr.2, kas ir līguma 
neatņemama sastāvdaļa. Norādītā summa neietver PVN, kuru apmaksāt apņemas 
Pircējs. 

2. Preces kvalitāte 

2.1. Preču kvalitātei jāatbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 13. un 14.panta 
noteikumiem un Civillikuma 1593.un 1612.-1618.panta prasībām. 

2.2. Preču kvalitātei jābūt apliecinātai ar rūpnīcas izgatavotājas atbilstības sertifikātu. 
Sertifikāta kopijai jābūt pievienotai Precēm. 

2.3. Precēm jāpievieno tehniskās pases. 

3. Samaksas noteikumi 

3.1. Puses vienojas samaksu veikt ASV dolāros. 

3.2. Preču apmaksa tiek veikta pēcapmaksas veidā 5 (piecu) dienu laikā no Preču 
nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. 

3.3. Pircējs maksā par Precēm, pārskaitot naudu uz Pārdevēja kontu. 

3.4. Pārdevējs saglabā īpašuma tiesības uz Precēm līdz tās pilnībā apmaksājis Pircējs. 

3.5. Pircējam nav tiesību atsavināt, ieķīlāt vai izīrēt Preces, kamēr tās pieder Pārdevējam 
uz 3.4.punkta pamata. 

4. Garantijas 

4.1. Pārdevējs garantē Preču ritošai daļai un dzinējam kvalitāti 100 000 (viens simts 
tūkstošu) km nobraukuma laikā un virsbūves pretkorozijas kvalitāti 2 (divu) gadu 
laikā no Preču nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. 

4.2. Garantijas termiņa laikā Pārdevējs apņemas apmierināt Pircēja pretenzijas par Preču 
trūkumiem. Pircējam pretenzijas jāpiesaka 2 (divu) dienu laikā no trūkumu 
konstatācijas brīža. 

5. Piegādes termiņi un noteikumi 

Pārdevējs piegādā Preces uz Pircēja noliktavu Jelgavā, Saules ielā 4, 5 (piecu) dienu laikā 
no līguma noslēgšanas brīža. 

P I R K U M A L Ī G U M S 



6. Preces pieņemšanas kartība 

6.1. Preču nodošana un pieņemšana notiek abu līgumslēdzēju pušu pilnvaroto personu 
klātbūtnē 2 (divu) dienu laikā no Preču saņemšanas brīža. Par to tiek sastādīts 
nodošanas-pieņemšanas akts. Persona tiek uzskatīta par pilnvarotu, ja tiek uzrādīta 
pilnvara un personu apliecinošs dokuments. 

6.2. Ja Preču pieņemšanā tiek konstatēta neatbilstība līguma un Pielikuma Nr.l 
noteikumiem, tad par to tiek norādīts 6.1.punktā minētajā aktā, kuru paraksta abas 
6.1.punktā minētās personas. 

6.3. Pārdevējam 2 (divu) dienu laikā pēc 6.2.punktā minētā akta par neatbilstību 
sastādīšanas jānosūta Pircējam līguma un Pielikuma N r . l noteikumiem atbilstoša 
Prece. Tikai tādā gadījumā, ja Pārdevējam nav tieši tādas pašas vai ekvivalentas 
Preces, tad Pārdevējs apņemas nekvalitatīvo Preces detaļu apmainīt pret kvalitatīvu 
un/vai novērst Preces trūkumus uz sava rēķina. 

6.4. Pircējs ir tiesīgs atteikties no līgumam un Pielikumam Nr. l noteikumiem neatbilstošas 
Preces pieņemšanas vai attiecīgi samazināt Preču cenu, ja Pārdevējs nerīkojas 
6.3.punktā noteiktajā kārtībā. 

7. Pušu mantiskā atbildība 

7.1. Par Preces piegādes termiņa nokavējumu Pārdevējs maksā Pircējam līgumsodu 0,2% 
apmērā no preču vērtības par katru nokavēto dienu. 

7.2. Par samaksas nokavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,2% apmērā no 
līguma kopsummas par katru nokavējuma dienu. 

7.3. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo puses no saistību pilnīgas 
izpildes. 

7.4. Par Preces kvalitātes neatbilstību līguma un Pielikuma N r . l noteikumiem Pārdevējs 
maksā Pircējam līgumsodu 2 5 % apmērā no neatbilstošās Preces vērtības. Līgumsoda 
samaksa neatbrīvo Pārdevēju no tā pienākumu izpildes un neatņem Pircējam 
6.3.punktā noteiktās tiesības. 

7.5. Pircējs ir tiesīgs atkāpties no līguma, ja pieņemšanā tiek konstatēta Preču neatbilstība 
l īguma un Pielikuma Nr. 1 noteikumiem, kas pārsniedz 5 0 % no Preču vērtības. 

8. Nepārvaramā vara 

8.1. Līgumslēdzēju puse, kura nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības nepārvaramas 
varas apstākļu dēļ, 5 (piecu) dienu laikā informē otru pusi par minēto apstākļu rašanos 
un iesniedz attiecīgu Tirdzniecības un rūpniecības kameras izziņu. 

8.2. Ja šie apstākļi ilgst vairāk par 3 (trim) mēnešiem, vienai vai otrai pusei ir tiesības lauzt 
līgumu bez pienākuma atlīdzināt zaudējumus. 

9. Piemērojamie likumi un strīdu izskatīšanas kārtība 

9.1 Līguma izpildes gaitā puses vadās pēc Civillikuma normām par pirkuma līgumu 
(2002.-2090.pants) un Patērētāju tiesību aizsardzības likuma. 

9.2. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp pusēm līguma izpildes gaitā, puses cenšas 
atrisināt savstarpēji vienojoties sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek 
risināti Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras šķīrējtiesā trīs šķīrējtiesnešu 
sastāvā. 
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5. 

SIA " N a m s " , Latvijas U z ņ ē m u m u reģistrā reģistrēta 21.08.1996. ar Nr.000246881, 
juridiskā adrese - Rīgā, Dambja ielā 14, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas 
prezidents Jānis Muciņš kā "Izīrētājs", no vienas puses, un 

SIA "Pāris", Latvijas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 24.05.1998. ar Nr.000255021, 
juridiskā adrese - Rīgā, Jūnija ielā 2a, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas 
izpilddirektors Juris Pudele kā " īrnieks", no otras puses, abi kopā saukti "Līdzēji", 
noslēdza šādu līgumu: 

1. Līguma priekšmets un objekts 

1.1. Izīrētājs īrniekam nodod lietošanā un Īrnieks no Izīrētāja pieņem lietošanā telpas ar 
kopējo platību 123,4 (viens simts divdesmit trīs) m 2 , kas atrodas ēkā Torņu ielā 1, 
Rīgā (turpmāk - Telpas). Telpu robežas noteiktas ēkas inventarizācijas plānā, kas ir šī 
līguma neatņemama sastāvdaļa. Izīrētāja īpašuma tiesības uz Telpām ir nostiprinātas 
Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3056. 

1.2. Par Telpu lietošanu Īrnieks Izīrētājam katru mēnesi maksā īres maksu Ls 500 (pieci 
simti latu) apmērā (turpmāk - īres maksa). īres maksā neietilpst 5.2., 5.3.punktā 
norādītie papildu maksājumi. 

2. Līguma termiņš 

2.1. Līgums ir spēkā 2 (divus) gadus no tā parakstīšanas brīža, tas ir, no 16.05.2001. līdz 
16.05.2003. 

2.2. ī rniekam ir tiesības no līguma vienpusēji atkāpties pirms 2.1.punktā norādītā līguma 
beigu termiņa, par to vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš iesniedzot uzteikumu 
Izīrētājam. 

2.3. ī rniekam ir tiesības līgumu vienpusēji pagarināt līdz 16.05.2004., vismaz 60 
(sešdesmit) dienas pirms 2.1.punktā noteiktā termiņa beigām par to rakstveidā 
paziņojot Izīrētājam. 

3. Telpu nodošana 

3.1. Telpu nodošana īrniekam 
3.1.1. Izīrētājs Telpas īrniekam nodod 3 (trīs) dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas. 

Telpu nodošanu īrniekam un Telpu faktisko stāvokli Līdzēji apliecina ar 
attiecīgu nodošanas aktu; 

3.1.2. Izīrētājs Telpas īrniekam nodod ar visām tajās esošajām Izīrētāja iekārtām un 
inventāru, kura saraksts ir 3.1.1 .punktā norādītā akta pielikums; 

3.1.3. Izīrētājs pirms Telpu nodošanas īrniekam nodrošina Telpu atbilstību 
sanitārajām, ugunsdrošības un citām valsts un pašvaldības noteiktajām 
prasībām. 

3.2. Telpu nodošana Izīrētājam 
3.2.1. īrnieks Telpas Izīrētājam nodod: 

- 3 (trīs) dienu laikā pēc 2.1. vai 2.3.punktā norādītā termiņa beigām; 
- līguma termiņa beigu dienā, ja no līguma vienpusēji atkāpies īrnieks; 
- 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma darbības beigām, ja no līguma vienpusēji 

atkāpies Izīrētājs; 
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3.2.2. Telpu nodošanu Izīrētājam, Telpu faktisko stāvokli un tā izmaiņas 
salīdzinājumā ar 3.1.1.punktā norādītajā nodošanas aktā fiksēto Līdzēji 
apliecina ar attiecīgu nodošanas aktu; 

3.2.3. Izīrētājam ir tiesības paturēt īpašumā īrnieka kustamo mantu, kas pēc 
3.2.1 .punktā norādītā termiņa nav izlikta no Telpām, uzskatot, ka īrnieks no tās 
atteicies par labu Izīrētājam. 

3.3. Par Telpu nodošanas nokavējumu vainīgais Līdzējs otram maksā līgumsodu: 
- Ls 30 (trīsdesmit latu) par pirmajām 5 (piecām) nokavētajām dienām; 
- Ls 50 (piecdesmit latu) par nākamajām 5 (piecām) nokavētajām dienām; 
- Ls 150 (viens simts piecdesmit latu) par turpmāko nokavējumu neatkarīgi no 

dienu skaita. 

4. Telpu lietošana un apsaimniekošana 

4.1. Izīrētāj a pienākumi 
4.1.1. Izīrētājs nodrošina īrniekam iespēju netraucēti lietot Telpas, ēkas labierīcības 

un koplietošanas telpas. Izīrētājs nedrīkst apgrūtināt īrnieka darbinieku un 
apmeklētāju brīvu iekļūšanu ēkā un Telpās; 

4.1.2. Izīrētājs patstāvīgi, vai noslēdzot attiecīgus apsaimniekošanas līgumus, 
nodrošina ēkas komunikāciju un komunālo sistēmu, tostarp ugunsdrošības 
ierīču, maģistrālo telefona kabeļu, elektrības iekārtu, kanalizācijas sistēmas, 
ūdensapgādes un citu ēkas sistēmu apsaimniekošanu un uzturēšanu kārtībā; 

4.1.3. Izīrētājs bez īrnieka papildu samaksas veic Telpu vispārējās apskates, 
koplietošanas sistēmu un to iekārtu profilaktiskās apkopes. Izīrētājs 3 (trīs) 
darba dienas pirms šādas apskates vai apkopes par to rakstveidā brīdina īrnieku; 

4.1.4. Izīrētājs maksā visus nodokļus, nodevas un citus maksājumus, ar ko ir vai var 
tikt apliktas Telpas un/vai ēka, kurā tās atrodas; 

4.1.5. Ja līguma darbības laikā rodas Telpu bojājumi vai atklājas faktiski trūkumi, 
Izīrētājs pēc īrnieka rakstveida pieprasījuma nodrošina to novēršanu par 
atsevišķu samaksu. 

4.2. īrnieka pienākumi 
4.2.1. īrnieks nodrošina Telpu elektroapgādes u.c. vadu instalāciju, ūdens apgādes un 

kanalizācijas cauruļvadu un to elementu funkcionēšanu Telpu iekšpusē; 
4.2.2. īrnieks ne retāk kā 1 (vienu) reizi 2.1.punktā norādītajā termiņā nodrošina 

Telpu iekšpuses kosmētiskā remonta veikšanu; 
4.2.3. īrnieks nedrīkst veikt Telpu pārplānošanu vai pārbūvi bez Izīrētāja iepriekšējas 

rakstveida piekrišanas; 
4.2.4. īrnieks uztur Telpas atbilstoši sanitārtehniskajām, ugunsdrošības, citām valsts 

un pašvaldības prasībām; 
4.2.5. īrnieks nedrīkst nodot Telpas vai to daļu apakšīrē bez Izīrētāja iepriekšējas 

rakstveida piekrišanas; 
4.2.6. īrnieks Telpas izmanto sava veikala un biroja vajadzībām. Ja tiek konstatēts, ka 

īrnieks telpas izmanto citiem mērķiem, Izīrētājam ir tiesības no īrnieka prasīt 
l īgumsoda Ls 300 (trīssimt latu) samaksu vai, 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš 
rakstveidā brīdinot īrnieku, vienpusēji izbeigt šo līgumu. 

4.3. īrnieka tiesības 
4.3.1. ī rniekam ir tiesības ēkas fasādi un logus izmantot savas reklāmas - izkārtņu, pla

kātu u.tml. izvietošanai atbilstoši Rīgas domes saistošo noteikumu prasībām. Par 
reklāmas izvietošanu īrnieks 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš paziņo Izīrētājam; 

4.3.2. ī rniekam ir pirmpirkuma tiesības pirkt Telpas vai ēku, kurā atrodas Telpas, ja 
līguma darbības termiņā Izīrētājs tās pārdod. 
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5. īres maksa un citi maksājumi 

5.1. īrnieks līdz katra mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam Izīrētājam maksā 
1.2.punktā norādīto īres maksu par kārtējo mēnesi. 

5.2. Maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem 
- Izīrētājs līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam īrniekam iesniedz rēķinu 

par Telpu iepriekšējā mēneša komunālajiem pakalpojumiem. Rēķinā Izīrētājs 
norāda (i) ī rnieka izmantoto komunālo pakalpojumu veidus un apmēru, (ii) 
maksu par katru komunālo pakalpojumu veidu, (iii) kopējo mēneša maksu par 
komunālajiem pakalpojumiem; 

- īrnieks līdz katra mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam Izīrētājam maksā 
komunālo pakalpojumu maksas rēķinā norādīto summu. 

5.3. Citi maksājumi 
- Par 4.1.5.punktā norādītajiem pakalpojumiem īrnieks Izīrētājam 10 (desmit) 

dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Izīrētāja maksā šajā rēķinā 
norādīto summu. 

5.4. Maksājumus īrnieks veic, attiecīgo naudas summu pārskaitot Izīrētāja norēķinu kontā, 
kas norādīts šajā līgumā. 

5.5. Ja Izīrētājs ī rniekam nav nodrošinājis Telpu lietošanu atbilstoši 4.1.punkta 
noteikumiem, pēc īrnieka rakstveida pieprasījuma Izīrētājs samērīgi ar pieprasījumā 
norādītā nodarītā kaitējuma apmēru samazina ikmēneša īres maksu. 

5.6. Par 5.1., 5.2., 5.3.punktā norādīto maksājumu nokavējumu īrnieks Izīrētājam maksā 
līgumsodu 0,5% no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. 

6. Nobeiguma noteikumi 

6.1. Līguma izpildes kārtību un Līdzēju strīdu izšķiršanu regulē Latvijas Republikas 
normatīvie akti. 

6.2. Strīdi, kas Līdzējiem rodas šī līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. 
Ja Līdzēji 10 (desmit) dienu laikā nevienojas, strīds tiek risināts Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesu instancēs. 

6.3. Visi l īguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai pēc to abpusējas 
parakstīšanas un noformēšanas rakstiski, un tiek uzskatīti par šī līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 

6.4. Līdzēji nav tiesīgi līgumā noteiktās saistības nodot trešajām personām bez otra 
Līdzēja rakstiskas piekrišanas. 

6.5. Līgums ir parakstīts divos eksemplāros uz četrām lapām, abiem eksemplāriem ir 
vienāds juridiskais spēks; katrs Līdzējs saņem vienu līguma eksemplāru. 

7. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

Izīrētājs īrnieks 
SIA " N a m s " , reģ. Nr.000246881, SIA "Pāris", reģ. Nr.000255021, 
Rīgā, Dambja ielā 14, tālr. 7425502, Rīgā, Jūnija ielā 2a, 
fakss 7525502 tālr. 9789968, fakss 7050100 

Norēķinu konts : AS "Latvijas Ibnbanka", Norēķinu konts: AS "Pankbank", 
Nr. AB000445128 Nr.0029131152 

J.Muciņš J.Pudele 
z.v. z.v. 



6. 

. ^ a v a 2003.gada 5.oktobri 

Ies, apakšā parakstījušies, E R N A ŠTERNA, personas kods 240581-10007, deklarējusi 
savu dzīvesvietu Jelgavā, Kurzemes prospektā 7, dz.22, pase LE 0999765, kā 
"IZĪRĒTĀJS", no vienas puses, un M I R T A PŪKA, personas kods 120480-12659, 
deklarējusi savu dzīvesvietu Jēkabpils rajona Ābeļu pagastā, mājās "Ezerkalns", pase LC 
1712489, un D A I G A LIELĀ, personas kods 260978-11710, dzīvojoša Cēsu rajona Zaubes 

pagastā, mājās "Kalnezers", pase LC 0529491, kopā solidāri kā " ĪRNIEKI" , no otras puses, 
kopā saukti "LĪDZĒJI" , noslēdzam šādu īres līgumu: 

1. Līguma objekts un priekšmets 

1.1. IZĪRĒTĀJS nodod ĪRNIEKU kopējā lietošanā un ĪRNIEKI no IZĪRĒTĀJA pieņem 
lietošanā IZĪRĒTĀJAM piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.22 (divdesmit divi), 
sastāvošu no dzīvokļa Nr.22 un pie tā piederošajām kopīpašuma 622/32153 
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, kas atrodas Kurzemes 
prospektā 7 (septiņi), Jelgavas pilsētā, kadastra Nr.0900 901 0161. 
Turpmāk līgumā īres objekts saukts - "Dzīvoklis". 

1.2. Dzīvoklis pieder IZĪRĒTĀJAM saskaņā ar zemesgrāmatu apliecību; īpašumtiesības ir 
nostiprinātas Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4465-32. 

2. īres maksa un tās samaksas kārtība 

1 I. Par Dzīvokļa lietošanu ĪRNIEKI solidāri maksā IZĪRĒTĀJAM īres maksu Ls 50,00 
(piecdesmit latu) apmērā (turpmāk līgumā - "īres maksa") par katru šī līguma 
darbības kalendāra mēnesi. 

12. ĪRNIEKI īres maksu maksā IZĪRĒTĀJAM šādā kārtībā: 
2.2.1. par šā līguma darbības pirmo mēnesi: ĪRNIEKI īres maksu kā avansu samaksā 

IZĪRĒTĀJAM personīgi skaidrā naudā, noslēdzot šo līgumu; parakstot šo 
līgumu, IZĪRĒTĀJS apliecina šīs īres maksas saņemšanu; 

2.2.2. par šā l īguma darbības turpmākajiem mēnešiem: vēlākais līdz katra kalendāra 
mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam, ieskaitot IZĪRĒTĀJA norēķinu kontā 
Nr . l 113 8897 6654 AS "Latvijas Bubanka", kods LVLB 2XX. Par īres maksas 
samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad īres maksa ir ieskaitīta iepriekš 
norādītajā kontā. 

2.3. īres maksā neietilpst visi saskaņā ar Latvijas Republikas un Jelgavas pašvaldības 
normatīvajiem aktiem aprēķinātie ar Dzīvokļa un dzīvojamās mājas, kurā atrodas 
dzīvoklis, lietošanu un apsaimniekošanu saistītie maksājumi, tostarp maksājumi par 
komunālajiem pakalpojumiem. 

2.4. 2.3.punktā noteiktos maksājumus, tostarp maksājumus par komunālajiem 
pakalpojumiem, par Dzīvokļa apkuri, ĪRNIEKU patērēto karsto, auksto ūdeni un 
elektroenerģiju, veic ĪRNIEKI atbilstoši konkrētā pakalpojuma sniedzēja noteiktajā 
kārtībā un termiņā, par to saņemot attiecīgus samaksu apliecinošus dokumentus. 

2.5. LĪDZĒJI apliecina, ka viņi ir novērtējuši Dzīvokļa atbilstību īres maksai un līdz ar to 
apņemas neizmantot prasības tiesības par šā līguma atcelšanu pārmērīgu zaudējumu 
dēļ. 
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3. Nekustamā īpašuma lietošana un apsaimniekošana 

3.1. IZĪRĒTĀJA pienākumi 
3.1.1. IZĪRĒTĀJS nodrošina ĪRNIEKIEM iespēju netraucēti lietot Dzīvokli: 

IZĪRĒTĀJS nedrīkst apgrūtināt ĪRNIEKU un tā apmeklētāju brīvu uzturēšanos 
Dzīvoklī, ja tas nav pretrunā ar šī līguma 3.2.1. un/vai 3.2.2.punktā minētajiem 
noteikumiem. 

3.1.2. IZĪRĒTĀJS apliecina, ka Dzīvoklis nav nevienam citam atsavināts, nav 
ieķīlāts, par to nav strīda, un tam nav uzlikts aizliegums. 

3.2. ĪRNIEKI apņemas: 
3.2.1. nodrošināt Dzīvokļa apsaimniekošanu un uzturēšanu kārtībā atbilstoši 

dzīvojamo telpu izmantošanas un apsaimniekošanas prasībām; 
3.2.2. ievērot valsts un pašvaldības noteiktos sabiedriskās kārtības noteikumus: 

ĪRNIEKI nedrīkst traucēt kaimiņus; 
3.2.3. nodrošināt IZĪRĒTĀJA mājas, kurā atrodas Dzīvoklis, vecākā un/vai ar 

Dzīvokļa apsaimniekošanu saistīto valsts vai pašvaldības dienestu darbinieku 
pieeju Dzīvoklim; 

3.2.4. nebojāt Dzīvokli vai neveikt tajā tādus pārgrozījumus, kas varētu samazināt šī 
līguma noslēgšanas brīdī noteikto Dzīvokļa tirgus vērtību vai pasliktināt tā 
faktisko stāvokli; 

3.2.5. neveikt Dzīvokļa pārplānošanu vai pārbūvi, iepriekš to nesaskaņojot ar Izīrētāju 
un attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām; 

3.2.6. neturēt Dzīvoklī dzīvniekus (izņemot zivis akvārijā) bez Izīrētāja atļaujas; 
3.2.7. nenodot Dzīvokli tālāk trešo personu lietojumā. 

3.3. Ī R N I E K U tiesības 
3.3.1. IRNIEKIEm ir tiesības Dzīvokli netraucēti lietot un apsaimniekot kā 

dzīvojamās telpas saskaņā ar dzīvojamo telpu izmantošanas un 
apsaimniekošanas prasībām. 

3.3.2. Ī R N I E K I E m ir tiesības veikt Dzīvokļa kosmētisko remontu un/vai 
sanitārtehnisko ierīču (tualetes poda, izlietņu, ūdens krānu u.tml.) uzstādīšanu 
un/vai nomaiņu Dzīvoklī par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina, to iepriekš 
rakstveidā saskaņojot ar IZĪRĒTĀJU. 

4. Līguma darbības laiks un sekas 

4.1. Dzīvoklis tiek Ī R N I E K I E M izīrēts uz laiku no divi tūkstoši trešā gada piecpadsmitā 
oktobra (15.10.2003.) līdz divi tūkstoši ceturtā gada pirmajam maijam (01.05.2004.). 

4.2. Sī līguma darbība izbeidzas: 
4.2.1. beidzoties līguma termiņam vai LĪDZĒJIEM savstarpēji rakstveidā vienojoties; 
4.2.2. pēc Ī R N I E K U vienpusēja uzteikuma, par to 1 (vienu) mēnesi iepriekš 

rakstveidā brīdinot IZĪRĒTĀJU; 
4.2.3. pēc IZĪRĒTĀJA vienpusēja uzteikuma, 

- par to 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot Ī R N I E K U S , ja: 
a) Ī R N I E K U īres maksas parāds pārsniedz 3 (trīs) mēnešu Īres maksas 

apmēru; 
b) ĪRNIEKI pārkāpj šī līguma 3.2.7.punkta noteikumus, tas ir, sakarā ar 

Dzīvokļa nodošanu apakšīrē vai citu personu nelikumīgu dzīvošanu 
Dzīvoklī; 
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- bez iepriekšēja brīdinājuma un nekavējoties, ja: 
a) ĪRNIEKI pārkāpj Dzīvokļa lietošanas noteikumus un tā padara pārējiem 

dzīvojamās mājas, kurā atrodas Dzīvoklis, iemītniekiem dzīvošanu tajā 
neiespējamu; 

b) ĪRNIEKI pārkāpj šī līguma 3.2.4.un 3.2.5.punkta noteikumus, tostarp, bet 
ne tikai - bojā vai posta Dzīvokli un/vai tā iekārtu, dzīvojamās mājas, kurā 
atrodas Dzīvoklis, koplietošanas telpas, komunikācijas, iekaltas, veic 
Dzīvokļa pārbūvi vai pārplānošanu. 

- 1 . Beidzoties š ī līguma darbības termiņam: 
4.3.1. ĪRNIEKI 3 (trīs) dienu laikā atbrīvo Dzīvokli un nodod to atpakaļ IZĪRĒTĀJA 

lietojumā, atdodot Dzīvokļa atslēgas; 
4.3.2. Ja ĪRNIEKI šī līguma darbības laikā pēc iepriekšējas rakstveida saskaņošanas 

ar IZĪRĒTĀJU ir par saviem līdzekļiem Dzīvoklī uzstādījuši sanitārtehniskās 
ierīces, IZĪRĒTĀJAM ir tiesības pēc savas izvēles: 
- atlīdzināt Ī R N I E K I E M nepieciešamos izdevumus, kas saistīti ar šiem 

uzlabojumiem, un tos paturēt IZĪRĒTĀJA īpašumā; 
- ļaut Ī R N I E K I E M minētos uzlabojumus atdalīt un paturēt savā īpašumā, ja 

vien tādējādi netiek bojāts Dzīvoklis. 

4. Šis līgums ir parakstīts trīs eksemplāros, no kuriem viens paliek pie IZĪRĒTĀJA un 
pa vienam - katram ĪRNIEKAM. 

5. Nobeiguma noteikumi 

.1. Līguma izpildes gaitā LĪDZĒJI vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošiem 
normatīvajiem aktiem, kas regulē īrnieku un izīrētāju tiesiskās attiecības, un 
Civillikuma normām par īres līgumu (2112.-2177.pants). 

5 2. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp LĪDZĒJIEM līguma izpildes gaitā, Puses 
cenšas atrisināt savstarpēji vienojoties sarunu ceļā. Ja Puses 10 (desmit) dienu laikā 
nevienojas, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. 

Visi šī līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti 
rakstveidā un ir LĪDZĒJU parakstīti. Tie pievienojami līgumam un kļūst par tā 
neatņemamu sastāvdaļu. 

5 -. Ar šī līguma parakstīšanas brīdi spēku zaudē visas iepriekšējās mutiskās vienošanās 
un sarakste. 

5.5. Līgums sastādīts trīs eksemplāros. Viens līguma eksemplārs glabājas pie Ernas 
Šternas, otrs - pie Mirtas Pūkas, trešais - pie Daigas Lielās. 

LĪDZĒJI apliecina, ka saprot ši līguma saturu un nozīmi, ka tas atbilst viņu patiesajai 
gribai, par ko parakstās šādi: 

Izīrētājs: 

īrnieks: 

īrnieks: 
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Talsi 

7. 

09.05.2003. 

Mēs, apakšā parakstījušies, ARNIS CĪRULIS, personas kods 240967-12815, dzīvojošs 
Valmierā, Spuriņu ielā 4, dz.2, pase LB 0777654, kā " I Z N O M Ā T Ā J S " , no vienas puses, un 
AINA DAINA, personas kods 121244-13987, dzīvojoša Jelgavā, Lielajā ielā 12, dz.34, kā 
" N O M N I E K S " , no otras puses, kopā saukti "LĪDZĒJI" , noslēdzam šādu nomas līgumu: 

1. Līguma objekts un priekšmets 

1.1. I Z N O M Ā T Ā J S nodod N O M N I E K A lietošanā un N O M N I E K S no I Z N O M Ā T Ā J A 
pieņem lietošanā I Z N O M Ā T A J A M piederošo nekustamo īpašumu "Corti" Talsu 
rajona Dundagas pagastā, sastāvošu no zemes gabala 5,8 ha (pieci un astoņas 
desmitdaļas ha) platībā un dzīvojamās mājas, kadastra Nr.8867 008 7655. 
Turpmāk līgumā nomas objekts saukts - "Nekustamais īpašums". 

1.2. Nekustamais īpašums I Z N O M Ā T Ā J A M pieder saskaņā ar zemesgrāmatu apliecību; 
viņa īpašumtiesības, pamatojoties uz 2000.gada 29.augusta Dāvinājuma līgumu, ir 
nostiprinātas Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.231. 

1.3. Par Nekustamā īpašuma lietošanu N O M N I E K S I Z N O M Ā T Ā J A M maksā nomas 
maksu Ls 1000,00 (viens tūkstotis latu) apmērā (turpmāk līgumā - N o m a s maksa) par 
visu šī līguma 3.1.punktā noteikto līguma darbības laiku. 
Visu N o m a s maksu N O M N I E K S samaksā I Z N O M Ā T Ā J A M šī līguma noslēgšanas, 
dienā to ieskaitot I Z N O M Ā T Ā J A norēķinu kontā Nr.675 443 556 AS "Naudas 
banka"; N o m a s maksas samaksas veikšanu apliecina attiecīgs bankas apstiprināts 
maksājuma uzdevums. 
Ja I Z N O M Ā T Ā J S Nekustamā īpašuma pirkuma maksu nesaņem šajā punktā 
noteiktajā apmērā un kārtībā, viņam ir tiesības vienpusēji prasīt šī līguma atcelšanu 
N O M N I E K A vainas dēļ. 

1.4. LĪDZĒJI apliecina, ka viņi ir novērtējuši Nekustamā īpašuma faktisko stāvokli un līdz 
ar to apņemas neizmantot prasības tiesības par šī līguma atcelšanu pārmērīgu 
zaudējumu dēļ. 

2. Nekustamā īpašuma lietošana un apsaimniekošana 

2.1. I Z N O M Ā T Ā J A pienākumi 
2.1.1. I Z N O M Ā T Ā J S nodrošina N O M N I E K A M iespēju netraucēti un pēc saviem 

ieskatiem lietot, apsaimniekot un pārvaldīt Nekustamo īpašumu. 
I Z N O M Ā T Ā J S nedrīkst apgrūtināt N O M N I E K A , tā darbinieku un apmeklētāju 
brīvu pārvietošanos pa Nekustamo īpašumu un darbību tajā; 

2.1.2. I Z N O M Ā T Ā J S apliecina, ka Nekustamais īpašums nav nevienai trešajai 
personai atsavināts, nav ieķīlāts, par to nav strīda, un tam nav uzlikts 
aizliegums. I Z N O M Ā T Ā J S apņemas visā šī līguma darbības laikā Nekustamo 
īpašumu neatsavināt, neizīrēt vai neiznomāt trešajām personām un neapgrūtināt 
ar lietu tiesībām bez N O M N I E K U rakstiskas, notariāli apliecinātas piekrišanas. 
LĪDZĒJI apņemas šo Nekustamā īpašuma apgrūtinājumu reģistrēt Talsu 
Zemesgrāmatu nodaļā, vienlaikus ar šo līgumu parakstot nostiprinājuma 
lūgumu, ko Zemesgrāmatu nodaļā iesniegs N O M N I E K S ; 

2.1.3. I Z N O M Ā T Ā J A M ir jāsniedz N O M N I E K A M viņam piešķirto brīvas 
Nekustamā īpašuma lietošanas, apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību 
realizācijai nepieciešamais pilnvarojums N O M N I E K A darbībai attiecībās ar 
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valsts, pašvaldības, administratīvajam un citam iestādēm, ka arī trešajām -
fiziskām un juridiskām - personām. 

1 1. N O M N I E K A pienākumi 
2.2.1. N O M N I E K A M patstāvī gi, vai noslēdzot attiecīgus tiesiskos darījumus ar 

trešajām personām, jānodrošina Nekustamā īpašuma apsaimniekošana un 
uzturēšana kārtībā atbilstoši sanitārtehniskajām, ugunsdrošības, citām valsts un 
pašvaldības noteiktajām prasībām. 

2.2.2. N O M N I E K S apņemas kārtot Nekustamā īpašuma apdrošināšanu un veikt 
apdrošināšanas maksājumus, veikt nekustamā īpašuma nodokļa samaksu un 
citus valsts un/vai pašvaldības noteiktos obligātos maksājumus, kas saistīti ar 
Nekustamā īpašuma lietošanu un apsaimniekošanu. 

1 3. N O M N I E K A tiesības 
2.3.1. N O M N I E K A M ir pirmpirkuma tiesības uz Nekustamo īpašumu gadījumā, ja 

I Z N O M Ā T Ā J S Nekustamo īpašumu pārdod šī līguma darbības laikā. 
LĪDZĒJI apņemas N O M N I E K A pirmpirkuma tiesības reģistrēt Talsu 
Zemesgrāmatu nodaļā. 

2.3.2. N O M N I E K A M ir tiesības patstāvīgi, vai noslēdzot attiecīgus tiesiskos 
darījumus ar trešajām personām, netraucēti un pēc saviem ieskatiem lietot, 
apsaimniekot un pārvaldīt Nekustamo īpašumu. 

2.3.3. N O M N I E K A M ir tiesības uz Nekustamā īpašuma pēc saviem ieskatiem veikt 
ēku, citu būvju un inženiertehnisko konstrukciju celtniecību, to pārbūvi, kā arī 
veikt visus šīm darbībām nepieciešamos Nekustamā īpašuma pārgrozījumus. 

2.3.4. N O M N I E K A M ir tiesības ievākt un paturēt savā īpašumā visus Nekustamā 
īpašuma dabiskos un civilos augļus un visu citu Nekustamā īpašuma robežās 
esošo mantu. Ar lauksaimniecības darbiem iegūstamos augļus N O M N I E K A M 
ir tiesības ievākt pēc to nogatavošanās, pat ja tas ir pēc šī līguma darbības 
termiņa beigām. 

2.3.5. N O M N I E K A M ir tiesības nodot Nekustamo īpašumu tālāk trešo personu 
lietojumā bez īpašas I Z N O M Ā T Ā J A piekrišanas. 

3. L ī g u m a d a r b ī b a s laiks un sekas 

Nekustamais īpašums tiek N O M N I E K A M iznomāts uz 99 (deviņdesmit deviņiem) 
gadiem. Līgums ir saistošs Līdzēju mantiniekiem, tiesību pārņēmējiem. 
Ja 1 (vienu) mēnesi pirms šī līguma darbības termiņa beigām neviens no LĪDZĒJIEM 
otram L Ī D Z Ē J A M rakstveidā nepaziņo par šī l īguma izbeigšanu, šī līguma darbība 
tiek pagarināta uz termiņu un citiem noteikumiem, kas noteikti šajā līgumā. 
Ja šī l īguma darbība izbeidzas, Nekustamajam īpašumam pārejot N O M N I E K A 
īpašumā, N O M N I E K A M nav tiesību I Z N O M Ā T Ā J A M prasīt samaksātās šī līguma 
1.3.punktā noteiktās N o m a s maksas atlīdzību. 

] 2. Beidzoties šī l īguma darbības termiņam: 
3.2.1. I Z N O M Ā T Ā J S N O M N I E K A M atlīdzina šī l īguma darbības laikā veiktos: 

- N O M N I E K A izdevumus Nekustamā īpašuma uzturēšanai, aizsardzībai no 
bojājumiem un bojāejas (nepieciešamie izdevumi), kā arī Nekustamā īpašuma 
uzlabošanai (derīgie izdevumi), ar kuriem radīti neatdalāmi Nekustamā 
īpašuma uzlabojumi; 

- N O M N I E K A izdevumus Nekustamā īpašuma ērtību un estētiskās vērtības 
paaugstināšanai (greznuma izdevumi), ar kuriem pēc iepriekšējas rakstveida 
saskaņošanas ar I Z N O M Ā T Ā J U radīti neatdalāmi Nekustamā īpašuma 
uzlabojumi; 
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3.2.2. N O M N I E K A M ir tiesības atdalīt un paturēt savā īpašumā visus Nekustami 
īpašuma atdalāmos uzlabojumus, kas radīti Nekustamā īpašuma uzturēšanai, 
aizsardzībai no bojājumiem un bojāejas (nepieciešamie izdevumi), Nekustami 
īpašuma uzlabošanai (derīgie izdevumi), ērtību un estētiskās vērtība; 
paaugstināšanai (greznuma izdevumi); 

3.2.3. Ja N O M N I E K S uz Nekustamā īpašuma šī līguma darbības laikā pēc 
iepriekšējas rakstveida saskaņošanas ar I Z N O M Ā T Ā J U ir par saviem 
līdzekļiem uzcēlis ēkas vai citas būves, I Z N O M Ā T Ā J A M ir tiesības pēc savas 
izvēles: 
- atlīdzināt N O M N I E K A M izdevumus, kas saistīti ar šo ēku vai būvju 

celtniecību, un ēkas vai būves paturēt I Z N O M Ā T Ā J A īpašumā; 
- ļaut N O M N I E K A M nojaukt uzceltās ēkas vai būves, un to nojaukšanā iegūtos 

materiālus atstāt N O M N I E K A īpašumā. 

4. Citi noteikumi 

4.1. Šī līguma izpildes kārtību un Līdzēju strīdu izšķiršanu regulē Latvijas Republikas 
normatīvie akti. 

4.2. Strīdi, kas Līdzējiem rodas šī līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. 
Ja Līdzēji 10 (desmit) dienu laikā nevienojas, strīds tiek risināts Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesu instancēs. 

4.3. Šis līgums ir sagatavots un parakstīts trīs eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs 
paliek I Z N O M Ā T Ā J A M , bet divi, no kuriem viens paredzēts iesniegšanai Talsu 
Zemesgrāmatu nodaļā, paliek N O M N I E K A M . Visiem līguma eksemplāriem ir 
vienāds juridiskais spēks. 

Iznomātājs: 

Nomnieks : 

28 



.-īga 

8. 

2000.gada 6.novembn 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Valters & C o " , turpmāk līguma tekstā "Pasūtītājs", tās 
izpilddirektora V. Avotiņa personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas 
puses, un AS "Palīgs", turpmāk līguma tekstā "Uzņēmējs", N.Ģermāņa personā, kurš 
rikojas uz l īgumam pievienotās pilnvaras pamata, no otras puses, noslēdz šo līgumu par 
tālāk norādīto: 

1. Līguma priekšmets un summa 

1.1. Uzņēmējs uzņemas veikt Pasūtītāja ēkas Rīgā, Miera ielā 101 j u m t a remonta un 
krāsošanas darbus atbilstoši noteiktajā kārtībā apstiprinātam projektam (Pielikums 
N r . l ) , kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. Remonta darbi tiek veikti saskaņā ar pušu apstiprinātām tāmēm par ēkas jumta 
remontu (Pielikums Nr.2) un par ēkas j u m t a krāsošanu (Pielikums Nr.3), turpmāk 
tekstā "Tāmes", kas ir l īguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.3. Saskaņā ar T ā m ē m remonta un krāsošanas darbu kopsumma ir 5684 (pieci tūkstoši 
seši simti astoņdesmit četri) lati, tajā skaitā P V N 1 8 % . 

1.4. Ja līguma izpildes laikā Pasūtītājam rodas nepieciešamība pēc papildu darbiem, kas 
nav paredzēti šajā līgumā, tad puses noslēdz atsevišķu vienošanos, kas kļūst par šī 
l īguma neatņemamu sastāvdaļu. 

2. Līguma izpildes kārtība un termiņi 

1 1. Darbu nodošanas termiņš ir 35 (trīsdesmit piecas) kalendāra dienas no līguma 
parakstīšanas brīža. 

2.2. Uzņēmējs apņemas uzsākt līgumā paredzētos remonta un krāsošanas darbus 24 
(divdesmit četru) stundu laikā pēc 5.1. punktā minētā avansa saņemšanas. 

3. Uzņēmēja tiesības un pienākumi 

3.1. Uzņēmējs nodrošina, lai darbu izpildes laikā Uzņēmēja darbinieki nepieļautu 
patvaļīgas atkāpes no līguma noteikumiem, projekta un Tāmēs noteiktās darba 
izpildes kārtības, termiņiem, finanšu un materiālu izlietojuma. 

3.2. Uzņēmējs nedrīkst nodot tam ar šo līgumu uzlikto pienākumu izpildi trešajām 
personām. 

3.3. Uzņēmējs apņemas līgumā paredzētos darbus veikt atbilstoši Vispārīgajiem 
būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un saskaņā ar šo līgumu, projektu un 
Tāmēm, ar saviem līdzekļiem un savu darbaspēku novērst trūkumus un defektus, kuri 
atklājušies darbu izpildes laikā un atbilstoši l īguma 6. un 8.punkta noteikumiem. 

3.4. Uzņēmējs pirms līgumā paredzēto darbu sākuma brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem 
apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ 
un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, pusēm vienojoties, darbu 
izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti. 

3.5. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par: 
- darbu izpildes gaitu; 
- apstākļiem, kas traucē darba izpildi; 
- apstākļiem, kas varētu traucēt darba izpildi. 
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3.6. Ja Uzņēmējs 5 (piecu) dienu laikā pēc avansa saņemšanas nav uzsācis līguma 
1.1.punktā minētos darbus un nav brīdinājis par līguma 3.4.punktā norādīto apstākh 
iestāšanos, Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam nodarītos zaudējumus. Pasūtītājam i: 
tiesības vienpusēji atkāpties no līguma. Tādā gadījumā iestājas 7.5.punktā paredzētai 
sekas. 

3.7. Uzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt objektā papilddarbus, 
kas nav paredzēti šī līguma Tāmēs vai līguma 1.4.punktā minētajā papildinājumā. Ja 
Uzņēmējs veic citus papilddarbus, tad Pasūtītājam nav pienākums par tiem maksāt. 

4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

4.1. Pasūtītājs līguma parakstīšanas dienā nodod Uzņēmējam projekta tehnisko 
dokumentāciju, kas saskaņota attiecīgajās valsts institūcijās. 

4.2. Pasūtītājs norīko būvuzraugu, kurš ir tiesīgs kontrolēt darbu izpildi un saņemt no 
Uzņēmēja 3.5.punktā minēto informāciju. 

4.3. Pasūtītājs pirms līgumā paredzēto darbu sākuma brīdina Uzņēmēju par neparedzētiem 
apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ 
un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, pusēm vienojoties, darbu 
izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti. 

4.4. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Uzņēmējam: 
- telpas materiālu glabāšanai; 
- telpas instrumentu glabāšanai; 
- darbu izpildei nepieciešamo elektroenerģiju, ūdeni. 

5. Samaksas kārtība 

5.1. Pasūtītājs 3 (trīs) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža pārskaita Uzņēmēja kontā 
avansu 4 0 % no kopējās līguma summas, t.i., Ls 2273,60 (divi tūkstoši divi simti 
septiņdesmit trīs lati 60 santīmi). 

5.2. Ja Pasūtītājs nokavē 5.1.punktā minētā avansa samaksu, tad darbu izpildes termiņš 
tiek attiecīgi pagarināts. Tas neatbrīvo Pasūtītāju no līgumsoda samaksas 7.3.punktā 
noteiktajā apmērā. 

5.3. Atlikušo summu, t.i., Ls 3410,40 (trīs tūkstoši četri simti desmit latu 40 santīmus) 
Pasūtītājs ieskaita Uzņēmēja kontā 5 (piecu) dienu laikā pēc darbu nodošanas-
pieņemšanas akta parakstīšanas vai 6.2.punktā noteiktā vienpusējā akta noformēšanas 
brīža. 

6. Darbu izpildes nodošanas un pieņemšanas kārtība 

6.1. Līgumā paredzētie darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar nodošanas-pieņemšanas aktu, kura 
projektu sastāda Uzņēmējs. 

6.2. Pasūtītājam 2 (divu) dienu laikā pēc Uzņēmēja paziņojuma par darbu pabeigšanu ir 
jāveic darbu pārbaude un akts jāparaksta vai arī jānorāda tā neparakstīšanas iemesli. Ja 
Pasūtītājs izvairās no darbu pieņemšanas, tad Uzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji sastādīt 
aktu, pieaicinot būvuzraugu un/vai trešo personu. Šāds akts kļūst par pamatu darba 
samaksai. 

6.3. Ja pārbaudes laikā objektā tiek konstatēti trūkumi vai defekti, vai neatbilstība līguma 
vai Tāmju noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktu. 

6.4. Iestājoties 6.3.punkta nosacījumiem, Uzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā novērš 
konstatētos trūkumus un nepilnības ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina. 
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7. Pušu mantiskā atbildība 

Par līgumā noteiktā darbu izpildes termiņa nokavējumu Uzņēmējs maksā Pasūtītājam 
līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās l īguma summas par katru nokavēto dienu. 

' i Iestājoties 5.2.punkta noteikumiem, Uzņēmējs neatbild par darbu izpildes nokavējumu 
pagarinājuma ietvaros. 

1 _ : Par maksājuma nokavējumu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,5% apmērā no 
nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. 

' - Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā neatbrīvo puses no saistību pilnīgas 
izpildes. Līgumsoda veidā samaksātās summas tiek ieskaitītas atlīdzināmo zaudējumu 
summā. 

7 ō . Iestājoties līguma 3.6.punkta nosacījumiem, Uzņēmējs atmaksā pārskaitīto avansa 
summu un maksā Pasūtītājam līgumsodu 2 0 % apmērā no līguma kopējās summas. 
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no zaudējumu atlīdzināšanas daļā, kādā tie 
pārsniedz l īgumsoda apmēru. 

.6. Ja 6.4.punktā noteiktajā kārtībā netiek novērsti konstatētie trūkumi un nepilnības, tad 
Pasūtītājam ir tiesības novērst tos uz Uzņēmēja rēķina. 

7.7. Ja Pasūtītājs nepamatoti izvairās no darbu pieņemšanas vai akta parakstīšanas, tas 
maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,5% apmērā no līguma kopējās summas par katru 
nokavēto dienu. 

7.8. Līgumsoda samaksa saskaņā ar 7.7.punktu neatbrīvo Pasūtītāju no 6.1.punktā noteiktā 
pienākuma izpildes līdz 6.2.punktā paredzētā akta vienpusējās noformēšanas brīdim. 

8. Pretenziju un strīdu izskatīšanas kārtība 

S-l. Ja pēc darba pieņemšanas un ekspluatācijas uzsākšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus 
vai defektus, kurus nebija iespējams konstatēt, pieņemot darbu izpildi parastajā 
kartībā, vai rodas cita veida iebildumi par paveikto darbu kvalitāti, tad Pasūtītājam 12 
(divpadsmit) mēnešu laikā no darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas vai 
6.2.punktā noteiktā vienpusējā akta noformēšanas brīža ir tiesības prasīt, lai Uzņēmējs 
novērš konstatētos trūkumus un defektus. Pretenzijas jāpiesaka 5 (piecu) dienu laikā 
pēc defektu un trūkumu konstatācijas. 

8.2. Iestājoties 8.1.punkta noteikumiem, abas puses sastāda aktu. Ja kāda puse izvairās no 
akta parakstīšanas, tad aktu noformē ieinteresētā puse vienpusēji, piedaloties 
būvuzraugam un/vai trešajai personai. 

8.3. Uzņēmējs apņemas novērst trūkumus un defektus ar saviem līdzekļiem 10 (desmit) 
dienu laikā no 8.2.punktā minētā akta parakstīšanas brīža. 

8.4. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, puses cenšas atrisināt 
sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

9. Papildnoteikumi 

9.1. Visi līguma grozījumi, labojumi, papildinājumi noformējami rakstveidā, pusēm 
savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami l īgumam kā pielikumi un kļūst par līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. 

9.2. Nekādas mutiskas vienošanās, diskusijas vai argumenti, kas izteikti šā līguma 
sastādīšanas laikā un nav iekļauti šā līguma noteikumos vai Tāmēs, netiek uzskatīti 
par līguma noteikumiem. 
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9.3. Līgumam ir pievienoti un ir tā neatņemama sastāvdaļa: 
- Pielikums Nr. 1 - remontdarbu projekts; 
- Pielikums Nr.2 — remontdarbu tāme; 
- Pielikums Nr.3 - j u m t a krāsošanas tāme; 
- N.Ģermāņa pilnvara. 

9.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros. Viens no līguma eksemplāriem atrodas p 
Pasūtītāja, bet otrs pie Uzņēmēja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

9.5. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti: 

Pasūt ī tā j s Uzņēmēj s 
SIA "Valters&CO" AS "Palīgs", 
Rīgā, Miera ielā 101, LV 1012, Rīgā, Tallinas ielā 2, LV 1013, 
Reģ. Nr.23234453, Reģ. Nr.10986743, 
Tālr. 7015677; fakss 7015676, Tālr. 7373223, fakss 7373333, 
Unibankas Rīdzenes filiāle, Hansabankas filiāle "Rūdolfs", 
Kods 310101900, Kods 100111339, 
Konta Nr.77778844, Konta Nr.3232190, 
Direktors V. Avotiņš N. Ģermānis 
Paraksts Paraksts 

Z.v. Z.v. 
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9. 

RĪGAS APGABALTIESA 
ZVĒRINĀTA N O T Ā R E M A R T A S A L N A 

Iereģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr 

P I L N V A R O J U M A L Ī G U M S 

Rīgā. Aleksandra prospektā 43, pie manis, zvērinātas notāres Martas Salnas, divi tūkstoši 
rrešā gada desmitajā jūnijā (10.06.2003.) ieradās rīcībspējīgās personas: 

I E K Š Ē J S ALEKSEJEVS, Latvijas Republikas nepilsonis, dzimis 1967.gadā Krievijā, 
personas kods 221167-10643, dzīvojošs Rīgā, Pamiera ielā 40, dz.4, kura identitāte 
pārbaudīta pēc pases Nr.1432678, kas izdota 26.11.1999. Rīgas 3.pasu daļā, kā 

ILNVAROTĀJS" un 

\ T A D I M I R S VLADS, Latvijas Republikas pilsonis, dzimis 1954.gadā Rīgā, personas 
090154-10007, dzīvojošs Jūrmalā, Kāpu ielā 14, kura identitāte pārbaudīta pēc pases 

LE 0987761, kas izdota 26.11.1997. Jūrmalas pasu daļā, kā " P I L N V A R N I E K S " , kopā 
saukti " L Ī D Z Ē J I " , 

paziņoja, ka noslēdz šāda satura pilnvarojuma līgumu: 

"1. Līguma priekšmets un objekts 

. 1 . PILNVAROTĀJS uzdod P I L N V A R N I E K A M un saistībā ar to apņemas atzīt sev par 
saistošu PILNVARNIEKA darbību, un PILNVARNIEKS apņemas izpildīt par labu 
P I L N V A R O T Ā J A M šādus uzdevumus: 
1.1.1. līdz divi tūkstoši trešā gada desmitajam jūlijam (10.07.2003.) nokārtot visas 

formalitātes, saņemt visus nepieciešamos dokumentus un veikt visas darbības, 
kas nepieciešamas PILNVAROTĀJAM piederošā dzīvokļa īpašuma Nr.4 
(četri), Pamiera ielā 40 (četrdesmit), Rīgas pilsētā, apzīmējums kadastrā 0100 
910 4993, (turpmāk līguma tekstā - "Dzīvokļa īpašums") atsavināšanai, tostarp: 
- nokārtot PILNVAROTĀJA kredītsaistības pret AS "Grābjbanka" saskaņā ar 

2002.gada 11.decembra Aizdevuma līgumu Nr.GB-4.4.-2002; 
- Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā reģistrēt par labu AS "Grābjbanka" 

saskaņā ar 2002.gada 11.decembra Ieķīlājuma līgumu Nr.GB-4.4.-2002/40-K 
uz Dzīvokļa īpašumu nostiprinātās hipotēkas dzēšanu; 

- no AS "Grābjbanka" un Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļas saņemt 
P I L N V A R O T Ā J A Dzīvokļa īpašuma zemesgrāmatas apliecību un citu ar 
Dzīvokļa īpašumu saistīto dokumentu oriģinālus; 

P I L N V A R O J U M A L Ī G U M S 
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- pasūtīt un saņemt visas citas Dzīvokļa īpašuma atsavināšanai nepieciešamā-
izziņas un citus dokumentus; 

1.1.2. līdz divi tūkstoši trešā gada desmitajam oktobrim (10.10.2003.) bez 
P I L N V A R O T Ā J A atsevišķas piekrišanas Dzīvokļa īpašumu pārdot pē^ 
pilnvarnieka ieskatiem noteiktai trešajai personai par maksu, kas nav mazāka 
par U S D 14 000,00 (četrpadsmit tūkstošiem ASV dolāru), nosakot citus 
darījuma noteikumus pēc PILNVARNIEKA ieskatiem; šajā sakarā: 
- noslēgt, grozīt un/vai atcelt visus nepieciešamos tiesiskos darījumus, tostarp 

Dzīvokļa īpašuma pirkuma priekšlīgumu vai rokasnaudas līgumu, pirkuma 
līgumu, un parakstīt nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai; 

- saņemt P I L N V A R O T Ā J A M pienākošos rokasnaudu un/vai Dzīvokļa īpašuma 
pirkuma maksu skaidrā naudā vai P I L N V A R N I E K A norādītā norēķinu kontā 
bankā; nepieciešamības gadījumā darījuma izpildei PILNVAROTĀJA vārdā 
noslēgt ar pēc PILNVARNIEKA ieskatiem noteiktu kredītiestādi darījuma 
konta apkalpošanas līgumu. 

1.2. Sakarā ar doto uzdevumu izpildi PILNVARNIEKAM ir tiesības PILNVAROTĀJU 
pārstāvēt visās valsts, pašvaldības, administratīvajās un tiesu iestādēs, veikt visas 
nepieciešamās darbības, iesniegt un saņemt visus nepieciešamos dokumentus, 
nokārtot visas formalitātes, kā arī PILNVAROTĀJA vietā parakstīties visur, kur tas ir 
nepieciešams. 

1.3. Dzīvokļa īpašums P I L N V A R O T Ā J A M pieder saskaņā ar zemesgrāmatu apliecību; 
īpašumtiesības ir nostiprinātas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 10255-40. 

2. Citas līdzēju tiesības un pienākumi 

2.1. P I L N V A R O T Ā J S apņemas: 
2.1.1. laikus P I L N V A R N I E K A M sniegt visu šā līguma 1.1.punktā norādīto 

uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, tostarp izdot 
notariāli apliecinātu pilnvaru; 

2.1.2. līdz šā līguma 1.1.2.punktā noteiktajam termiņam Dzīvokļa īpašuma 
zemesgrāmatas nodalījumā atzīmes veidā ierakstīt aizliegumu Dzīvokļa 
īpašumu atsavināt un/vai apgrūtināt ar lietu tiesībām bez PILNVARNIEKA 
rakstveida piekrišanas; 

2.1.3. līdz divi tūkstoši trešā gada septiņpadsmitajam jūlijam (17.07.2003.) deklarēt 
savu dzīvesvietu citur un nodrošināt, ka to dara visas citas Dzīvokļa īpašumā 
pierakstītās un/vai savu dzīvesvietu deklarējušās personas, nomaksāt visus ar 
Dzīvokļa īpašuma lietošanu un apsaimniekošanu saistītos, tostarp komunālos, 
maksājumus un to parādus, atbrīvot Dzīvokļa īpašumu un nodot 
P I L N V A R N I E K A M Dzīvokļa īpašuma atslēgas un līdz ar to - lietojuma 
tiesības. 

2.2. LĪDZĒJI vienojas, ka: 
2.2.1. noslēdzot šo līgumu, PILNVARNIEKS samaksā P I L N V A R O T Ā J A M saskaņā 

ar šā līguma 1.1.2.punkta noteikumiem pārdodamā Dzīvokļa īpašuma pirkuma 
maksas daļu U S D 13 000,00 (trīspadsmit tūkstoši ASV dolāru) apmērā; 
parakstot šo līgumu, PILNVAROTĀJS apliecina šīs summas saņemšanu; 

2.2.2. P I L N V A R N I E K S apņemas samaksāt P I L N V A R D E V Ē J A M saskaņā ar šā 
līguma 1.1.2.punkta noteikumiem pārdodamā Dzīvokļa īpašuma pirkuma 
maksas daļu U S D 1000,00 (viens tūkstotis ASV dolāru) apmērā, saskaņā ar šā 
līguma 2.1.2.punkta noteikumiem saņemot Dzīvokļa īpašuma lietojuma tiesības 
un P I L N V A R D E V Ē J A M uzrādot P I L N V A R N I E K A M pārējo šā līguma 
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2.1.2.punkta noteikto P I L N V A R D E V E J A saistību izpildi apliecinošus 
dokumentus. 

. Uzdevumu izpildes apmaksa: 
2.3.1. P I L N V A R N I E K S apņemas visus šī līguma 1.1.punktā norādīto uzdevumu 

izpildei nepieciešamos izdevumus segt no saviem līdzekļiem; 
2.3.2. kā visu šā līguma 1.1.punktā norādīto uzdevumu izpildei nepieciešamo 

izdevumu atlīdzību un atlīdzību par uzdevumu izpildi P I L N V A R N I E K A M ir 
tiesības paturēt sev naudas summu, kas atliek kā starpība pēc pārdotā Dzīvokļa 
īpašuma pirkuma maksas saņemšanas un šā līguma 2.2.1. un 2.2.2.punktā 
minētās summas izmaksas PILNVAROTĀJAM; 

2.3.3. LĪDZĒJI apliecina, ka ir novērtējuši Dzīvokļa īpašuma faktisko stāvokli, 
P I L N V A R N I E K A veikto uzdevumu atlīdzības apmēru un šā līguma 2.2.1. un 
2.2.2.punktā minētās summas atbilstību LĪDZĒJU patiesajai gribai. Šajā sakarā 
LĪDZĒJI apņemas neizvirzīt nekādas savstarpējas pretenzijas un neprasīt šī 
līguma atcelšanu pārmērīgu zaudējumu dēļ. 

4. LĪDZĒJI šajā līgumā noteikto saistību izpildes pastiprinājumam nosaka līgumsodu: 
ja šā līguma 1.1.punktā paredzēto uzdevumu izpildes laikā P I L N V A R O T Ā J S atsauc 
savu šajā l īgumā doto pilnvarojumu un/vai uz tā pamata izdotās pilnvaras, neskatoties 
uz to, ka P I L N V A R N I E K S godprātīgi pilda savas šajā līgumā noteiktās saistības, 
PILNVAROTĀJS maksā P I L N V A R N I E K A M līgumsodu USD 5000 (pieci tūkstoši 
ASV dolāru). 

3. Citi noteikumi 

L Šis līgums stājas spēkā tā noslēgšanas brīdī un ir spēkā līdz tajā noteikto saistību 
pilnīgai abpusējai izpildei. 

2 Pilnvarnieks nedrīkst nodot šajā līgumā noteikto uzdevumu izpildi trešajām personām. 

3. Visi šā līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā un kļūst par šā līguma 
neatņemamām sastāvdaļām pēc to noformēšanas rakstveidā, abpusējas parakstīšanas 
un notariālas apliecināšanas." 

Akta dalībniekiem ir izskaidrotas Latvijas Republikas Civillikuma normas par līdzēju 
Sesībām un pienākumiem, par pilnvarojuma saistošo spēku attiecībā uz pilnvarotāju, ciktāl 
pilnvarnieks nav pārkāpis viņam dotā uzdevuma robežas, par pilnvarotāja un pilnvarnieka 
savstarpējām tiesībām un pienākumiem attiecībā uz uzdevuma izpildi, par līgumsoda 
juridisko raksturu, kā arī izskaidroti pilnvarojuma izbeigšanās pamati un pilnvarojuma 
atsaukšanas kārtība. 

Šis akts tā dalībniekiem ir nolasīts un mutiski pārtulkots krievu valodā. 

Valsts nodeva: Ls 1,00 
Amata atlīdzība: Ls 
Atlīdzība par dokumenta sagatavošanu: Ls 
PVN: Ls 
Kopā: Ls 
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Akta dalībnieki apliecina, ka saprot ši akta saturu un nozīmi, ka tas atbilst viņu patiesa ; 

gribai, par ko zvērināta notāra klātbūtnē parakstās šādi: 

Pilnvarotājs: 

Pilnvarnieks: 

Zvērināta notare M.Salna 

Aktu grāmatas pirmais izraksts izsniegts pilnvarotajam Aleksejam Aleksejevam. 
Aktu grāmatas otrais izraksts izsniegts Vladimiram Vladam. 

Zvērināta notare M. Salna 



10. 

Ģ E N E R Ā L P I L N V A R A 

RĪGAS A P G A B A L T I E S A 
ZVĒRINĀTA N O T Ā R E M A R T A S A L N A 

Iereģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr 

Ģ E N E R Ā L P I L N V A R A 

Aleksandra prospektā 43, pie manis, zvērinātas notāres Martas Salnas, divi tūkstoši 
gada desmitajā jūnijā (10.06.2003.) ieradās rīcībspējīgā persona: 

ALEKSEJS ALEKSEJEVS, Latvijas Republikas nepilsonis, dzimis 1967.gadā Krievijā, 
>onas kods 221167-10643, dzīvojošs Rīgā, Pamiera ielā 40, dz.4, kura identitāte 

rbaudīta pēc pases NR 1432678, kas izdota 26.11.1999. Rīgas 3. pasu daļā, 

un paziņoja man, zvērinātai notārei, ka izdod šāda satura pilnvarojumu: 

"Es, zemāk parakstījies, A L E K S E J S ALEKSEJEVS, personas kods 221167-10643, 
dzīvojošs Rīgā, Pamiera ielā 40, dz.4, 

p i l n v a r o j u 

V L A D I M I R U VLADU, personas kods 090154-10007, dzīvojošu Jūrmalā, Kāpu 
ielā 14, 

par pirkuma maksu, kas nav mazāka par USD 14 000,00 (četrpadsmit tūkstošiem 
ASV dolāru), un citiem darījuma noteikumiem pēc pilnvarnieka ieskatiem pārdot 
man piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.4 (četri), Pamiera ielā 40 (četrdesmit), Rīgas 
pilsētā, apzīmējums kadastrā 0100 910 4993, (turpmāk līguma tekstā - "Dzīvokļa 
īpašums"), un šajā sakarā: 

veikt visas Dzīvokļa īpašuma pārdošanai nepieciešamās juridiskās un faktiskās 
darbības un saņemt visus nepieciešamos dokumentus, tostarp: 
• nokārtot manas kredītsaistības pret AS "Grābjbanka"; 
• Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā reģistrēt par labu AS "Grābjbanka"uz 

Dzīvokļa īpašumu nostiprinātās hipotēkas dzēšanu un šajā sakarā manā vārdā 
parakstīt nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai; 

• no AS "Grābjbanka" un Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļas saņemt manu 
Dzīvokļa īpašuma zemesgrāmatas apliecību un citu ar Dzīvokļa īpašumu saistīto 
dokumentu oriģinālus; 

noslēgt, grozīt un/vai noteiktajā kārtībā izbeigt visus nepieciešamos tiesiskos 
darījumus, tostarp Dzīvokļa īpašuma pirkuma priekšlīgumu vai rokasnaudas 
līgumu, pirkuma līgumu un parakstīt nostiprinājuma lūgumu Rīgas pilsētas 
Zemesgrāmatu nodaļai; 



saņemt m a n pienākošos pirkuma maksu par pārdoto Dzīvokļa īpašumu: 
• skaidrā naudā, vai 
• ar pārskaitījumu uz mana vai pilnvarnieka vārda atvērtā norēķinu vai darīju:: 

kontu bankā; šajā sakarā nepieciešamības gadījumā uz mana vārda atver 
norēķinu kontu vai noslēgt darījuma konta apkalpošanas līgumu ar jebkuru ŗl. 
pilnvarnieka ieskatiem izvēlētu kredītiestādi. 

Sakarā ar dotā uzdevuma izpildi pilnvaroju pārstāvēt mani pārrunās ar fiziskām ur 
juridiskām personām, kā arī visās valsts, pašvaldības, tiesu un kredītiestādēs, to vidi 
zemesgrāmatu nodaļā, Valsts zemes dienestā, AS "Grābjbanka" un citās, veikt visas cita* 
nepieciešamās darbības un maksājumus, pieprasīt, iesniegt un saņemt visus nepieciešami \ 
dokumentus, nokārtot visas citas nepieciešamās formalitātes un manā vietā parakstītie 
visur, kur tas ir nepieciešams. 

Nekustamā īpašuma atsavināšanai nav nepieciešama mana speciāla rakstveic_ 
piekrišana. 

Pilnvara izdota bez pārpilnvarojuma tiesībām un ir spēkā līdz doto uzdevum_ 
izpildei." 

Pilnvarotājam izskaidrotas Latvijas Republikas Civillikuma normas par pilnvarojumi-
saistošo spēku attiecībā uz pilnvarotāju, ciktāl pilnvarnieks nav pārkāpis viņam dotā 
uzdevuma robežas, par pilnvarotāja un pilnvarnieka savstarpējām tiesībām un 
pienākumiem attiecībā uz uzdevuma izpildi, kā arī izskaidroti pilnvarojuma izbeigšanās 
pamati - savstarpēja vienošanās, dotā uzdevuma izpilde, pilnvarojuma atsaukšana va: 
uzteikšana, pilnvarotāja vai pilnvarnieka nāve, kā arī izskaidrota pilnvarojuma atsaukšanas 
kārtība. 

Šis akts pilnvarotājam ir nolasīts un mutiski pārtulkots krievu valodā. 

Valsts nodeva: Ls 1,00 

Amata atlīdzība un dokumenta sagatavošana: Ls 7,00 
PVN: Ls 1,26 
Kopā: Ls 9,26 

Pilnvarotājs apliecina, ka saprot šī akta saturu un nozīmi, ka tas atbilst viņa patiesajai 
gribai, par ko zvērināta notāra klātbūtnē parakstījās šādi: 

Pilnvarotājs: 

Zvērināta notare M.Salna 

Pilnvarotajam Aleksejam Aleksejevam 2003.gada 10.junija izdots aktu grāmatas pirmais 
izraksts. 

Zvērināts notārs M.Salna 
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Šis akts nolasīts pilnvarotajai Mildai Karlsonei. 

Valsts nodeva: — atbrīvota no valsts nodevas samaksas 
Amata atlīdzība un dokumenta sagatavošana: -
P V N : -
Kopā: -

Pilnvarotāja apliecina, ka saprot šī akta saturu un nozīmi, ka tas atbilst viņas patiesajā 
gribai, par ko zvērināta notāra klātbūtnē parakstījās šādi: 

Pilnvarotajā: 

Zvērināts notārs J.Stingris 

Pilnvarotājai Mildai Karlsonei 2003.gada 6.maijā izdots aktu grāmatas pirmais izraksts. 

Zvērināts notārs J.Stingris 
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12. 

Z E M G A L E S A P G A B A L T I E S A 
ZVĒRINĀTS N O T Ā R S M A D A R A KRIVĀNE 

Iereģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr 

Ģ E N E R Ā L P I L N V A R A 

Jelgavā, Zemgales avēnijā 3, pie manis, zvērinātas notāres Madaras Krivānes, divi tūkstoši 
r ; I gada četrpadsmitajā augustā (14.08.2003.) ieradās rīcībspējīgā persona: 

^biedrības ar ierobežotu atbildību " B O N U S S " , reģ. Nr.50003678371, juridiskā adrese: 
Jelgavā, Cukura ielā 14, rīkotājdirektors IVARS KALĒJS, Latvijas Republikas pilsonis, 
izīm. 1973.gada 17.septembrī Jelgavā, personas kods 170973-12764, pēc mutiska 
^ l i e c i n ā j u m a - dzīvojošs Jelgavā, Dienvidu ielā 4, korp . l , dz.36 (pēc uzrādītā dokumenta 
dzīvesvietu nav iespējams konstatēt), kura identitāte pārbaudīta pēc pases LK 0875076, kas 
izdota 25.09.2002. Jelgavas pasu daļā, 

:m paziņoja man, zvērinātai notārei, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību " B O N U S S " 
izdod šāda satura pilnvarojumu: 

"Sabiedrība ar ierobežotu atbildību " B O N U S S " , reģ. Nr.50003678371, juridiskā 
adrese: Jelgavā, Cukura ielā 14 (turpmāk pilnvaras tekstā - SIA " B O N U S S " ) , 

p i l n v a r o 

zvērinātu advokātu biroju " C I L V Ē K S UN L I K U M S " , reģ. Nr.80000089981, 
;uridiskā adrese Jelgavā, Tiesas ielā 2, 

pārstāvēt SIA " B O N U S S " visās valsts, pašvaldību, administratīvajās un tiesu iestādēs 
un to institūcijās, to vidū Latvijas Republikas U z ņ ē m u m u reģistrā, Valsts Ieņēmumus 
dienestā, Valsts Zemes dienestā, zemesgrāmatu nodaļās, bankās un citās kredītiestādēs, 
dažādās organizācijās, kā arī attiecībās ar visām juridiskām un fiziskām personām ar 
tiesībām slēgt SIA " B O N U S S " vārdā līgumus un jebkādus citus tiesiskus darījumus, kas 
saistīti ar SIA " B O N U S S " parasto komercdarbību; 

rīkoties (pārdot, dāvināt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, mainīt vai veikt citus tiesiskus 
darījumus) ar SIA " B O N U S S " piederošo nekustamo un kustamo mantu un šajā sakarā 
parakstīt attiecīgus līgumus, nostiprinājuma lūgumus un citus dokumentus; 

iegādāties SIA " B O N U S S " īpašumā un iegūt SIA " B O N U S S " lietojumā vai valdījumā 
dažādu kustamu un nekustamu mantu, tas ir, pirkt, pieņemt dāvinājumā, iegūt maiņas ceļā, 
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privatizēt par naudu vai sertifikātiem utt., parakstīt attiecīgos līgumus, nostiprināju: 
lūgumus un citus dokumentus; 

nokārtot SIA vārdā visas muitas formalitātes, veikt attiecīgos maksājumus; 
S1A " B O N U S S " vārdā iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā deklarācijas, paziņojum". 

un citus dokumentus par tās komercdarbību; 
veikt citas ar SIA " B O N U S S " komercdarbību saistītas darbības. 

Sakarā ar minēto uzdevumu izpildi pilnvaroju SIA " B O N U S S " vārdā iesniegt un saner 
visus nepieciešamos dokumentus, nokārtot visas formalitātes un tās vārdā parakstītie 
visur, kur tas ir nepieciešams. 

Pilnvara izdota bez pārpilnvarojuma tiesībām un ir derīga līdz tās atsaukšanai." 

Pilnvarotāja pārstāvim izskaidrotas Latvijas Republikas Civillikuma normas pār

pilnvarojuma saistošo spēku attiecībā uz pilnvarotāju, ciktāl pilnvarnieks nav pārkāpi 
viņam dotā uzdevuma robežas, par pilnvarotāja un pilnvarnieka savstarpējām tiesībām ur 
pienākumiem attiecībā uz uzdevuma izpildi, kā arī izskaidroti pilnvarojuma izbeigšanā 
pamati - savstarpēja vienošanās, dotā uzdevuma izpilde, pilnvarojuma atsaukšana \i 
uzteikšana, pilnvarotāja vai pilnvarnieka nāve, kā arī pilnvarojuma atsaukšanas kārtība. 

Pilnvarotāja - sabiedrības ar ierobežotu atbildību " B O N U S S " - tiesībspēja, darbības 
apjoms un pārstāvja pilnvaras ir pārbaudītas pēc: 

Komersanta reģistrācijas apliecības Nr .C 012987, kas Latvijas Republikas Komercreģistri 
iestādē - U z ņ ē m u m u reģistrā izdota 2003.gada 29.martā: komersants reģistrēts Latvijas 
Republikas Komercreģistrā 2003.gada 29.martā ar vienoto reģ. Nr.50003678371, juridiski 
adrese: Jelgavā, Cukura ielā 14; pēc Ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas 
reģistrācijas apliecības Nr.AA 0097778, pēc Statūtiem un pēc Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistra 2003.gada 13.augusta Izziņas Nr.21-4-62147 par paraksta tiesībām. 

Šis akts nolasīts pilnvarotāja pārstāvim Ivaram Kalējam. 

Valsts nodeva: Ls 1,00 
Amata atlīdzība: Ls 2,00 
Atlīdzība par dokumenta sagatavošanu: Ls 5,00 
PVN: Ls 1,26 
Kopā: Ls 9,26 

Pilnvarotāja pārstāvis apliecina, ka saprot šī akta saturu un nozīmi, ka tas atbilst 
pilnvarotāja patiesajai gribai un pilnvaru apjomam, par ko zvērināta notāra 
klātbūtnē parakstījās šādā veidā: 

Zvērināta notāre M.Krivāne 

Pilnvarotajā pārstāvim Ivaram Kalējam 2003.gada 14.augusta izdots aktu grāmatas pirmais 
izraksts. 

Zvērināta notāre M.Krivāne 
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13. 

K U R Z E M E S A P G A B A L T I E S A 
ZVĒRINĀTA N O T Ā R E VAIRA VAIROGA 

Iereģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr 

U N I V E R S Ā L P Ī L N V A R A 

"entspilī, Jūras gatvē 4, pie manis, zvērinātas notāres Vairas Vairogas, divi tūkstoši trešā 
gida desmitajā oktobrī (10.10.2003.) ieradās rīcībspējīgā persona: 

EMĪLS ČIEKURS, Latvijas Republikas pilsonis, dzimis 1977.gadā Ventspilī, personas 
kods 221177-10643, dzīvojošs Ventspilī, Blēņu ielā 5, kura identitāte pārbaudīta pēc pases 
LC 0998765, kas izdota 26.11.1999. Ventspils pasu daļā, 
ma paziņoja man, zvērinātai notārei, ka izdod šāda satura pilnvarojumu: 

"Es, zemāk parakstījies, EMĪLS ČIEKURS, personas kods 221177-10643, dzīvojošs 
rentspilī, Blēņu ielā 5, 

p i l n v a r o j u 

E L Ī N U PALAIDNI, personas kods 240581-18876, dzīvojošu Koknesē, Vasaras 
ielā 34, 

jebkurā vietā un jebkurā laikā pārstāvēt mani un manās interesēs rīkoties manā 
vārdā, tostarp: 

pārvaldīt un pārzināt visāda veida man piederošos nekustamo un kustamos īpašumus 
un arī citu manu mantu un rīkoties ar to, lai tā atrastos kur atrazdamās un būtu kāda 
būdama; noslēgt visāda veida ar l ikumu atļautus darījumus par m a n u īpašumu un mantas 
pārvaldīšanu, apsaimniekošanu un rīkošanos ar to: iegūt, mainīt, atsavināt, uzlabot, pārdot, 
dāvināt, izīrēt, iznomāt, ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām utt. man piederošos nekustamos 
īpašumus, saimniecības ēkas, citas ēkas, būves un arī citu kustamu un nekustamu mantu; 

atgūt un iegūt manā īpašumā zemi un citus īpašumus gan par privatizācijas 
lertifikātiem, gan par samaksu naudā, iesniegt vajadzīgos dokumentus, parakstīt aktus un 
visus citus ar to saistītos dokumentus; privatizēt uz mana vārda l ikumā atļautos īpašumus 
un saņemt dokumentus par to; tiesiski nostiprināt nekustamos īpašumus zemesgrāmatu 
nodaļās, saņemt zemesgrāmatu apliecības un citus dokumentus par tiesību nostiprināšanu, 
grozīšanu vai dzēšanu; visos attiecīgajos publiskajos reģistros tiesiski reģistrēt citu manu 
mantu un saņemt par to attiecīgos dokumentus; 

kārtot īpašuma apdrošināšanu, slēgt saimnieciska rakstura līgumus, slēgt un pārtraukt 
īres un nomas līgumus par manu īpašumu izmantošanu, pieņemt īrniekus man piederošajos 
namos, saņemt īres un nomas maksu no īrniekiem un nomniekiem, izdarīt vajadzīgos 
maksājumus; apmainīt tiesiskā kārtībā manis aizņemtos dzīvokļus un saņemt apmaiņas 
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dokumentus, orderus, kārtot nepieciešamās formalitātes, kas saistītas ar manu izrakstīšanu 
un dzīvesvietas deklarēšanu, utt.; 

lietot ar tiesībām izbraukt uz ārzemēm man piederošos transportlīdzekļus, mašīnas, 
tehniskās ierīces utt.; tos tiesiski reģistrēt uz mana vārda un veikt visas citas juridiskas vai 
faktiskas darbības ar tiem; 

pieņemt man pienākošos mantojumus vai atraidīt, kārtot visas manas mantojuma lietas 
visās tiesu, pašvaldību, arhīvu un citās iestādēs, tostarp pie zvērināta notāra; 

saņemt man pienākošās naudas summas no visām fiziskām un juridiskās personām, to 
starpā, iestādēm, bankām, kā arī no pasta un telegrāfa iestādēm uz dažāda veida 
dokumentu un pārvedumu pamata; 

saņemt man pienākošos visāda veida korespondenci un vietējos un starptautiskos 
sūtījumus; 

saņemt man pienākošos pensiju un pabalstus; 
pārvaldīt un rīkoties ar man piederošajiem vērtspapīriem, rīkoties ar maniem 

noguldījumiem un to procentiem bankās un krājaizdevu sabiedrībās gan latos, gan ārzemju 
valūtā, atvērt kontus minētajās iestādēs uz mana vārda, rīkoties ar šiem kontiem un tajos 
esošajiem un ienākošajiem naudas līdzekļiem, vajadzības gadījumā slēgt šos kontus; 

kārtot un vest visas manas lietas, to starpā nodokļu lietas, visās tiesu, pašvaldību, 
administratīvās un citās iestādēs ar visām tiesībām, kādas ar likumu piešķirtas prasītājam, 
atbildētājam, trešajai personai un cietušajam, to starpā ar tiesību izbeigt lietas ar 
mierizlīgumu, atzīt prasības vai atteikties no tām pilnīgi vai daļēji, grozīt prasības 
priekšmetu, pārsūdzēt tiesas spriedumus un lēmumus apelācijas un kasācijas instancēs, 
pārstāvēt mani šajās instancēs, nodot lietas šķīrējtiesām, saņemt izpildu rakstus un nodot 
tos piedziņai, kā arī saņemt man piespriesto naudu vai mantu, vai arī atteikties no šādas 
naudas vai mantas saņemšanas; 

kārtot pašvaldību, banku un citās iestādēs privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanu, 
saņemt privatizācijas sertifikātu grāmatiņu, kā arī brīvi rīkoties ar šiem privatizācijas 
sertifikātiem, tostarp sertifikātus pārdot, dāvināt, ieguldīt; 

visur, kur vajadzīgs, manā vietā parakstīties un sakarā ar iepriekš minēto nokārtot 
visas nepieciešamās formalitātes. 

Šī universālpilnvara dod tiesības pilnvarniekam veikt visas un jebkādas juridiskas vai 
faktiskas darbības, kas nepieciešamas manai pārstāvībai un rīcībai manā vārdā, arī tādas, 
kas nav tieši minētas šīs universālpilnvaras tekstā, bet nav pretrunā ar Civillikuma 
noteikumiem par pilnvarojumu. 

Nekustamā īpašuma un citas mantas vai tiesību atsavināšanai vai rīcībai ar to nav 
nepieciešama speciāla mana piekrišana. 

Pilnvara derīga līdz tās atsaukšanai, tā ir beztermiņa un bez pārpilnvarojuma 
tiesībām." 

Pilnvarotājam izskaidrotas Latvijas Republikas Civillikuma normas par pilnvarojuma 
saistošo spēku attiecībā uz pilnvarotāju, ciktāl pilnvarnieks nav pārkāpis viņam dotā 
uzdevuma robežas, par pilnvarotāja un pilnvarnieka savstarpējām tiesībām un 
pienākumiem attiecībā uz uzdevuma izpildi, kā arī izskaidroti pilnvarojuma izbeigšanās 
pamati - savstarpēja vienošanās, dotā uzdevuma izpilde, pilnvarojuma atsaukšana vai 
uzteikšana, pilnvarotāja vai pilnvarnieka nāve, kā arī izskaidrota pilnvarojuma atsaukšanas 
kārtība. 

Šis akts pilnvarotājam ir nolasīts. 
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14. 

GALVOJUMA LĪGUMS 

AS "Mēness banka", turpmāk līguma tekstā "Kreditors", tās pārstāvja valdes priekšsēdē:: 
L.Lapiņa personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz 2002.gada 1.janvāra valdes sēd; 
protokolu N r . l , no vienas puses, un Pēteris Andersons, turpmāk līguma teksā 
"Galvinieks", kopā saukti "Puses", no otras puses, noslēdz šāda satura līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Galvinieks galvo un Kreditors pieņem galvojumu par J.Dieniņa, personas kou. 
121267-12345, turpmāk līguma tekstā "Galvenais parādnieks", parādu, kas radie; 
pamatojoties uz 2002.gada 1.marta kredītlīgumu Nr.147, turpmāk līguma teks:! 
"Galvenais līgums", kas noslēgts starp Kreditoru kā aizdevēju un Galveno parādnieku 
kā aizņēmēju. 

1.2. Galvinieks uzņemas atbildēt Kreditoram kā pats Galvenais parādnieks par parācL 
pilnā apjomā, t.i., par parāda pamatsummu Ls 10 000,00 (desmit tūkstoši latu 
kredītprocentiem, līgumsodu un citiem Kreditora blakus prasījumiem, kas izriet n: 
Galvenā līguma, turpmāk līguma tekstā "Parāds". 

1.3. Ar Galvenā līguma saturu Galvinieks ir iepazinies, un tas pilnībā ir viņam saprotams 
Galvenā līguma notariāli apliecināta kopija ir pievienota šim līgumam un ir :: 
neatņemama sastāvdaļa. 

2. Līguma darbība 

Galvinieks atbrīvojas no saistībām pret Kreditoru tad, kad pilnībā beidz pastāvēt Parāds, 
kas izriet no Galvenā līguma. 

3. Kreditora tiesības un pienākumi 

3.1. Kreditoram ir tiesības prasīt no Galvinieka Parāda vai tā daļas dzēšanu, tiklīdz 
Galvenais parādnieks nesamaksā Parādu vai tā daļu Galvenajā līgumā noteiktajā 
termiņā. Šajā gadījumā Kreditors apņemas nekavējoties mutiski paziņot vai nosūti: 
rakstisku paziņojumu Galviniekam. 

3.2. Iestājoties 3.1.punkta noteikumiem, Kreditoram ir tiesības norakstīt (pārskaitīt 
nesamaksāto Parāda summu vai tā daļu, tostarp tos izdevumus, kas saistīti ar minēto 
darbību veikšanu, no Galvinieka AS "Mēness bankā" atvērtā konta Nr.068932577 
naudas līdzekļiem. 

3.3. Ja Kreditors negūst pilnīgu apmierinājumu pēc 3.2.punktā noteikto darbību veikšanas, 
tad Galvinieks apņemas 2 (divu) dienu laikā pārskaitīt uz savu kontu AS "Mēness 
bankā" nesamaksāto Parāda summu vai tā daļu. 

3.4. Ja Kreditors negūst pilnīgu apmierinājumu pēc 3.2 un 3.3.punktā minēto darbību 
veikšanas, viņš var vērst piedziņu uz jebkuru Galvinieka mantu, ciktāl tā nepieciešama 
šī līguma saistību izpildei. 

3.5. Kreditoram ir pienākums informēt Galvinieku par jebkuriem Galvenā līguma 
grozījumiem vai papildinājumiem. 

3.6. Jebkura vienošanās starp Kreditoru un Galveno parādnieku ir saistoša Galviniekam 
tikai tad, ja tā viņam ir zināma, un Galvinieks tai ir piekritis. 
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. Kreditors var atprasīt Paradu no Galvinieka pirms Galvena līguma termiņa iestāšanas 
visos Galvenajā līgumā noteiktajos gadījumos. 

4. Piemērojamie tiesību akti un strīdu izskatīšanas kārtība 

1. Pušu tiesiskās attiecības regulē Latvijas Republikas normatīvie akti. 

- 1 Jebkurš strīds starp Pusēm tiek risināts sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad 
strīds tiek izšķirts Latvijas komercbanku asociācijas šķīrējtiesā Rīgā Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos un šķīrējtiesas reglamentā noteiktajā kārtībā. 

5. Citi noteikumi 

5.1. Līgums sastādīts trīs eksemplāros latviešu valodā. Viens eksemplārs atrodas pie 
Galvinieka, bet pārējie divi - pie Kreditora. 

3 1 Visi šī līguma grozījumi, papildinājumi vai labojumi ir noformējami rakstveidā, 
Pusēm savstarpēji vienojoties. 

Ķ. Līgumam ir pievienots un ir tā neatņemama sastāvdaļa: 
- L. Lapiņa pilnvaras notariāli apliecināts noraksts; 
- Galvenā līguma notariāli apliecināts noraksts; 
- Izraksti no zemesgrāmatu aktiem uz 6 (sešām) lapām. 

5.4. Ziņas par Kreditoru: AS "Mēness banka" juridiskā adrese - Rīgā, Jāņa ielā 1, 
LV-1010; reģ. Nr.000030475; tālrunis 7234222; fakss 7234221. 

5 5. Ziņas par Galvinieku: Pēteris Andersons, personas kods 101253-10125, dzīvojošs 
Rīgā, Ventspils ielā 13, dz.10, LV-1232; tālrunis 7223222; pase LK 0662321, ko 
12.12.1999. izdevusi Rīgas 3.pasu daļa. 

5.6. Par 5.3. un 5.4.punktā norādīto ziņu maiņu Puses paziņo viena otrai 3 (trīs) dienu 
laikā. 

Pušu paraksti: 

Kreditors Galvinieks 

Z.v. 

47 



15. 

H I P O T Ē K A S L Ī G U M S 

AS "Investbanka", turpmāk līguma tekstā "Ķīlas ņēmējs", tās pārstāvja \ _ 
priekšsēdētāja K.Ratiņa personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz 2003.gada 24.aprīļa 
sēdes lēmums (protokols N r . l ) , no vienas puses, un 
SIA "Agrais rīts", tās izpilddirektora U.Kalniņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pa." 
turpmāk līguma tekstā "Ieķīlātājs", no otras puses, noslēdz šo līgumu par tālāk norādī: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Ieķīlātājs ieķīlā viņam piederošo nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes g a t ^ i 
3000 m2 platībā un divstāvu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmēju r. 
Nr. l234 567 8912, kas atrodas Rīgā, Dzelzs ielā 34 (trīsdesmit četri), turpni 
līguma tekstā "Hipotēka objekts", un 

1.2. Ķīlas ņēmējs to pieņem savu prasījumu nodrošināšanai, kuri izriet vai var rasties 
2003.gada 3.maijā noslēgtā aizdevuma līguma Nr . l 12, turpmāk līguma te-
"Aizdevuma līgums", kas noslēgts starp Ķīlas ņēmēju kā Kreditoru un Ieķīlātai- I 
Aizņēmēju. 

1.3. Ieķīlātājam Hipotēkas objekts pieder saskaņā ar Zemesgrāmatu apliecību, un v-
īpašumtiesības ir nostiprinātas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 12345. 

1.4. Hipotēkas objekts pilnā apmērā nodrošina parādu, t . L parāda pamatsumrr__ 
kredītprocentus, līgumsodu un citus Kreditora blakus prasījumus, turpmāk teks^ž 
"Parāds", kas izriet no Aizdevuma līguma. 

1.5. Hipotēkas objekta kadastrālā vērtība saskaņā ar 2003.gada 29.aprīļa Valsts zemes 
dienesta izziņu ir Ls 67 000 (sešdesmit septiņi tūkstoši latu). 

2. Līguma darbība 

Ieķīlātājs atbrīvojas no saistībām pret Ķīlas ņēmēju tad, kad pilnībā beidz pastāvēt Parāds. 

3. Ieķīlātāja tiesības un pienākumi 

3.1. Ieķīlātājs apņemas atbildēt Ķīlas ņēmējam par Parādu saskaņā ar Aizdevuma līgum. 
Hipotēkas objekta 1.4.punktā noteiktās vērtības apmērā. 

3.2. Ieķīlātājs apliecina, ka Hipotēkas objekts nav citai personai atsavināts, nav ieķīlāts, 
iznomāts, izīrēts, par to nepastāv strīds, kā arī nepastāv ierobežojumi vai a iz l iegumi:I 
atsavināšanai, ieķīlāšanai, lietošanai vai piedziņas vēršanai uz to. Hipotēkas objekts :: 
brīvs no trešo personu prasījumiem, un tam nav uzlikts arests. 

3.3. Ieķīlātājs apņemas: 

3.3.1. bez Ķīlas ņēmēja rakstveida piekrišanas Hipotēkas objektu nedalīt, neieķīlā;, 
neiznomāt, neizīrēt, nedāvināt, kā arī nekādā veidā neatsavināt un neapgrūtināt: 

3.3.2. nepieļaut Hipotēkas objekta jebkāda veida vērtības zudumu vai samazinājumu, 
pielietojot iespējamus, saprātīgus un likumīgus līdzekļus un pasākumus; kā arī 
neveikt nekādas darbības, kas varētu mazināt Hipotēkas objekta vērtību vai 
pasliktināt tā stāvokli; 

3.3.3. uz sava rēķina laikus un kvalitatīvi izdarīt nepieciešamos (kārtējos un kapitālos 
remontdarbus, lai uzturētu Hipotēkas objektu tādā stāvoklī, kas atbilst tā 
stāvoklim uz šī līguma noslēgšanas brīdi; 
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6.3. Jebkurš strīds starp pusēm tiek risināts sarunu ceļā. Ja puses nevar atrisināt s"_-
sarunu ceļā, tas tiek izšķirts pēc Ķīlas ņēmēja ieskata tiesā vai Latvijas komercbi-
asociācijas šķīrējtiesā Rīgā triju šķīrējtiesnešu sastāvā Latvijas Repub. 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.4. Šis l īgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros latviešu valodā. Viens eksemplārs glāb: 
pie Ieķīlātāja, viens - attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā, divi - pie Ķīlas ņēma i 
Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

6.5. Ziņas par līdzējiem: 

Ķīlas ņ ē m ē j s Ieķī lātā js 

AS "Investbanka" U. Kalniņš 
Rīgā, Liepas ielā 1, Rīgā, Kalna ielā 3, 
Pasta indekss: LV-1111, Pasta indekss: LV-1234, 
Reģ.Nr.12345678, Personas kods: 121160-12511, 
Nodokļu maksātāja kods: 111122333, Tālr. 7333223, 
Tālr. 7376345, fakss 7376344, Norēķinu konts Nr.: 5646543, 
K.Ratiņš Investbanka Rīgas filiāle 

Paraksts: Paraksts: 

Z.v. Z.v 



16. 

C E S I J A S L Ī G U M S 

:gā 12.11.2003. 

'Finansē", reģ. Nr.000367981, juridiskā adrese - Rīgā, Kr. Barona ielā 36, kuras vārdā 
saskaņā ar Statūtiem rīkojas prezidents Zigmārs Zaigs, kā "Cedents", no vienas puses, un 

i "Kredītrisks", reģ.Nr.000286570, juridiskā adrese - Rīgā, Elizabetes ielā 2, kuras 
radā, pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāra Māra Martinsona 01.01.2001. 
apliecinātu pilnvaru, rīkojas direktora vietniece Marta Mārīte, kā "Cesionārs", no otras 
r_5es. abi kopā saukti "Līdzēji", noslēdza šādu līgumu: 

1. Cesijas priekšmets 

Cedentam saskaņā ar 25.04.2002. līgumu ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas 
Privatizācijas Aģentūra" par 100 (viens simts) AS "Latvijas Superbanka" kredītlietu 
nodošanu ir no šīm kredītlietām izrietošās prasījuma tiesības par kopējo prasījumu 
summu Ls 1 000 000,00 (viens miljons latu) (turpmāk - Prasījums). 

1 Cedents nodod Cesionāram un Cesionārs no Cedenta pieņem Prasījumu, visas no tā 
izrietošās tiesības un saistības. Par Prasījuma nodošanu Cesionārs Cedentam maksā 
atlīdzību Ls 700 000,00 (septiņi simti tūkstoši latu) apmērā (turpmāk - Atlīdzība). 

13. Cedents 3 (trīs) dienu laikā no šī līguma noslēgšanas Cesionāram nodod Prasījuma 
pastāvēšanu apliecinošo dokumentu un kredītlietu oriģinālus, kuru saraksts (turpmāk -
Dokumentu saraksts) ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 

2. Cesijas apjoms 

Cesionāram ir tiesības kā kreditoram savā vārdā un labā izlietot Prasījumu ar visām 
Cedenta tiesībām: 
2.1.1. prasīt kredītsaistību izpildi no 1.1.punktā minēto kredītlietu parādniekiem 

(turpmāk - Parādnieki); 
2.1.2. saskaņā ar kredītlietu noteikumiem pārņemt un apsaimniekot kredītsaistību 

nodrošinājumam apgrūtināto Parādnieku mantu; 
2.1.3. veikt citas darbības saskaņā ar kredītlietu noteikumiem. 

1 2. Cesionāram ir tiesības Prasījumu cedēt tālāk un izmantot to ieskaitam. 

1 3. Cedents Cesionāram neatbild par Prasījuma drošumu, bet tikai par tā īstumu. 

3. Atlīdzības samaksa 

3.1. Prasījuma apkalpošanai un norēķiniem ar Cedentu Cesionārs 3 dienu laikā no šī 
līguma noslēgšanas AS "ZzzzBanka" uz sava vārda atver norēķinu kontu. Tajā tiek 
ieskaitītas tikai uz Prasījuma pamata atgūtās naudas summas un veikti ar to saistītie 
maksājumi. 

3.2. Līdzēji vienojas par šādu Atlīdzības samaksas kārtību: 
3.2.1. atlīdzības daļu Ls 400 000,00 (četri simti tūkstoši latu) apmērā Cesionārs maksā 

1 (viena) mēneša laikā no šī līguma noslēgšanas, šo naudas summu ieskaitot 
Cedenta norēķinu kontā, kas norādīts 6.punktā; 

3.2.2. atlikušo atlīdzības daļu Ls 300 000,00 (trīssimt tūkstoši latu) apmērā Cedents 
saskaņā ar Pilnvaru, ko šim nolūkam Cesionārs izdevis Cedentam vienlaikus ar 
šī līguma noslēgšanu un kas ir šī l īguma neatņemama sastāvdaļa, 
12 (divpadsmit) mēnešu laikā no šī līguma noslēgšanas, tas ir, līdz 12.11.2004. 
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4. Līguma pārkāpumi un to sekas 

4.1. Par 1.3.punktā norādīto dokumentu nodošanas nokavējumu Cedents Cesionāram 
maksā līgumsodu: 
- Ls 1000,00 (tūkstoš latu) apmērā par pirmajām 10 (desmit) nokavētajām dienām; 
- Ls 5000,00 (pieci tūkstoši latu) par turpmāko nokavējumu neatkarīgi no dienu 

skaita. 
Dokumentu nodošanas nokavējums iestājas, ja 1.3.punktā noteiktajā termiņā Cedents 
Cesionāram nav nodevis visus Dokumentu sarakstā norādītos dokumentus. 

4.2. Par Atlīdzības samaksas nokavējumu Cesionārs Cedentam maksā līgumsodu 0 , 1 % 
(nulle komats viena procenta) apmērā no 3.2.punktā noteiktajā termiņā nesamaksātās 
summas par katru nokavēto dienu. 

4.3. Par 3.1.punktā norādītā norēķinu konta atvēršanas nokavējumu Cesionārs Cedentam 
maksā l īgumsodu: 
- Ls 100,00 (simts latu) apmērā par pirmajām 10 (desmit) nokavētajām dienām; 
- Ls 1000,00 (tūkstoš latu) apmērā par turpmāko nokavējumu neatkarīgi no dienu 

skaita. 
4.4. Līgumsodu attiecīgais Līdzējs maksā, līgumsoda summu ieskaitot otra Līdzēja 

norēķinu kontā, kas norādīts šī līguma 6.punktā. 

4.5. Līgumsoda samaksa Līdzēju neatbrīvo no zaudējumu atlīdzības un līguma izpildes 
pienākuma. 

5.1. Līguma izpildes kartību un Līdzēju strīdu izšķiršanu regulē Latvijas Republikas 
normatīvie akti. 

5.2. Strīdi, kas Līdzējiem rodas šī līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. 
Ja Līdzēji 10 (desmit) dienu laikā nevienojas, strīdu izskata Rīgas Starptautiskā 
šķīrējtiesa viena tiesneša sastāvā saskaņā ar tās reglamentu. 

5.3. Visi l īguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai pēc to abpusējas 
parakstīšanas un noformēšanas rakstiski un tiek uzskatīti par šī līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 

5.4. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir tā pielikumi: 
- 1.3.punktā minētais Dokumentu saraksts; 
- 3.2.2.punktā minētā pilnvara naudas izņemšanai. 

5.5. Līgums ir parakstīts divos eksemplāros uz trīs lapām, abiem eksemplāriem ir vienāds 
juridiskais spēks; katrs Līdzējs saņem vienu līguma eksemplāru. 

5. Nobeiguma noteikumi 
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izņem no 3.1.punktā minētā norēķinu konta. Cedents šo atlikušo atlīdzības daļu 
izņem pēc sava ieskata, bet mēnesī ne vairāk kā 1/12 (vienu divpadsmito) daļu 
no atlikušās Atlīdzības summas, tas ir, Ls 2500 (divi tūkstoši pieci simti latu); 

3.2.3. Ja 3.1.punktā minētajā norēķinu kontā nepietiek naudas līdzekļu, lai līdz 
3.2.2.punktā norādītā termiņa beigām Cedents saņemtu šo Atlīdzības daļu, 
Cedents vismaz 10 (desmit) dienas pirms termiņa beigām par to rakstveidā 
brīdina Cesionāru. Šādā gadījumā, kā arī gadījumā, ja Cesionārs atsaucis šī 
l īguma 3.2.2.punktā minēto Cedentam izdoto pilnvaru, atlikušo Atlīdzības daļu 
Cesionārs Cedentam samaksā 10 (desmit) dienu laikā pēc rakstveida 
brīdinājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 3.2.2.punktā norādītajai dienai, 
attiecīgo naudas summu ieskaitot Cedenta norēķinu kontā, kas norādīts 
6.punktā. 
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17. 
LAULĪBAS LĪGUMS 

RĪGAS A P G A B A L T I E S A 
ZVĒRINĀTA N O T Ā R E INGA A N D Ā N E 

Iereģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr 

LAULĪBAS L Ī G U M S 
par laulāto mantas šķirtību 

Rīgā, Napoleona ielā 1, pie manis, zvērinātas notāres I N G A S A N D Ā N E S , divi tūkstoši 
trešā gada vienpadsmitajā augustā (11.08.2003.) ieradās rīcībspējīgās personas: 

NIKOLAJS VĪRS, Latvijas Republikas pilsonis, dzimis 1971.gadā Balvos, personas kods 
190871-17646, dzīvojošs Rīgā, Kalna ielā 24, dz.33, kura identitāte pārbaudīta pēc pases 
LA 0587010, kas izdota 13.12.1998. Balvu pasu daļā, un 

N I K O L A VIRA, Latvijas Republikas pilsone, dzimusi 1974.gadā Smiltenē, personas kods 
230674-12677, dzīvojoša Rīgā, Kalna ielā 24, dz.33, kuras identitāte pārbaudīta pēc pases 
LC 0543839, kas izdota 09.07.1998. PID Valkas rajona nodaļā, no otras puses, kopā saukti 
" L A U L Ā T I E " , 

un paziņoja, ka noslēdz šāda satura laulības līgumu. 

"1. Līguma priekšmets 

1.1. L A U L Ā T O laulība reģistrēta 1994.gada 24.maijā Rīgas pilsētas Kurzemes 
priekšpilsētas Dzimtsarakstu nodaļā, par ko laulību reģistrācijas grāmatā izdarīts 
ieraksts Nr.199. 

1.2. Ar šo līgumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikuma 114.pantu, 
L A U L Ā T I E p ā r t r a u c laulāto likumiskās mantiskās attiecības u n n o s a k a , 
ka no šī laulības l īguma parakstīšanas brīža starp viņiem pastāv visas laulāto mantas 
šķirtība Latvijas Republikas Civillikuma 117. un turpmāko pantu nozīmē. 

2. Līguma objekts 

2.1. Laulības laikā LAULĀTIE ir ieguvuši šādu mantu: 
2.1.1. nekustamo īpašumu "Mīlnieki" Rīgas rajona Babītes pagastā, kadastra 

Nr.8096 014 0345, sastāvošu no zemes gabala 0,3 ha platībā un uz tā esošajām 
ēkām un būvēm; nekustamais īpašums reģistrēts Babītes pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.345; 
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2.1.2. dzīvokļa īpašumu Nr.33 (trīsdesmit trīs), Kalna ielā 24 (divdesmit četri), Rīgas 
pilsētā, kadastra Nr.010 900 8765; dzīvokļa īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1 6543-33; 

2.1.3. automašīnu M A Z D A 323 F, 1997.gada izlaiduma, šasijas 
Nr .JMZBG14E500213170, valsts reģistrācijas numurs DL 5656; 

2.1.4. kustamo mantu — iekārtas, mēbeles un sadzīves un biroja tehniku un citu šādu 
mantu: 
televizoru "Samsung"; videomagnetafonu "Samsung"; mūzikas centru " L G " ; 
datorkomplektu "Solo"; satelītantenas uztvērēja komplektu "Catch"; televizoru 
"Sony"; ledusskapi "Snaige 323"; veļas mašīnu "Bosch"; tintes printeri "Deskjet 
840C"; putekļusūcēju "Aiwa" 1300W; elektrisko gaisa sildītāju "Electrolux"; 
sekciju "Imanta"; gultu-dīvānu (izgatavots SIA "Gultas"); dīvānu (2 gab.); gultu 
(vienvietīgu); rakstāmgaldu; datora galdu. 

_ 2. Pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikuma 89.pantu, šī līguma 2.1.punktā 
minētā manta līdz šī līguma noslēgšanas un notariālās apliecināšanas dienai ir 
uzskatāma par L A U L Ā T O nedalītu kopīgu mantu. 

3. Laulāto mantas sadale 

3.1. L A U L Ā T Ā Nikolaja Vīra atsevišķa manta ir: 
3.1.1. šī līguma 2.1.1 .punktā minētais nekustamais īpašums; 
3.1.2. šī l īguma 2.1.3.punktā minētā automašīna. 

5.2. LAULĀTĀS Nikolas Vīras atsevišķa manta ir: 
3.2.1. šī l īguma 2.1.2.punktā minētais dzīvokļa īpašums; 
3.2.2. šī l īguma 2.1. .4.punktā minētā kustamā manta. 

5.3. Katra L A U L Ā T Ā atsevišķa manta turpmāk būs visa kustamā un nekustamā manta, kā 
arī mantiskās un nemantiskās tiesības un pienākumi, ko katrs L A U L Ā T A I S par 
saviem līdzekļiem iegūs savā īpašumā un attiecīgajos publiskajos reģistros reģistrēs uz 
sava vārda pēc šī līguma noslēgšanas. 

3.4. LAULĀTIE šādu šī līguma 3.punktā noteikto mantas sadali atzīst par pareizu, 
attiecībā uz to neceļ nekādas savstarpējas materiālas pretenzijas un apņemas tādas 
necelt arī pēc šī līguma noslēgšanas. 

4. Citi noteikumi 

4.1. Šis līgums stājas spēkā tā noslēgšanas brīdī. 

4.2. Lai šis līgums būtu spēkā attiecībā pret trešajām personām, LAULĀTIE apņemas to 
reģistrēt Laulāto mantisko attiecību reģistrā Latvijas Republikas U z ņ ē m u m u reģistrā 
un izsludināt zināšanai Latvijas Republikas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 
kā arī nostiprināt attiecīgās tiesības zemesgrāmatu nodaļās vai reģistrēt Ceļu satiksmes 
drošības direkcijas attiecīgajā reģistrā un nepieciešamības gadījumā citos publiskajos 
reģistros. 

4.3. Visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma sastādīšanu un apliecināšanu pie zvērināta 
notāra, maksā L A U L Ā T I E vienādās daļās." 

Akta dalībniekiem ir izskaidrotas Latvijas Republikas Civill ikuma normas par laulāto 
likumiskajām un līgumiskajām mantiskajām attiecībām, to būtību, tiesiskajām sekām, 
nodibināšanas un izbeigšanas kārtību, kā arī tas, ka šī l īguma noteikumi saistošo spēku 
attiecībā pret trešajām personām iegūst pēc reģistrācijas laulāto mantisko attiecību reģistrā 
Latvijas Republikas U z ņ ē m u m u reģistrā un izsludināšanas Latvijas Republikas oficiālajā 
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laikraksta "Latvijas Vēstnesis", ka ari attiecīgai publiskai reģistrācijai pakļautas mantas 
iegūšanas gadījumā - pēc reģistrācijas. 

Šis akts ta dalībniekiem ir nolasīts. 

Valsts nodeva: Ls 1,00 
Amata atlīdzība: Ls 13,00 
Atlīdzība par dokumenta sagatavošanu: Ls 10,00 
P V N : L s 4 , 1 4 
Kopā: Ls 28,14 

Akta dalībnieki apliecina, ka saprot šī akta saturu un nozīmi, ka tas atbilst viņu patiesajai 
gribai, par ko zvērināta notāra klātbūtnē parakstās šādi: 

Zvērināta notare I.Andāne 

Aktu grāmatas pirmais un otrais izraksts izsniegts Nikolajam Vīram. 
Aktu grāmatas trešais un ceturtais izraksts izsniegts Nikolai Vīrai. 

Zvērināta notāre I.Andāne 
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18. 
L A U L Ī B A S L Ī G U M S 

RĪGAS APGABALTIESA 
ZVĒRINĀTA N O T Ā R E I N G Ū N A ZAĶE 

Iereģistrēts aktu un apliecinājumu reģistrā ar Nr 

LAULĪBAS L Ī G U M S 
par laulāto mantas kopību 

Rīgā, Groziņu ielā 1, pie manis, zvērinātas notāres ELZAS K O C I Ņ A S , divi tūkstoši trešā 
gada trīspadsmitajā martā (13.03.2003.) ieradās rīcībspējīgās personas: 

ŅINA TESALOVSKA, Latvijas Republikas nepilsone, dzimusi 1954.gadā Krievijā, 
personas kods 260154-10148, dzīvojoša Rīgā, Hipokrāta ielā 33, dz.35, kuras identitāte 
pārbaudīta pēc pases N r . l 147031, izdotas 12.03.1998. Rīgas 3.pasu daļā, un 

VLADIMIRS TESALOVSKIS, Latvijas Republikas nepilsonis, dzimis 1954.gadā Rīgā, 
personas kods 190454-10119, dzīvojošs Rīgā, Hipokrāta ielā 33, dz.35, kura identitāte 
pārbaudīta pēc pases N r . l 147032, kas izdota 12.03.1998. Rīgas 3.pasu daļā, l īgumā kopā 
saukti " L A U L Ā T I E " , 

un paziņoja, ka noslēdz šāda satura laulības līgumu: 

1. 

1.1. L A U L Ā T O laulība reģistrēta 1974.gada 6.jūlijā Liepājas Dzimtsarakstu nodaļā ar 
ierakstu Nr.589 laulību reģistrācijas grāmatā. 

1.2. Ar šo līgumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas Civillikuma 114.pantu, 
LAULĀTIE pārtrauc laulāto likumiskās mantiskās attiecības un nosaka, ka no šī 
laulības līguma parakstīšanas brīža starp viņiem pastāv visas laulāto mantas kopība 
Civill ikuma 124. un turpmāko pantu nozīmē. 

2. 

2.1. Laulības laikā LAULĀTIE ir ieguvuši dzīvokļa īpašumu Nr.35 (trīsdesmit pieci), 
sastāvošu no dzīvokļa Nr.35 ar kopējo platību 61,50 m 2 un pie dzīvokļa īpašuma 
piederošām kopīpašuma 32/1000 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas 
atrodas Hipokrāta ielā 33 (trīsdesmit trīs), Rīgas pilsētā, īpašuma apzīmējums 
kadastrā: 0100 906 9542. 

2.2. Pamatojoties uz Latvijas Civillikuma 89.pantu, šī līguma 2.1.punktā minētā manta līdz 
šī l īguma noslēgšanas un notariālās apliecināšanas dienai ir uzskatāma par L A U L Ā T O 
nedalītu kopīpašumu. 
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3. 

Zvērināta notare 

Aktu grāmatas pirmais izraksts izsniegts Ņinai TesalovskaL 
Aktu grāmatas otrais un trešais izraksts izsniegts Vladimiram Tesak 

Zvērināta notāre I •".:»: 
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3.1. LAULĀTIE nosaka, ka katra personīgie lietošanas priekšmeti ir katra atsevišķa 
manta. 

3.2. Tas, ka dzīvokļa īpašums Nr.35 (trīsdesmit pieci), kas atrodas Hipokrāta ielā 33 
(trīsdesmit trīs), Rīgas pilsētā ietilpst mantas kopībā, nekavējoties pēc šī l īguma 
parakstīšanas ierakstāms zemesgrāmatā uz abu laulāto vārdiem. 

3.3. Mantas kopībā ietilpstošā nekustamā īpašuma atsavināšanai, ieķīlāšanai vai 
apgrūtināšanai ar lietu tiesībām, ko izdara viens laulātais, jebkurā gadījumā vajadzīga 
otra laulātā piekrišana. 

4. 

4.1. Par saistībām pret trešajām personām laulātie atbild saskaņā ar Civillikuma 
noteikumiem par laulāto mantas kopību. 

4.2. Visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma sastādīšanu un apliecināšanu pie zvērināta 
notāra, maksā laulātie vienādās daļās." 

Akta dalībniekiem ir izskaidroti Latvijas Republikas Civillikuma noteikumi par laulāto 
līgumiskajām mantiskajām attiecībām, šī laulības līguma sekas un nozīme, ka, lai šis 
līgums būtu spēkā attiecībā uz trešajām personām, LAULĀTAJIEM tas jāreģistrē laulāto 
mantisko attiecību reģistrā LR Uzņēmumu reģistrā un zemesgrāmatu nodaļās, kā arī 
jāizsludina zināšanai oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 

Šis akts tā dalībniekiem ir nolasīts un mutiski pārtulkots krievu valodā. 

Valsts nodeva: Ls 1,00 
Amata atlīdzība: Ls 23,00 
P V N : L s 4 , 1 4 
Kopā: Ls 28,14 

Akta dalībnieki apliecina, ka saprot šī akta saturu un nozīmi, ka tas atbilst viņu 
patiesajai gribai, par ko zvērināta notāra klātbūtnē parakstās šādā veidā: 





A I Z D E V U M A L Ī G U M S 

N r . l l l 

Rīga . 

SIA "Brik", reģ. Nr.010315506, juridiskā adrese: Rožu iela 4, Jelgava, rīkotājdirektora 
Mārtiņa Bortaščenoka personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, kā Aizdevējs, un 

SIA "Kastanis" , reģ. Nr.092461840, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 3-12, Rīga, 
izpilddirektores Elīnas Cimdares personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, kā Aizņēmējs, 
noslēdz šādu līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Aizdevējs izsniedz Aizņēmējam, un Aizņēmējs pieņem un apņemas saskaņā ar šī 
Līguma noteikumiem līdz ar procentiem atmaksāt Aizdevējam aizdevumu Ls _ 
apmērā (turpmāk tekstā - Aizdevums) ar pilnīgas atmaksas termiņu . . . 
Aizdevuma procentu l ikme ir % gadā no Aizdevuma apmēra. 

1.2. Aizņēmēja paraksts uz šī līguma apliecina, ka Aizņēmējs pirms līguma 
parakstīšanas ir no Aizdevēja saņēmis Aizdevuma summu pilnā apmērā. 

2. Aizdevuma mērķis 

2.1. Aizņēmējam piešķirtā Aizdevuma mērķis ir (Aizņēmēja uzņēmējdarbības 
attīstība, dzīvokļa remonts, nekustamā īpašuma celtniecība utt.) . Aizņēmējs 
apņemas Aizdevumu izlietot vienīgi šim mērķim un 3 dienu laikā pēc Aizdevēja 
rakstveida pieprasījuma saņemšanas sniegt Aizdevējam pieprasījumā norādīto 
informāciju par Aizdevuma izlietošanu. 

2.2. Ja Aizņēmējs Aizdevumu izlieto neatbilstoši 2.1.punkta prasībām, iestājas 
6.2.punktā norādītās sekas. 

Puses: jānorāda pušu rekvizīti, pārstāvju pilnvarojuma 
pamats; puses var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas, kā 
arī personā/sabiedrības; ja aizņēmējs ir patērētājs Patērētāju 
tiesību aizsardzības likuma izpratnē, līgumā jāievēro likumā un 
Ministru kabineta noteikumos par patērētāju kreditēšanu 
noteiktās īpašās prasības, piemēram, par kredīta izmaksu 
taisnīgu samazināšanu kredīta pirmstermiņa dzēšanas 
gadījumā (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.pants). 

Līguma priekšmets: aizdevums pēc legāi'definīcijas ir 
reāllīgums, tādējādi tā spēkā esamības priekšnoteikums ir 
līguma objekta — naudas summas vai atvietojamu lietu — 
saņemšana; 
Līguma objekts: nosakāms veids (naudā/atvietojamās lietās), 
apjoms, procentu likme; 
Līguma termiņš: var formulēt gan atsevišķa punkta vai pat 
nodaļas veidā, gan iekļaut līguma priekšmeta formulējumā. 

Aizdevuma mērķis: norādot mērķi, kuram izmantojams 
aizdevums, lietderīgi noteikt tā neievērošanas sekas, pretējā 
gadījumā attiecīgais punkts ir deklaratīvs un līguma izpildi 
neietekmē. Sekas var noteikt gan nodaļā par aizdevuma mērķi, 
gan atsevišķā nodaļā par līgumpārkāpumu sekām. 



ļ, Uz di n urna atmaksas nodrošinājumi 

alstTbfls i uras Aizņēmējs uzņēmies saskaņa ai §o i īgumu \i ncim js nodrošina ar: 
hipOtēkU! fāmrūda ieklātā liela (nekustamais īpašums), las īpašnieks, hipotēkas 

apmērs, atsauce uz attiecīgu hipotēkas /īgumu; 

galvojumu: jānorada galvotāja identitāte (fiziskām personām - vārds, uzvārds un 

personas kods, adrese; juridiskām personām - nosaukums un reģistrācijas 

numurs Uzņēmumu reģistrā vai Komercreģislrā, reģistrācijas datums), galvojuma 

apmērs, atsauce uz attiecīgu līgumu. 

4. Aizdevuma procenti un to samaksas kārtība 

1. Aizdevuma procentus aprēķina no Aizdevuma pamatsummas pēc 1.1.punktā 
noteiktās procentu likmes. 

2. Aizdevuma procentus, ieskaitot šajā līgumā norādītajā Aizdevēja bankas norēķinu 
kontā, Aizņēmējs maksā saskaņā ar Maksājumu grafiku, kas 
neatņemama sastāvdaļa. 

ir si hguma 

5. Aizdevuma atmaksa 

1. Aizņēmējs līdz 1.1.punktā norādītajam Aizdevuma termiņa beigu datumam saskaņā 
ar Maksājumu grafiku veic Aizdevuma pamatsummas un procentu pilnīgu atmaksu 
Aizdevējam, attiecīgo summu ieskaitot šajā līgumā norādītajā Aizdevēja norēķinu 
kontā. 

2. Ja maksājums, kas Aizņēmējam attiecīgajā termiņā jāveic saskaņā ar Maksājumu 

grafiku, netiek veikts pilnā apmērā, Aizdevējs to ieskaita šādā kārtībā: 

- l īgumsoda samaksai; 

- Aizdevuma procentu samaksai; 

- Aizdevuma pamatsummas dzēšanai; 

3. Aizņēmējam ir tiesības Aizdevumu atmaksāt pirms termiņa. Tādā gadījumā 
Aizņēmējs Aizdevējam maksā procentus vienas piektdaļas apmērā no tās summas, 
kuru Aizdevējs atlikušajā Aizdevuma atmaksas termiņā būtu saņēmis Aizdevuma 
procentu maksājumu veidā. 

Aizdevuma atmaksas nodrošinājums jeb saistību 
pastiprinājumi: strikts noregulējums vairāk raksturīgs 
kredītiestāžu aizdevuma jeb kredītlīgumiem, nevis starp citām 
juridiskām vai fiziskām personām slēgtajiem aizdevuma 
līgumiem. Ietverot līgumā šādu saistību pastiprinājumu, 

jānorāda tā veids u.c. noteikumi; to vispilnīgāk var veikt, 
vienlaikus ar šo līgumu noslēdzot attiecīgu blakus/īgumu -
ķīlas, hipotēkas, galvojuma. 

Lai gan praksē visbiežāk aizdevuma atmaksa tiek nodrošināta 
ar hipotēku, to var veikt arī ar rokas ķīlu (ieķīlājot kustamas 
lietas) vai komereķī/u (ieķīlājot ražošanas iekārtas, transporta 
līdzekļus u.c. saskaņā ar Komercķī/u likuma noteikumiem). 

Procenti: jānorāda procentu likme, to aprēķināšanas posms; 
pieļaujams noteikt arī likmes izmaiņu noteikšanas kārtību un 
priekšnoteikumus. Ja procentu samaksas kārtība ir vienkārša, 
to var atrunāt līguma tekstā, ja komplicēta efektīvi ir 
līgumam pievienot attiecīgu maksājumu grafiku. 

Atmaksāšanas kārtība: būtiskākais: 
- kad: katra procentu uzskaites posma beigās vai visa leniiin,/ 

beigās; 
-kā: metode (iemaksa noradīta konla/parskaitijums 

maksājuma uzdevums u.c); valūta; nepieciešamie 
maksājumu apļu•<•inoSU' >fl>hunu•nu, 

- aizdevuma dzēšanas secība: parasti, neskatoties u 
acīmredzamo šādas kārtības neizdevi}[iiiiiii ai ņeme/aiu, (i) 
aizdevuma procenti, (ii) līgumsods, (iii) />amalsumma. Ja nav 
noteikts, tad piemēro Civillikuma ¡843.pantu 

Šo kārtību var noteikt gan līguma tekstā, gan līgumam 
pievienojot attiecīgu detalizētu grafiku. 

Var atsevišķi norādīt, vai aizņēmējam ir tiesības veikt 
aizdevuma pirmstermiņa atmaksu. Aizņēmēja tiesības atmaksāt 
aizdevuma summu pirms līgumiski noteiktā termiņa bieži liek 
pieskaņotas aizdevēja interesēm, nosakot šādā gadījumā 



6. Līguma pārkāpumi un to sekas 

6.1. Par Maksājumu grafikā noteikto Aizdevuma pamatsummas un procentu atmaksas 
termiņa nokavējumu Aizņēmējs Aizdevējam maksā līgumsodu. To aprēķina kā 
0 , 1 % no termiņā nesamaksātās Aizdevuma summas par katru nokavēto dienu. 
Līgumsoda samaksa Aizņēmēju neatbrīvo no līguma izpildīšanas. 

6.2. Ja Aizņēmējs: 
- Aizdevumu neizmanto 2.1 .punktā noteiktajam mērķim; 
- vairāk nekā 3 reizes pieļauj Maksājumu grafikā noteikto maksājumu termiņu 

nokavējumu, 
tad Aizdevējam ir tiesības no Aizņēmēja prasīt līgumsoda Ls samaksu vai, 15 
dienas iepriekš rakstveidā brīdinot Aizņēmēju, vienpusēji izbeigt šo līgumu un 
prasīt, lai Aizņēmējs 1 mēneša laikā atmaksā vēl neatmaksāto Aizdevuma 
pamatsummu, l īgumsodu un Aizdevuma procentus. 

7. Nobeiguma noteikumi 

7.1. Strīdi, kas pusēm rodas šī līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā; ja 
vienošanos panākt nav iespējams, - Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā tiesu instancēs. 

7.2. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir tā pielikumi: 
- Hipotēkas līgums (Pielikums Nr. 1); 
- Galvojuma līgums (Pielikums Nr.2). 

7.3. Visi grozījumi un papildinājumi šim līgumam stājas spēkā tikai pēc to abpusējas 
parakstīšanas un noformēšanas rakstiski, un tiek uzskatīti par šī līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 

7.4. Neviena no pusēm nav tiesīga ar šo līgumu saistītās tiesības un pienākumus nodol 
trešajām personām bez otras puses rakstiskas piekrišanas. 
Līgums ir sastādīts uz četrām lapām un parakstīts divos eksemplāros, abiem 
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks; katra puse saņem vienu līguma 
eksemplāru. 

piemērojamu līgumsodu, ko aprēķina procentos no atlikušajā 
laikā pēc atmaksas grafika atmaksājamās summas. Tomēr 
aizņēmējam ir pamats prasīt šāda noteikuma pārskatīšanu, 
ņemot vērā, ka aizdevuma pirmstermiņa atmaksa norāda uz 
saistību izpildes disciplīnu, turklāt dod aizdevējam iespēju 
ātrāk atgūt un atkal laist apgrozībā savus līdzekļus. 

Līguma pārkāpumi un to sekas: nokavējuma visraksturīgākās 
sekas ir līgumsods (noteikta summā vai procentos no 
neatmaksātās aizdevuma daļas) un vienpusēja līguma 
izbeigšana. Līgumā paredzot līgumsodu, var precizēt tā veidu, 
t.i., vai tā samaksa līdzēju atbrīvo no līguma izpildes un 
zaudējumu atlīdzības pienākuma. 

Strīdu risināšana: var neatrunāt, tādējādi strīdu risināšanu 
atstājot tiesu kompetencē, taču var arī noteikt detalizētu 
kārtību, paredzot strīdu risināšanu noteikta ilguma laika 
posmos I) sarunu, 2) tiesas ceļā vai norādītā šķīrējtiesā 
Saskaņā ar tās reglamentu. 



8. Līdzēju rekvizīti 

Aizdevējs Aizņēmējs 
SIA "Brik", reģ. Nr.010315506, SIA "Kastanis", reģ. Nr.092461840, 
Rožu ielā 4, Jelgavā; tālr. 3050131, Blaumaņa ielā 3-12, Rīgā; tālr. 7339502, 
Norēķinu konts: AS "Latvijas Unibanka", Norēķinu konts: AS "Hansabanka", 
Nr.000456128 Nr.000234152 

M. Bortaščenoks E.Cimdare 



KREDĪTLĪGUMS 

Nr. 

Riga 

Akciju sabiedrība "Latvijas Xxxxbanka", kuras vārdā saskaņā ar _. . . 
Ģenerālpilnvaru Nr. rīkojas tās filiāles pārvaldnieks(-ce) , turpmāk 
tekstā - Banka, no vienas puses, un 

Krišs Krišjānis, personas kods - , turpmāk tekstā - Aizņēmējs, no otras 
puses, abi kopā saukti Puses, noslēdz šādu līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

Banka apņemas izsniegt Aizņēmējam, un Aizņēmējs apņemas pieņemt un saskaņā ar šī 
Līguma noteikumiem līdz ar procentiem atmaksāt Bankai kredītu Ls apmērā 
(turpmāk tekstā - Aizdevums) ar pilnīgas atmaksas termiņu . . . Aizdevuma 
procentu likme ir % gadā no Aizdevuma summas. 

2. Aizdevuma mērķis 

2.1 . Aizņēmējam piešķirtā Aizdevuma mērķis ir (piemēram, Aizņēmēja 
komercdarbības attīstība, dzīvokļa remonts, nekustamā īpašuma celtniecība 
utt.) . Aizņēmējs apņemas Aizdevumu izlietot vienīgi šim mērķim un 3 (trīs) 
dienu laikā pēc Aizdevēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas sniegt Aizdevējam 
pieprasījumā norādīto informāciju par Aizdevuma izlietošanu. 

2.2. Ja Aizņēmējs Aizdevumu izlieto neatbilstoši 2.1.punkta prasībām, iestājas 8.2. un 
8.3.punktā norādītās sekas. 

Puses: jānorāda pušu rekvizīti, pārstāvju pilnvarojuma 
pamats; puses var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas, kā 
arī personālsabiedrīhas; ja aizņēmējs ir patērētājs Patērētāju 
tiesību aizsardzības likuma izpratnē, līgumā jāievēro likumā un 
Ministru kabineta noteikumos par patērētāju kreditēšanu 
noteiktās īpašās prasības, piemēram, par kredīta izmaksu 
taisnīgu samazināšanu kredīta pirmstermiņa dzēšanas 
gadījumā (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.pants). 

Līguma priekšmets: atšķirībā no aizdevuma līguma, kas 
C 'ivillikuma izpratnē ir reā/līgums, kredītlīgumā pietiek ar 
apsolījumu dot aizdevumu. 
I'.īguma objekts: parasti nauda, nosakāms apjoms, procentu 
likme. 
I.īgumu termiņš: var formulēt gan atsevišķa punkta vai pat 
nodaļas veidu, gan iekļaut līguma priekšmeta formulējumā. 

1/ ilrriiinii mērķis: norādot mērķi, kuram izmantojams kredīts, 
UatdttrTgt noteikt tā neievērošanas sekas, pretējā gadījumā 
attlacīgats punkts ir deklaratīvs un līguma izpildi neietekmē. 
Sakai VQr notttlkt gan nodaļā par kredīta mērķi, gan atsevišķā 
m 'l<il<i par likumpārkāpumu sekām. 



3. Aizdevuma atmaksas nodrošinājums 

3.1. Saistības, kuras Aizņēmējs uzņēmies saskaņā ar šo Līgumu, Aizņēmējs nodrošina 

ar: 

- hipotēku: jānorāda ieķīlātā lieta (nekustamais īpašums), tās īpašnieks, hipotēkas 

apmērs, atsauce uz attiecīgu hipotēkas līgumu; 

- galvojumu: jānorāda galvotāju identitāte (fiziskām personām - vārds, uzvārds un 

personas kods, adrese; juridiskām personām - nosaukums un reģistrācijas 

numurs Uzņēmumu reģistrā vai Komercreģistrā, reģistrācijas datums), galvojuma 

apmērs, atsauce uz attiecīgu līgumu. 

3.2. Līguma 3.1.punktā norādītā Aizdevuma nodrošinājuma noformēšana ir Aizdevuma 

izsniegšanas obligāts priekšnoteikums. Aizdevuma nodrošinājuma noformēšanu 

Aizņēmējs pierāda, iesniedzot Bankā šādus dokumentus vai to notariāli apliecinātas 

fotokopijas: 

- zemesgrāmatu aktu un pilnu izrakstu no zemesgrāmatu nodalījuma, kas apliecina 

pirmās hipotēkas nostiprināšanu uz 3.1.punktā norādīto nekustamo īpašumu par 

labu Bankai, ja minētais nekustamais īpašums reģistrēts zemesgrāmatā; 

- Valsts zemes dienesta izziņu par apgrūtinājuma reģistrēšanu 3.1.punktā 

norādītajam nekustamajam īpašumam par labu Bankai, ja minētais nekustamais 

īpašums reģistrēts Valsts zemes dienestā; 

- komercķīlas reģistrācijas aktu, ja ieķīlāta automašīna vai cits komercķīlas 

priekšmets; 

- galvojuma līgumu. 

4. Aizdevuma izsniegšanas kārtība 

4.1 . Banka Aizdevumu Aizdevējam izsniedz vienas darba dienas laikā no brīža, kad 

Aizņēmējs Bankai iesniedzis dokumentus, kas apliecina 3.1.punktā norādīto saistību 

izpildes nodrošinājumu noformēšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām. 

4.2. Banka Aizdevumu izsniedz, Aizdevuma summu pārskaitot uz Aizņēmēja vārda 

Bankā atvērtā Aizdevuma kontā. 

Aizdevuma atmaksas nodrošinājums jeb saistību 
pastiprinājumi: kredītlīgumiem raksturīgs strikts 
noregulējums. 
Lai gan praksē visbiežāk aizdevuma atmaksa tiek nodrošināta 
ar hipotēku, to var veikt arī ar rokas ķīlu (ieķīlājot kustamas 
lietas) vai komercķīlu (ieķīlājot ražošanas iekārtas, transporta 
līdzekļus u.c. saskaņā ar Komercķīlu likuma noteikumiem). 
Lai kredīta izsniegšana būtu kreditoram maksimāli droša, 
nodrošinājumam būtu jābūt noformētam vēl pirms līguma 
parakstīšanas; to garantē arī atruna par parakstīta līguma 
spēkā stāšanos pēc nodrošinājuma noformēšanas. 
Bez tam kredītattiecībās ir būtiski, kādi ir priekšnoteikumi un 
kārtība piedziņas vēršanai uz nodrošinājumu, kā arī pušu 
pienākumi un tiesības gadījumā, ja nodrošinājuma vērtība 
neapmierina kreditora prasījumus pilnībā. Šos detalizētos 
noteikumus vispilnīgāk un efektīvāk var atrunāt, vienlaikus ar 
kredītlīgumu noslēdzot attiecīgu blakus līgumu — komercķīlas, 
hipotēkas, galvojuma līgumu. 

Kredīta izsniegšana: kredītlīgums pēc definīcijas ir 
konsensuāllīgums, tādējādi tas atšķirībā no aizdevuma līguma 
neprezumē, ka aizdevuma summa jau ir izsniegta aizņēmējam. 
Izsniegšanas kārtība: iespējami dažādi varianti attiecībā uz 
to: 

- kā aizdevuma summu izsniedz: iemaksājot aizņēmēja 
norēķinu vai aizdevuma kontā/izsniedzot skaidrā naudā/ar 
akreditīvu; uzreiz pilnā apjomā vai pa daļām; 

- kurš brīdis uzskatāms par aizdevumu procentu 
aprēķināšanas uzsākšanas brīdi. 

Kredītiestāžu praksē visplašāk kredītlīdzekļu apgrozības 
kontrolei tiek izmantoti aizdevuma konti, taču par kredīta 
izsniegšanas dienu līgumā var noteikt arī dienu, kad banka 
kredīta summu, pārskaitījusi uz aizņēmēja norādītu norēķinu 
kontu vai kad kredīta summa aizņēmējam izsniegta skaidrā 
naudā pēc skaidras naudas pieprasījuma. 



5. Aizdevuma procenti un to samaksas kārtība 

5.1. Aizdevuma procenti tiek aprēķināti pēc 1.1.punktā noteiktās procentu likmes no 
Aizdevuma pamatsummas, bet, ja Aizdevumu atmaksā pa daļām, tad no 
neatmaksātā Aizdevuma atlikuma. Aprēķinot procentus, tiek pieņemts, ka gadā ir 
360 dienas. 

5.2. Procenti tiek uzskaitīti atbilstoši faktiskajam Aizdevuma izmantošanas kalendāra 
dienu skaitam, ieskaitot Aizdevuma izsniegšanas un galīgās atmaksas dienu-
Procentu uzskaitīšanas posms ir kalendāra mēnesis. 

5.3. Aizdevuma procentus Aizņēmējs maksā saskaņā ar Maksājumu grafiku, kas ir šī 
līguma neatņemama sastāvdaļa. Aizdevuma procentu samaksa notiek, Bankai 
Aizņēmēja vārdā norakstot attiecīgo summu no 4.2.punktā norādītā Aizdevuma 
konta. 

6. Aizdevuma atmaksa 

6.1. Aizdevuma pilnīgu atmaksu Bankai Aizņēmējs veic, ieskaitot attiecīgās summas 
Aizdevuma kontā saskaņā ar Maksājumu grafiku un Bankai Aizņēmēja vārdā 
norakstot attiecīgo summu no norādītā Aizdevuma konta. 

6.2. Ja maksājums, kas Aizņēmējam attiecīgajā termiņā jāveic saskaņā ar Maksājumu 
grafiku, netiek veikts pilnā apmērā, Banka to ieskaita šādā kārtībā: 
- aizdevuma procentu samaksai; 
- l īgumsoda samaksai: 
- aizdevuma pamatsummas atmaksai. 

6.3. Aizņēmējam ir tiesības Aizdevumu atmaksāt pirms termiņa. Tādā gadījuma 
Aizņēmējam ir pienākums maksāt tikai vienu piekto daļu no tās naudas summas, 
kuru Banka atlikušajā Aizdevuma pamatsummas atmaksas termiņā būtu saņēmusi 
Aizdevuma procentu maksājumu veidā. 

I Jāpiebilst, ka kredītlīgumos "tradicionāli" netiek ietverta 
| nekāda aizņēmēja tiesiskā aizsardzība gadījuma,^ ja 
| kredītiestāde laikus neizsniedz kredītu. Pret šādiem 
ļ kredītiestāžu līgumpārkāpumiem varētu paredzēt aizņēmēja 
ļ tiesību atkāpties no līguma vai pat līgumsodu. 

j procenti: jānorāda procentu likme, to aprēķināšanas posms; 
ļ pieļaujams noteikt arī likmes izmaiņu noteikšanas kārtību un 
ļ priekšnoteikumus (piem., starpbanku procentu likmju, 
ļ kredītresursu aizdevuma procentu likmju izmaiņas u.c). 

Atmaksāšanas kārtība: būtiskākais: 
- kad: katra procentu uzskaites posma beigās/visa termiņa 

beigās; 
! - kā: metode (iemaksa norādītajā kontā/pārskaitījums); 

nepieciešamie maksājumu apliecinošie dokumenti; 
I . aizdevuma dzēšanas secība (parasti - (i) kredīta procenti, (ii) 

līgumsods, (iii) pamatsumma; šī secība ir izteikti pretēja 
aizņēmēja interesēm vispirms dzēst aizdevuma pamatsummu, 
no kuras liek aprēķināti procenti un līgumsods, tādējādi tiek 
pretstatītas kredītiestāžu un kredīta ņēmēju - patērētāju 
intereses un tiesības). 

¿0 kārtību var noteikt gan līguma tekstā, gan līgumam 
pievienojot attiecīgu detalizētu grafiku. 
Kredītiestādēm raksturīgi līgumā noteikt tiesības bezstrīdus 
/cSttībā norakstīt no aizņēmēja citiem norēķinu kontiem laikā 
nesamaksāto. 
Var atsevišķi norādīt, vai Aizņēmējam ir tiesības veikt 
Aizdevuma pirmstermiņa atmaksu; ja tādas paredzētas, 
kredītiestādes interesēs ir noteikt šādā gadījumā procentu 
pilnīgu v a i pat augstāku samaksu. Tomēr, pamatojoties uz to, 
ka ai devuma pirmstermiņa atmaksa norāda uz aizņēmēja labo 
gribu m rada bankai iespēju atgūtos naudas līdzekļus atkārtoti 
laist apgro ībā, aizņēmējs var mēģināt panākt, ka nekādas 

sankc\]as netiek piemērotas. 
patērētāju ai sardzības likums 8.pants nosaka, ka patērētājam 
gOVU talStību pirmstermiņa izpildes gadījumā ir tiesības uz 
kfģdīta i mahu taisnīgu samazinājumu. 
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7. Citi pušu pienākumi un tiesības 

7.1. Aizņēmējs apņemas līdz šī līguma pilnīgai izpildei bez Bankas iepriekšējas 
rakstveida piekrišanas: 
- nepieļaut un neradīt nekādus citus apgrūtinājumus savai kustamai un nekustamai 

mantai, naudas līdzekļiem un tiesībām; 
- nenoslēgt darījumus, kuru rezultātā Bankai par labu ieķīlātais nekustamais 

īpašums tiktu atsavināts, dāvināts, ieķīlāts vai izīrēts trešajām personām; 
- nenoslēgt citus līgumus, kuros paredzēts Aizņēmēja naudas līdzekļu aizdevums 

trešajām personām vai aizņēmums no trešajām personām un kuru rezultātā 
iespējams Aizņēmēja mantas vai naudas līdzekļu samazinājums. 

7.2. Bankai ir tiesības: 
- pārbaudīt Aizdevuma izmantošanas atbilstību 2.1.punktā norādītajam mērķim: 

veikt izpildīto darbu, iegādāto izejmateriālu un citu materiālo vērtību pārbaudi, kā 
arī pieprasīt un saņemt no Aizņēmēja attiecīgu informāciju; 

- pieprasīt un saņemt no Aizņēmēja informāciju, kas Bankai ir nepieciešama, lai 
kontrolētu Aizdevuma atmaksas drošību. 

7.3. Par šajā Līgumā norādīto Aizņēmēja rekvizītu izmaiņām Aizņēmējs 3 (trīs) darba 
dienu laikā rakstveidā paziņo Bankai. 

7.4. Aizņēmējam ir saistoši Bankas kontu apkalpošanas noteikumi un Bankas 
pakalpojumu tarifi, kurus Bankai ir tiesības vienpusēji grozīt. 

8. Līguma pārkāpumi un to sekas 

8.1. Par Maksājumu grafikā noteikto Aizdevuma pamatsummas un procentu atmaksas 
termiņu nokavējumu Aizņēmējs Bankai maksā līgumsodu 0 ,5% no termiņā 
nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo 
Aizņēmēju no līguma izpildīšanas. 

8.2. Ja Banka konstatē, ka Aizņēmējs Aizdevumu neizmanto 2.1.punktā noteiktajam 
mērķim, Aizņēmējs Bankai maksā līgumsodu 2 0 % apmērā no summas, kas šādi 
izmantota. 

Aizdevuma atmaksas drošību paaugstina aizņēmēja 
pienākums pēc pieprasījuma sniegt aizdevējam informāciju par 
aizdevuma izlietošanas gaitu, savu maksātspēju, to apliecinot 
ar attiecīgajiem dokumentiem vai deleģējot aizdevējam 
pārbaudes tiesības. Aizliegums bez aizdevēja piekrišanas ņemt 
citu aizņēmumu vai dibināt pēc būtības līdzīgas saistības ar 
trešajām personām būtu pieļaujams tikai tad, ja ķīla un citi 
pastiprinājumi nesedz visu parādu. 

Kredītlīgumu pušu tiesību un pienākumu noregulējumam ir 
raksturīgs bankas priviliģētais stāvoklis, kas izpaužas 
maksimāli detalizētā aizņēmēja pienākumu noteikšanā un 
bankas tiesībās vienpusēji grozīt dažādus līguma u.c. tās 
darbību reglamentējošus noteikumus. Tas var izraisīt strīdus 
par šo noteikumu negodīgumu un par neatbilstību patērētāju 
tiesību aizsardzības principiem. 

Līguma pārkāpumi un to sekas: atbilstoši līguma slēgšanas 
faktiskajiem apstākļiem un pušu gribai jānorāda pušu 
atbildības apmērs un seku iestāšanās priekšnoteikumi 
konkrēti līgumpārkāpumi. Visraksturīgākie seku veidi 
līgumsods (noteikta summa vai % no neatmaksātās kredīta 
daļas) un/vai vienpusēja līguma izbeigšana. Pēdējā gadījumā 
būtiski noteikt, kādā kārtībā aprēķināms atmaksājamās 
summas apmērs. 



8.3. Bankai, 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš rakstveidā brīdinot Aizņēmēju, ir tiesības 
vienpusēji izbeigt šo līgumu un pieprasīt, lai Aizņēmējs 1 (viena) mēneša laikā no 
līguma izbeigšanas atmaksā vēl neatmaksāto Aizdevuma pamatsummu, līgumsodu 
un Aizdevuma procentus, ja ir konstatēts vismaz 1 (viens) no norādītajiem 
apstākļiem: 
a) Aizņēmējs Aizdevumu neizmanto 2.1.punktā noteiktajam mērķim; 
b) Aizņēmējs nav ievērojis šī līguma 7.1. vai 7.2.punktu noteikumus; 
c) Aizņēmējs vairāk nekā (skaits nosakāms atkarībā no kredīta atdošanas termiņa) 

reizes pieļauj Maksājumu grafikā noteikto maksājumu termiņu nokavējumu; 
d) gājis bojā vai tam nodarīto bojājumu dēļ par nelietojamu atzīts nodrošinājuma 

objekts, vai par nodrošinājumu noslēgtais līgums atzīts par spēkā neesošu, un 
Aizņēmējs 3 (trīs) dienu laikā nevienojas ar Aizdevēju par jaunu saistību izpildes 
nodrošinājumu. 

8.4. Ja šis Līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz 8.2.punkta a), b), c) apakšpunktu 
noteikumiem, un Aizņēmējs 8.2.punktā norādītajā termiņā nav pilnā apmērā veicis 

ON neatmaksātās Aizdevuma pamatsummas, līgumsoda un Aizdevuma procentu 
atmaksu, Bankai ir tiesības neatmaksātās summas piedzīt no Aizņēmēja galvinieka 
vai vērst piedziņu uz ieķīlāto Aizņēmēja īpašumu. 

8.5. Bankai ir tiesības bez iepriekšēja paziņojuma Aizņēmējam norakstīt no Aizņēmēja 
jebkura konta Bankā šajā līgumā noteiktajos termiņos nesamaksāto Aizdevuma 
procentu summu, līgumsoda summu, Aizdevuma pamatsummu. Ja nauda Aizņēmēja 
Bankas kontā ir ārvalstu valūtā, Bankai ir tiesības, arī iepriekš nepaziņojot 
Aizņēmējam, norādītās summas Aizņēmēja vārdā konvertēt Latvijas latos pēc 
Bankas noteiktā valūtas kursa attiecīgajā dienā. 

9. Strīdu risināšana un līguma grozīšana 

9.1. Strīdi, kas Pusēm rodas sakarā ar šo l īgumu un kurus Puses nevar atrisināt sarunu 
ceļā, tiek nodoti izskatīšanai Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā (turpmāk tekstā 
Šķīrējtiesa) saskaņā ar Šķīrējtiesas statūtiem, reglamentu, latviešu valodā. ! I T ; 
šķīrējtiesnešu sastāvā. 

Strīdu rlslnttšana: var neatrunāt, tādējādi strīdu risināšanu 
atstājot ttiSU kompetencē, taču var arī noteikt detalizētu 
kārtību pared Ol Strīdu risināšanu noteikta ilguma un secības 
pOStnOi li) sarunu pretenziju iesniegšanai un atbilžu 
••ni. , . , / / ; , / / III> ncs,is ceļā vai konkrētā šķīrējtiesā saskaņā ar 

l,r. i, eliiiihlllu 



9.2. Visi grozījumi un papildinājumi šim līgumam stiijas spckn likai pēc to noformēšanas 
rakstiski un abpusējas parakstīšanas, tin ir ši līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

10. Nobeiguma noteikumi 

10.1. Neviena no pusēm nav tiesīga ar šo līgumu saistītās tiesības un pienākumus nodot 
trešajām personām bez otras puses rakstiskas piekrišanas. 

10.2. Līgums ir sastādīts uz sešām lapām un parakstīts eksemplāros. Visiem 
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens l īguma eksemplārs glabājas pie 
Aizņēmēja, viens - pie Bankas, viens - zemesgrāmatu nodaļā/LR U z ņ ē m u m u 
reģistra Komercķīlu reģistrā/pie Aizņēmēja galvinieka. 

11. Pušu rekvizīti un paraksti 

Banka Aizņēmējs 
AS "Latvijas Xxxxbanka" Krišs Krišjānis 
Pāļu ielā 1, Rīgā, LV-1047, Blaumaņa ielā 3-12, Rīgā, LV-1001, 
Reģ. Nr.000309852, pers. kods - , 

filiāle, pase Nr.LE 0666507, kas . 
Brunču ielā 34, Rīgā, LV-1789, izdota Rīgas 5.pasu daļā, 
Reģ. Nr.000456342, tālr. 7339502 
Konta Nr.0000000000, 
Tālr. 7456321 

I.Igaunis J.Jursons 
z.v. 



PIEGĀDES LĪGUMS 
Nr.28 

Rīgā . .2001. 

SIA "Jānis", reģ. Nr.000367981, juridiskā adrese - Pētera ielā 1 - 23, Rīgā, kuras vārdā 
saskaņā ar Statūtiem rīkojas prezidents Jānis Jānītis, kā "Pasūtītājs", no vienas puses, un 
SIA "Anna", reģ. Nr.000286570, juridiskā adrese - Blaumaņa ielā 3, Jelgavā, kuras 
vārdā, pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāra Raita Raitiņa 01.01.2001. 
apliecinātu pilnvaru, rīkojas direktora vietniece Anna Anneniece, kā "Piegādātājs", no 
otras puses, abi kopā saukti "Līdzēji", noslēdza šādu līgumu: 

1. Līguma priekšmets un summa 

1.1. Piegādātājs piegādā Pasūtītājam un Pasūtītājs pieņem no Piegādātāja būvmateriālus 
Ls 600 000 (seši simti tūkstoši latu) vērtībā (turpmāk tekstā - Preces) saskaņā ar 
Preču aprakstu, kas ir l īguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. Piegādātājs veic ar Preču piegādi saistīto transporta izdevumu nomaksu. 

1.3. Pasūtītājs samaksā Preču cenu un PVN šī līguma 5.punktā noteiktajā kārtībā. 

2. Līguma termiņš 

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas vienu kalendāra gadu j e b līdz 
_ . _ . 2 0 0 2 . 

3. Preču kvalitāte un piegādes kārtība 

3.1. Preču kvalitātei ir jāatbilst (norādāms konkrēts normatīvais akts vai 
standarti) prasībām un jābūt apliecinātai ar attiecīgu atbilstības 
sertifikātu. 

3.2. Piegādātājs nodrošina Preču piegādi Pasūtītājam ar savu transportu, vai izmantojot 
transporta organizācijas pakalpojumus. 

i Puses: jānorāda pušu rekvizīti, pārstāvju pilnvarojuma 
I pamats; valsts pasūtījuma izpildes gadījumā jānorāda arī 
ļ juridiskais dokuments (piem., izsoles protokola lēmums u.tml), 
ļ kas rada tiesisku pamatu līguma slēgšanai. 

ļ Līguma objekts: nosakāms veids, apjoms, sortiments; ja 
objekts ir komplicēts, līgumā var ievietot atsauci uz attiecīgu 
preču aprakstu jeb specifikāciju, kas pievienojama līgumam. 

\ Līguma summa: jānorāda līguma kopsumma un/vai preču 
\ vienības(-u) cena un skaits; nav ieteicams līguma tekstā līguma 
I summu nenorādīt vispār, tikai atsaukties uz pielikumiem, īpaši, 
ja pielikumu grozīšanas kārtība ir atvieglota relatīvi pret 
līguma grozīšanas kārtību; jānosaka, kas ietverts cenā un 
līguma summā - nodokļi, piegādes izdevumi u.c. (piem., 
pielietojot Incoterm). 

Līguma termiņš: jānosaka līguma darbības sākuma datums, 
kas var gan sakrist ar līguma parakstīšanas dienu, gan sekot 
noteiktu atliekošu nosacījumu izpildei; priekšroka dodama 
konkrētam beigu datumam, taču tas tāpat var būt noteikts 
atkarība u<> pušu abpusējas saistību izpildes, arī - paredzot 
pagarinājuma iespēju (raksturīgi ilgtermiņa līgumiem). 
Līguma termiņa beigas neietekmē līdzēju atbildības 
pienākumu, proti, atbildība par līgumpārkāpumiem var 
iestāties an pSc līguma darbības beigām. 

PreČU piegādes kartība: piegādātājs preču piegādi var 
Orgāni ''i divējādi vai nu nodrošinot to ar pārvadātāja(-u) 
Starpniecību, vai pārvadājumu veicot patstāvīgi, piegādes 
Ietvaros lespijams līgums, kurā paredzēta preču piegāde 
piegādātajā noliktava (Ex Work). 



3.3. Piegādātājs Preces piegādā uz Pasūtītāju noliktavu, kas atrodas Rīgā, Pētera ielā 23. 
3.4. Piegādātājs Preces piegādā laikā no līguma noslēgšanas dienas līdz līguma 

2.1.punktā noteiktajam līguma darbības beigu datumam. Ikmēneša preču daļas (skat. 
Preču aprakstu) piegādājamas līdz starptermiņiem - katra mēneša pēdējai dienai. 

3.5. Pasūtītājam ir tiesības, 10 (desmit) dienas pirms kārtējā starptermiņa brīdinot 
Piegādātāju, mainīt nākošā mēneša piegādājamās Preču daļas apjomu un sortimentu. 
Pēc Preču daļas izmaiņām tās kopējais apjoms un atsevišķo preču veidu apjoms 
nedrīkst pārsniegt divkāršu ikmēneša preču daļas apjomu. 

3.6. Līdz Preču pieņemšanai visus riskus par Preci nes Piegādātājs. 

4. Preču pieņemšanas kārtība 

4.1 . Pasūtītājs nodrošina piegādāto Preču izkraušanu un pieņemšanu, ja: 
- Piegādātājs vismaz 1 (vienu) dienu pirms Preču daļas piegādes 3.1.punktā 

norādītajā vietā par to rakstveidā brīdinājis Pasūtītāju; 
- Preču daļa piegādāta darba dienā laikā no 8:00 līdz 18:00; 
Ja Piegādātājs nenodrošina Preču piegādi atbilstoši šiem noteikumiem, Pasūtītājs var 
atteikties Preces pieņemt. Šāda Pasūtītāja atteikšanās nav Pasūtītāja nokavējums. 

4.2. Preču pārbaude 
4.2.1. Pasūtītājs 2 (divu) dienu laikā pēc Preču pieņemšanas pārbauda to atbilstību 

līguma 3.1.punkta un Preču apraksta noteikumiem; 
4.2.2. Ja Pircējs 4.2.1.punktā noteiktajā laikā konstatē Preču neatbilstību līguma 

3.1.punkta un Preču apraksta noteikumiem, viņš 7 (septiņu) dienu laikā pēc 
Preču pieņemšanas var Piegādātājam iesniegt rakstveida pretenziju; 

4.2.3. Pretenzijā Pircējs: 
- norāda konstatētos Preču trūkumus; 
- izsaka savus prasījumus attiecībā uz konstatētajiem trūkumiem, tostarp izsakot 

priekšlikumus 5 (piecu) dienu laikā pēc pretenzijas iesniegšanas trūkumus uz sava 
rēķina novērst vai vienoties ar Pasūtītāju par Preču cenas samazinājumu samērīgi 
trūkumu raksturam un apmēram. 

Precu piegāde būtiskākais: kur, kad un kā veicama piegāde. 
Respektīvi, jānosaka I) piegādes (starppiegāžu) apjoms un 
termiņš (-i) vai piegādes atkarība no pasūtītāja nosūtītajos 
pieprasījumos norādītā, 2) piegādes (starppiegāžu) vieta, 
3) preču iepakojuma vai taras standarti. 
Pasūtītāja interesēs ir noteikt Piegādātāja pienākumu noteiktu 
laiku iepriekš brīdināt par piegādes veikšanu (preču 
nosūtīšanu). 
Var norādīt kārtību, kādā puses var reaģēt uz preču 

pieprasījuma izmaiņām, piegādājamā apjoma un sortimenta 
izmaiņām atbilstoši līgumattiecību faktiskajiem apstākļiem 
(Piegādātāja interesēs, proti, lai neradītu ievērojamus izpildes 
apgrūtinājumus, būtiski ir noteikt šo izmaiņu ierobežojumus). 

Preču pieņemšanas kārtība: būtiski noteikt preču kvalitātes 
pārbaudes kārtību un sekas. Proti, preču atbilstības pārbaude 
atsevišķā pielikumā/nodaļā/pantā noteiktajiem kvalitātes, 
komplektētības un iepakojuma standartiem jeb prasībām ir 
pieņemšanas sastāvdaļa. 

Tādējādi ir būtiski: kas, kā un cik ilgā laikā veic preču 
pārbaudi un kādas ir sekas, pušu turpmākā rīcība, konstatējot 
neatbilstību: kas un cik ilgā laikā trūkumus novērš/preci 
aizvieto, vai uz šo noteikto laika posmu attiecas nokavējuma 
sekas, kā arī piegādātāja pienākums apmaksāt prasībām 
neatbilstošās preces uzglabāšanu, trūkumu novēršanu. 

Samaksas kartība: iespējami dažādi noteikumi attiecībā uz to 
- kā veic samaksu: iemaksājot norēķinu kontā/ar maksājumu 



5. Samaksas kārtība 

5.1. Kopā ar piegādāto Preču daļu Pasūtītājs saņem Piegādātāja rēķinu, kurā norādīts: 
- starppiegādes veikšanas datums; 
- katras Preču vienības cena un P V N ; 
- piegādātās Preču daļas kopējā maksa un PVN. 

5.2. Pasūtītājs par ikmēneša Preču daļas piegādi Piegādātājam samaksā līdz nākošā 
mēneša 15. datumam rēķinā norādīto summu, ieskaitot šajā līgumā norādītajā 
Piegādātāja bankas norēķinu kontā. 

6. Līgumpārkāpumi un to sekas 

6.1. Piegādātāja nokavējums: 
6.1.1. Preču piegādes termiņa nokavējumu uzskaita līdz Preču nodošanas dienai; 
6.1.2. Par Preču piegādes termiņa nokavējumu Piegādātājs Pircējam maksā 

līgumsodu 0,1 (nulle komats viena) % apmērā no termiņā nepiegādāto Preču 
pirkuma summas par katru nokavēto dienu; 

6.1.3. Ja Piegādātājs Preču piegādi nokavē vairāk par 1 (vienu) mēnesi, Pasūtītājs 
var atteikties Preces pieņemt. Ja Pasūtītājs atsakās Preces pieņemt, 
Piegādātājs Pasūtītājam maksā 6.1.2.punktā noteikto līgumsodu par 1 (vienu) 
mēnesi un atlīdzina visus zaudējumus. 

6.2. Pasūtītāja nokavējums: 
Par samaksas nokavējumu Pasūtītājs Piegādātājam maksā līgumsodu 0,1 (nulle 
komats viena) % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. 

6.3. Līgumsodu līdzēji maksā, attiecīgo summu ieskaitot otra Līdzēja norēķinu kontā, 
kas norādīts līgumā. 

6.4. Līgumsoda samaksa Līdzējus neatbrīvo no to zaudējumu atlīdzības, ko nesedz 
l īgumsods un līguma izpildes pienākuma. 

Samaksas kartību iespējami dažādi noteikumi attiecība u: u> 
- kā veic samaksu: iemaksājot norēķinu konta'ar maksājumu 

uzdevumu, ar akreditīvu, inkaso u.c; 
- kad veic samaksu: priekšapmaksa, pēcmaksa atkarība no 

preču nosūtīšanu apliecinošu dokumentu (nepieciešams to 
uzskaitījums) iesniegšanas pasūtītājam; priekšapmaksas 
gadījumā jānosaka, vai tā ir nosacījums piegādes 
(ne)uzsākšanai. 

To var noteikt gan Ilguma tekstā, gan, retāk, - līgumam 
pievienojot attiecīgu detalizētu grafiku. 
Samaksas noteikumu formulējums var būtiski atšķirties 
atkarībā no tā, vai piegāde ir veicama pa daļām ilgā laika 
posmā vai ar vienu sūtījumu. Pēdējā gadījumā iespējams, 
piemēram, šāds samaksas kārtības noregulējums: 
"I. Piecu darba dienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas 
Pasūtītājs kā priekšapmaksu par piegādi pārskaita 
Piegādātājam 70% no līguma kopējās summas, tas ir, 
Lsi . 
Pamatojoties uz abpusēji parakstītu nodošanas-pieņemšanas 
aktu par preču piegādi, Pasūtītājs sešu darba dienu laikā no 
akta parakstīšanas dienas samaksā Piegādātājam atlikušo 
summu — Ls 

Līguma pārkāpumi un to sekas: visraksturīgākās 
līgumpārkāpuma sekas - līgumsods (noteikta summa vai % no 
neatmaksātās daļas; var īpaši atrunāt, ka līgumsods ir 
kumulatīvs) un/vai vienpusēja atkāpšanās no līguma. Jānorāda 
pušu atbildības apmērs un priekšnoteikumi, lai iestātos 
atbildības pienākums (līgumsaistību pārkāpumu veidi) 
atbilstoši līguma slēgšanas faktiskajiem apstākļiem un pušu 
gribai. 



7. Nobeiguma noteikumi 

7.1. Līguma izpildes kārtību un līdzēju strīdu izšķiršanu regulē Latvijas Republikas 
normatīvie akti. 

7.2. Strīdi, kas Līdzējiem rodas šī līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu 
ceļā. Ja Līdzēji 10 (desmit) dienu laikā nevienojas, strīds tiek risināts Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesu instancēs. 

7.3. Visi līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai pēc to abpusējas 
parakstīšanas un noformēšanas rakstiski, un tiek uzskatīti par šī līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 

7.4. Līdzēji nav tiesīgi ar šo līgumu saistītās tiesības un pienākumus nodot trešajām 
personām bez otra līdzēja rakstiskas piekrišanas. 

7.5. Līgums ir sastādīts uz trīs lapām un parakstīts divos eksemplāros, abiem 
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks; katrs līdzējs saņem vienu līguma 
eksemplāru. 

8. Līdzēju rekvizīti 

Pasūtītājs Piegādātājs 
SIA "Jānis", reģ. Nr.000367981, SIA "Anna", reģ. Nr.000286570, 
Pētera ielā 1-23, Rīgā; tālr. 2416601, Blaumaņa ielā 3, Jelgavā; tālr. 3046910, 
Norēķinu konts: AS "Latvijas Unibanka", Norēķinu konts: AS "Hansabanka", 
Nr.000456128 Nr.000234152 

J.Jānītis A.Anneniece 

Līgumu parakstīt tiesīgās personas: pirms līguma 
para/cstīšanas jāpārliecinās, vai attiecīgajām amatpersonām ir 
tiesības slēgt līgumu. Komerclikuma 223.pants nosaka, ka SIA 
valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi, ja vien statūtos nav 
noteikts citādi. Sk. arī Komerclikuma 303.pantu par AS valdes 
locekļu pārstāvības tiesībām. 



UZTURA L K a J M S 

Rīgā 21.11.2003. 

Dzintra Dzirkste (pers. kods 120536-10123; adrese - Dzīļu iela 12, Rīga) ka Uztura 
ņēmēja un 

Dzintars Joksts (pers. kods 050966-12121; adrese - Burkšķu iela 23-3, Rīga) kā Uztura 
devējs, abi kopā saukti Puses, noslēdza šo Līgumu par tālāk minēto: 

1, Līguma priekšmets 

1.1. Uztura ņēmēja pret šajā līgumā noteikto uztura došanas apsolījumu nodod Uztura 
devējam īpašumā viņai piederošo nekustamo īpašumu, kas sastāv no divstāvu 
dzīvojamās ēkas ar kopējo platību m 2 un zemi m 2 platībā, kas atrodas Rīgā, 
Dzīļu ielā 12 (turpmāk tekstā - īpašums). īpašums Uztura ņēmējai pieder, 
pamatojoties uz Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu aktu nostiprinājuma uzrakstu 
01.12.1994., īpašuma apzīmējums kadastrā: 000000987. 

1.2. īpašuma kadastrālā vērtība saskaņā ar Valsts zemes dienesta Rīgas pilsētas 
14.02.2003. izziņu Nr.8.-12/9.-7 ir Ls 5000. Par šādu vērtību Puses novērtē Uzturu 
un 2.2.punktā norādītās ķīlas tiesības Uztura ņēmējas labā. 

1.3. Uztura devējs no Uztura ņēmējas pieņem īpašumu un par to apņemas Uztura 
ņēmējas dzīves laikā Uztura ņēmējai dot uzturu šajā līgumā noteiktajā apmērā un 
kārtībā. 

1.4. Šis līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un notariālas apliecināšanas un ir 
nostiprināms zemesgrāmatā. 

2. īpašuma nodošanas kārtība 

2.1. Uztura ņēmēja īpašuma nodošanu Uztura devējam apliecina_īpašuma nodošanas-
pieņemšanas akts, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. īpašuma stāvoklis un 
īpašības Uztura devējam ir zināms. 

Puses: visbiežāk uztura Ilgumu slēdz fiziskas personas (uztura 
ņēmējs var būt tikai fiziska persona); vienā pusē var būt arī 
vairākas personas, un tad to saistību/tiesību apjoms atšķiras, 
tas detalizēti jānosaka līgumā. 

Līguma priekšmets: ir konkrēta objekta nodošana un uztura 
došana līdz mūža beigām vai līdz noteiktajam termiņam. 
Līguma objekts: visbiežāk uztura ņēmējs otrai pusei nodod 
dzīvokli, zemes vai citu nekustamo īpašumu. Tas jānosaka 
pietiekami precīzi, norādot tā adresi, aprakstu, uztura ņēmēja 
īpašumtiesību pamatu. Pēc Civillikuma iespējama arī lietu un 
mantisku tiesību nodošana atbilstoši pušu gribai. Objekta 
novērtējums ir nepieciešams valsts nodevas aprēķināšanai, bet 
tas neierobežo uztura došanas apjomu. 

īpašuma nodošana: lai ir gan pietiekami skaidri jānosaka 
uztura devēja liettiesiskais statuss, gan, lai veicinātu Uztura 
devēja saistību izpildes disciplīnu, jāparedz Uztura ņēmēja 
tiesība realizēt nostiprināto ķīlas tiesību otras puses 
Ir,;//////чūkapumи rezultātā. 



2.2. īpašuma nodošanas ietvaros uz Uztura ņēmējas dzīves laiku Uztura ņēmējas labā 
zemesgrāmatā tiek ierakstīta īpašuma ķīlas tiesība Uztura apmērā. Ja Uztura devējs 
savus pienākumus neveic atbilstoši šī līguma noteikumiem, Uztura ņēmējai ir 
tiesības realizēt ķīlas tiesības vai prasīt šī līguma atcelšanu Uztura devēja vainas dēļ. 

2.3. Uztura devējs Uztura ņēmējas dzīves laikā nav tiesīgs īpašumu atsavināt vai 
apgrūtināt bez Uztura ņēmējas rakstiskas piekrišanas. 

2.4. Uztura ņēmēja pilnvaro Uztura devēju veikt darbības, kas nepieciešamas šī līguma 
apliecināšanai, ķīlas tiesību un īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Minētās 
darbības Uztura devējam jāveic 2 (divu) nedēļu laikā pēc šī līguma spēkā stāšanās 
brīža. 

2.5. Visus izdevumus, kas saistīti ar 2.4.punktā noteikto darbību veikšanu sedz Uztura 
devējs. 

3. Uzturs un tā došanas kārtība 

3.1. Miteklis: 
3.1.1. Uztura devējs nodod Uztura ņēmējas lietojumā istabu (Inventarizācijas plānā, 

kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa, norādīta ar Nr.2) ; 
3.1.2. Uztura devējs nodod Uztura ņēmējas līdzlietojumā virtuvi, tualeti, vannas 

istabu un citas 1.1 .punktā norādītās dzīvojamās ēkas koplietošanas telpas; 
1.1.3. Uztura devējs Uztura ņēmēja lietojumā un līdzlietojumā nodotajās telpās 

nodrošina labierīcību, citu ierīču un ietaišu normālu funkcionēšanu. Uztura 
devējam Uztura ņēmējas lietojumā un līdzlietojumā nodotās telpas jāuztur 
atbilstoši sanitāri tehniskajām, ugunsdrošības un elektrodrošības prasībām; 

3.1.4. Uztura devējs apmaksā visus Uztura ņēmējas izdevumus par komunālajiem 
pakalpojumiem - apkuri, elektroenerģiju, kanalizāciju, ūdensapgādi, gāzi, 
atkritumu izvešanu. Izdevumus par Uztura ņēmējas telefona sarunām Uztura 
devējs apmaksā Ls 7 (septiņu) apmērā mēnesī. Summu, kas pārsniedz 
norādīto apmēru, Uztura devējs atskaita no 3.5.punktā noteiktās Uztura 
ņēmējas kabatas naudas par kārtējo mēnesi vai turklāt par nākošajiem 
mēnešiem, ja izdevumu apmērs pārsniedz ikmēneša kabatas naudas apmēru. 

Var noteikt uztura devēja pienākumu segt līguma slēgšanas un 
no tā izrietošo tiesību koroborācijas izdevumus; tāpat - līgumā 
ietverot pilnvarojumu, noteikt uztura devēja pienākumu veikt 
attiecīgās darbības zemesgrāmatu nodaļā(s), ja līgumā noteikts 
- arī notariālo darbību kārtošanu. 

Uzturs: Civillikuma 2098.pants dod vispārēju uztura jēdzienu 
ar uzskaitījumu: ēdiens; miteklis; apģērbs; kopšana; 
audzināšana; skološana; medicīniskā aprūpe u.c. labumi 
atbilstoši pušu gribai un uzturdošanas attiecību faktiskajiem 
apstākļiem. To ieteicams definēt pašā līgumā. 
Uztura došana: detalizēts uzturdošanas apmēra, termiņu un 
kārtības apraksts samazina līguma sašaurinošas 
interpretācijas iespēju. Nereti līgumā norāda uztura vērtību 
naudas izteiksmē katrā tā došanas posmā un visā līguma 
darbības laikā, kas gan neizslēdz strīdus par naudas tērēšanas 
veidu un lietderību. 

No līguma būtības izriet, ka uztura došanai nav jāizpaužas 
noteiktas naudas summas došanā ik mēnesi, bet gan reālā 
uzturā. 



3.2. Ēdiens: 
3.2.1. Uztura devējam ir pienākums divas reizes dienā (pusdienās un vakariņās) 

pagatavot un pietiekošā daudzumā Uztura ņēmējai dot ēdienu, kas ir tāds pats 
vai līdzvērtīgs Uztura devēja un viņa ģimenes locekļu patērētajam; 

3.2.2. ēdiena pagatavošanā un iegādē Uztura devējs ņem vērā Uztura ņēmējas 
ģimenes ārsta norādījumus. 

3.3. Apģērbs: 
3.3.1. Uztura devējs Uztura ņēmēju nodrošina ar atbilstoša izmēra jaunu apģērbu un 

apaviem vismaz šādā apmērā un kārtībā: 
- ar 3 apakšveļas komplektiem - katru gadu; 
- ar 2 j a k ā m vai džemperiem - katros 3 gados; 
- ar 1 ziemas un 2 vasaras apavu pāriem - katros 2 gados; 

3.3.2. izvēloties minēto apģērbu un apavus, Uztura devējs ņem vērā saprātīgas 
Uztura ņēmējas prasības attiecībā uz apģērba fasonu, krāsu, kvalitāti u . c ; 

3.3.3. Uztura devējs nepieciešamības gadījumā nodrošina Uztura ņēmēja apģērba un 
apavu labošanu, bet būtiskas sabojāšanās vai bojāejas gadījumā tos aizstāj ar 
jauniem virs 3.3.1.punktā noteiktā. 

3.4. Uztura devējs Uztura ņēmējai sniedz palīdzību atbilstoši vispārpieņemtajiem 
sanitārajiem un higiēnas noteikumiem, Uztura ņēmējas ģimenes ārsta norādījumiem. 
Tas aptver pienākumus: 

- vismaz vienreiz nedēļā veikt Uztura ņēmējas lietojumā nodotās istabas 
uzkopšanu; 

- vismaz vienreiz nedēļā izmazgāt, izžāvēt un izgludināt Uztura ņēmējas izlietoto 
apģērbu; 

- vismaz vienreiz divās nedēļās apmainīt Uztura ņēmējas gultas veļu; 
- katru dienu nodrošināt Uztura ņēmējas iespēju nomazgāties siltā ūdenī, 

nodrošinot ziepes, šampūnu un tīru dvieli; 

3.5. Uztura devējs saskaņā ar Uztura ņēmējas pilnvaru, ko 21.10.2003. apliecinājusi 
zvērināta notāre Saulcerīte Kalns, līdz katra mēneša 10. datumam Latvijas Pasta 
attiecīgajā nodaļā izņem Uztura ņēmējas pensiju un nodod to viņai. 



3.6. Uztura devējs līdz katra mēneša 5. datumam izsniedz Uztura ņēmējai kabatas naudu 
Ls 20 (divdesmit) sabiedrisko, kultūras un citu vajadzību apmierināšanai. 

3.7. Medicīniskā palīdzība: 
3.7.1. Uztura devējs par saviem līdzekļiem Uztura ņēmēju apgādā ar 

medikamentiem atbilstoši ģimenes ārsta norādījumiem, nodrošina cita veida 
nepieciešamās medicīniskās palīdzības savlaicīgu un pietiekamu saņemšanu; 

3.7.2. Uztura ņēmējas slimības gadījumā Uztura devējs apmaksā visus 
nepieciešamos ārstēšanas izdevumus un ar to saistītos maksājumus. 

4. Strīdu risināšana un līguma grozīšana 

4.1. Strīdi, kas pusēm rodas šī līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā; ja 
vienošanās netiek panākta, tad Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā tiesu instancēs. 

4.2. Visi grozījumi un papildinājumi šim līgumam stājas spēkā tikai pēc to abpusējas 
parakstīšanas un noformēšanas rakstiski pie notāra un tiek uzskatīti par šī līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. Ja grozījumiem nepieciešams nostiprinājums 
zemesgrāmatā, tad tie jāveic Uztura devējam bez kavēšanās. 

5. Nobeiguma noteikumi 

5.1. Šim līgumam kā tā neatņemamas sastāvdaļas ir pievienoti pielikumi: Inventarizācijas 
plāns, īpašuma nodošanas-pieņcmšanas akts. 

5.2. Neviena no pusēm nav tiesīga ar šo līgumu saistītās tiesības un pienākumus nodot 
trešajām personām bez otras puses rakstiskas piekrišanas. Arī ja Uztura devējs savu 
saistību izpildei nolīgst trešās personas, Uztura devējs ir personīgi atbildīgs par 
nolīgto trešo personu Uztura došanas kvalitātes un izpildes kārtības atbilstību šī 
līguma noteikumiem. 

5.3. Līgums ir sastādīts uz trīs lapām un parakstīts trīs eksemplāros, visiem 
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks; viens līguma eksemplārs tiek nodots 
Uztura ņēmējai, viens — Uztura devējam, viens — iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā. 

Piezīme: kabatas naudas apmēru iespējams noteikt gan kā 
fiksētu summu, gan atkarībā no tādām oficiāli noteiktām 
summām kā Centrālās statistikas pārvaldes noteiktais iztikas 
minimums, Ministru kabineta noteiktā minimālā alga, 
minimālā vai konkrētās personas pensija. 



6. Pušu rekvizīti un paraksti 

Uztura ņēmēja 
Dzintra Dzirkste 
pers. kods 
adrese - Dziļu iela 12, Rīga, 
pase Nr .LE 0777403, kas 
_. . . izdota Rīgas 5.pasu daļā 

Dz. Dzirkste 

Uztura devējs 
Dzintars Joksts 
pers. kods 
adrese - Burkšķu iela 23-3, Rīga, 
pase Nr.LE 0984532, kas 
_. . . izdota Rīgas 2.pasu daļā. 

Dz. Dzirksts 



D Z Ī V O K Ļ A Ī P A Š U M A P I R K U M A L Ī G U M S 

Rīgā, divi tūkstoši trešā gada divdesmit otrajā jūlijā (22.07.2003.). 

Mēs, zemāk parakstījušās: D A C E M A L A C E , personas kods 311245-10007, dzīvojoša 
Rīgā, A. Maka ielā 67, dz.24, kā "PĀRDEVĒJA", no vienas puses, un IEVA 
S I M P S O N E , personas kods 210980-12312, dzīvojoša Rīgā, Koku ielā 2, kā 
"PIRCĒJA", no otras puses, kopā sauktas "LĪDZĒJAS", noslēdzām šādu līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. P Ā R D E V Ē J A p ā r d o d un PIRCĒJA par šī līguma 2.1 .punktā noteikto pirkuma 
maksu n o p ē r k P Ā R D E V Ē J A I piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.24 (divdesmit 
četri), sastāvošu no dzīvokļa Nr.20 ar kopējo platību 61,7 m 2 un kopīpašuma 
617/25348 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, kas 
atrodas Alekseja Maka ielā 67 (sešdesmit septiņi), Rīgas pilsētā, kadastra reģistra 
Nr.0100 911 8898 (turpmāk līguma tekstā - "Dzīvokļa īpašums"). 

1.2. P Ā R D E V Ē J A I Dzīvokļa īpašums pieder saskaņā ar zemesgrāmatu apliecību, un 
viņas īpašuma tiesības, pamatojoties uz 2001.gada 25.februāra pirkuma līgumu, 
reģ. Nr.567, ir nostiprinātas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.1000 0007 1788-24. 

2. Pirkuma maksa un samaksas kārtība 

2.1. LĪDZĒJAS Dzīvokļa īpašuma pirkuma maksu nosaka U S D 26 000,00 (divdesmit 
seši iukstoši ASV dolāru) apmērā, kas pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa šī 
līguma noslēgšanas dienā atbilst Ls 14 950,00 (četrpadsmit tūkstošiem deviņi simti 
piecdesmit latiem). 

2.2. LĪDZĒJAS nosaka šādu Dzīvokļa īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtību: 
2.2.1. pirkuma maksas daļu USD 1000,00 (viens tūkstotis ASV dolāru) apmērā 

PIRCĒJA samaksā P Ā R D E V Ē J A I , noslēdzot šo līgumu; parakstot šo līgumu, 
P Ā R D E V Ē J A apliecina šīs pirkuma maksas daļas saņemšanu no PIRCĒJA; 

Puses: jānorāda pašu 
pamats, ja tādi ir. 

rekvizīti, pārstāvju pilnvarojuma 

Līguma priekšmets pēc Civillikuma 1412.panta ir noteikta 
darbība, tas ir, šādā pirkuma līgumā - nekustama īpašuma 

j nodošana īpašumā un atbilstoša samaksa; 
! Līguma objekts: konkrēti jānorāda īpašums, kas saskaņā ar 
ļ likumu "Par dzīvokļu īpašumu " veidojas no atsevišķa dzīvokļa, 
\ kam noteikts kadastra numurs, un domājamās daļas no visa 
\ nekustamā īpašuma; 

\ īpašumtiesību pamats: pārdevēja īpašumtiesību pamats ir 
ļ tiesisks darījums, mantojums vai cits Civillikuma Lietu tiesību 
\ daļā noteikts pamats, kas reģistrēts attiecīgajā zemesgrāmatas 
| nodalījumā. Norāde uz zemesgrāmatu apliecību ir pieliekama, 
I nav vajadzīgs aprakstīt nostiprinājuma pamatu. 

Pirkuma maksa: ja pirkuma maksa pēc līdzēju vienošanās 
noteikta kādā ārvalstu valūtā, tās apmērs izsakāms Latvijas 
latos pēc Latvijas Bankas noteiktā oficiālā valūtas kursa 
līguma noslēgšanas dienā, jo saskaņā ar Zemesgrāmatu likumu 
no šīs summas aprēķināms valsts nodevas apmērs par pircēja 
īpašumtiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Skaidrības labad 
valūtas kursu var uzrādīt līguma tekstā. 



2.2.2. pirkuma maksas daļu U S D 24 000,00 (divdesmit četri tūkstoši ASV dolāru) 
apmērā PIRCĒJA apņemas samaksāt PĀRDEVĒJAI no naudas līdzekļiem, 
kas saņemti kā kredīts no AS " M a n a banka" saskaņā ar PIRCĒJAS un 
A S " M a n a banka" 2003.gada 20.jūlija Kredīta l īguma Nr. l748/03H21 
noteikumiem. 
L Ī D Z Ē J A S vienojas šīs Dzīvokļa īpašuma pirkuma maksas daļas samaksu 
veikt kārtībā, ko nosaka L Ī D Z Ē J U un AS " M a n a banka" 2003.gada 20.jūlija 
Līgums par darījuma kontu kredītam Nr.332D/2003. 
P I R C Ē J A apņemas nodrošināt šīs Dzīvokļa īpašuma pirkuma maksas daļas 
samaksu P Ā R D E V Ē J A I līdz divi tūkstoši trešā gada divdesmit otrajam 
augustam (22.08.2003.): 

2.2.3. atlikušo pirkuma maksas daļu U S D 1000,00 (viens tūkstotis ASV dolāru) 
apmērā PIRCĒJS apņemas samaksāt P Ā R D E V Ē J A M pēc Dzīvokļa īpašuma 
atbrīvošanas šī līguma 3.1.1.punktā noteiktajā kārtībā, un saņemot no 
P Ā R D E V Ē J A dzīvokli turējumā. 

2.3. Ja P I R C Ē J A nav nodrošinājusi šī līguma 2.2.2.punktā norādītās Nekustamā īpašuma 
pirkuma maksas daļas samaksu P Ā R D E V Ē J A I noteiktajā termiņā, apjomā un/vai 
kārtībā, P Ā R D E V Ē J A I ir tiesības vienpusēji prasīt šī l īguma atcelšanu P I R C Ē J A S 
vainas dēļ. 

2.4. LĪDZĒJAS ir novērtējušas Dzīvokļa īpašuma faktisko stāvokli un tā atbilstību 
p i rkuma maksai, tādēļ šajā sakarā apņemas neizvirzīt nekādas savstarpējas 
pretenzijas un neprasīt šī l īguma atcelšanu pārmērīgu zaudējumu dēļ. 

3. Citas līdzēju tiesības un pienākumi 

3.1. P Ā R D E V Ē J A apņemas: 
3.1.1. deklarēt savu jauno dzīvesvietu un nodrošināt, ka to dara visas citas Dzīvokļa 

īpašumā ietilpstošajā dzīvoklī pierakstītās un/vai savu dzīvesvietu 
deklarējušās personas, atbrīvot Dzīvokļa īpašumu un, atdodot tā atslēgas, 
nodot PIRCĒJAI Dzīvokļa īpašuma lietojuma tiesības 1 (vienas) nedēļas laikā 
pēc šī līguma 2.2.2.punktā norādītās Dzīvokļa īpašuma pirkuma maksas daļas 
saņemšanas; 

ļ Pirkuma maksas samaksas kārtība: praksē arvien Izplatītāks 
! samaksas veicis ir tās veikšana, izmantojot banku un citu 
ļ kredītiestāžu piedāvātos hipotekārās kreditēšanas 
i pakalpojumus; regulējot šādu samaksas veidu pirkuma līgumā, 
1 būtiskākais ir: 
i - novērtēt praktisko iespējamību, ka attiecīgā banka pircējam 

izsniegs kredītu šī nekustamā īpašuma iegādei; kā 
pietiekams apliecinājums šim faktam ir jau noslēgts kredīta 
vai aizdevuma līgums vai t.s. "garantijas vēstule "; 

i - izvēlēties abiem līdzējiem drošāko kredītlīdzekļu samaksas 
formu: parasti tas ir darījuma konts - bankai 
kredītlīdzeklus ieskaitot tieši darījuma kontā, tiek novērsta 
iespēja, ka pircējs iegūtos kredītlīdzeklus izmanto citiem 
mērķiem, nevis pirkuma līgumā noteiktās pirkuma maksas 
samaksai; ja starp līdzējiem un pircēja kreditētāju banku 
tiek noslēgts šāds darījuma konta līgums, pirkuma līgums 

1 turpmāk kalpo kā pirkuma maksas samaksas pamats, bet 
i darījuma konta apkalpošanas līgums - kā palīglīgums, kas 

nosaka precīzo pirkuma maksas samaksas kārtību; 
\ - noteikt no pircēja puses reāli izpildāmu pirkuma maksas 
| samaksas termiņu, ņemot vērā, ka parasti bankas 

kredītlīdzeklus izmaksā, tikai saņemot apliecinājumu, ka 
pircējs nekustamo īpašumu ir ieguvis savā tiesiskajā 
valdījumā (t.i., uzrādot noslēgtu pirkuma līgumu) vai 
īpašumā (uzrādot zemesgrāmatu apliecību par pircēja 
īpašumtiesību nostiprināšanu) un uz minēto nekustamo 
īpašumu (vai citu nekustamo īpašumu) ir nostiprināta 
hipotēka (vai, protams, noformēts cits bankas prasībām 
atbilstošs kredītsaistību izpildes nodrošinājums). 

Pārdevēja tiesība vienpusēji atkāpties no līguma pirkuma 
maksas nesamaksas gadījumā kalpo kā papildus garantija 
gadījumam, ja pircējam kredīt līdzekļi pircēja un bankas 
Savstarpējo tiesisko attiecību dēļ netiek piešķirti. 



3.1.2. nomaksāt visus maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem un citus ar 
Dzīvokļa īpašuma ekspluatāciju un apsaimniekošanu saistītos maksājumus, 
kas aprēķināti par laiku līdz Dzīvokļa īpašuma nodošanai PIRCĒJAS 
lietojumā, un nodot Dzīvokļa īpašumu PIRCĒJAI bez minēto maksājumu 
parādiem, uzrādot minēto parādu neesamību apliecinošas maksājumu kvītis 
vai citus attiecīgus dokumentus; 

3.1.3. pēc šī l īguma parakstīšanas līdz Dzīvokļa īpašuma nodošanai turējumā 
PIRCĒJAI neveikt Dzīvokļa īpašuma demontāžu vai piederumu maiņu, kas 
pasliktinātu Dzīvokļa īpašuma faktisko stāvokli un vērtību. 

3.2. P Ā R D E V Ē J A apliecina, ka: 
3.2.1. Dzīvokļa īpašums nav nevienai trešajai personai atsavināts, nav ieķīlāts, nav 

apgrūtināts ar parādiem un/vai saistībām, nav izīrēts un/vai nodots nevienas 
trešās personas lietojumā, nav izmantots kā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) 
vai komersanta juridiskā adrese, par Dzīvokļa īpašumu nav strīda, un tam nav 
uzlikts aizliegums; 

3.2.2. PIRCĒJA ir tiesīga savu šī l īguma 2.2.punktā minēto kredītsaistību izpildes 
nodrošinājumam līdz ar savu īpašumtiesību nostiprināšanu Dzīvokļa īpašumu 
ieķīlāt par labu AS " M a n a banka" bez papildu piekrišanas no P Ā R D E V Ē J A S ; 

3.2.3. viņai nav laulātā, kura piekrišana būtu nepieciešama Dzīvokļa īpašuma 
atsavināšanai. 

3.3. P I R C Ē J A apliecina, ka viņai ir zināms Dzīvokļa īpašuma faktiskais stāvoklis šī 
līguma noslēgšanas dienā. 

3.4. Atbildība par Dzīvokļa īpašumu: 
3.4.1. par visām varbūtējām trešo personu saistībām un pretenzijām attiecībā uz 

Dzīvokļa īpašumu, kuru pamats radies līdz šī līguma noslēgšanai, bet attiecībā 
uz Dzīvokļa īpašuma lietojumu - līdz tā faktiskai nodošanai P I R C Ē J A S 
lietojumā, atbild P Ā R D E V Ē J A ; 

3.4.2. nejaušības risks par Dzīvokļa īpašumu pāriet uz P I R C Ē J U līdz ar Dzīvokļa 
īpašuma nodošanu PIRCĒJAI turējumā. 

Lai novērstu potenciāla strīda avotu par dzīvokļa faktisko 
stāvokli (Ilguma 3.1.3. un 3.2.punktā) Ilguma noslēgšanas 
dienā, vēlams to atspoguļot attiecīgā aktā, kas pievienojams 
Ilgumam kā pielikums. 

Pārdevēja apliecinājumi: 
1) šādi noteikumi apliecina pircēja labticīgumu; 
2) teorētiski nekustamo īpašumu ieķīlāt tiesīgs ir tikai tā 
īpašnieks, kura Īpašumtiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā; 
praksē, savukārt tiek pieļauts, ka ieķīlātājs ir nekustamā 
īpašuma tiesiskais valdītājs — t.i, pircējs, un ķīlas tiesība tiek 
nostiprināta zemesgrāmatā līdz ar īpašumtiesības 
nostiprināšanu. Šāda prakse ietaupa laiku, kas nepieciešams 
pircējam piešķiramo kredltlldzekļu novirzīšanai pirkuma 
maksas samaksai pārdevējam, kā arī ir bankas interesēs, jo 
pircējs tādējādi nevar pirms nekustamā Īpašuma ieķīlāšanas to 
citādi liettiesiski apgrūtināt, tādējādi pasliktinot nekustamā 
īpašuma kā ķīlas objekta-vērtlbu attiecībā pret bankas iepriekš 
veikto novērtējumu; 

3) ja atsavināmais nekustamais īpašums ietilpst pārdevēja 
laulāto kopmantā, tā atsavināšanai ir nepieciešama laulātā 
rakstveida notariāli apliecināta piekrišana, kas iesniedzama 
zemesgrāmatā līdz ar pirkuma Ilgumu un citiem pircēja 
Īpašumtiesību nostiprināšanai nepieciešamajiem dokumentiem. 



4. īpašuma tiesību pāreja 

4.1 . Šis līgums stājas spēkā tā noslēgšanas dienā, un PIRCĒJAS īpašuma tiesības uz 
Dzīvokļa īpašumu ir nostiprināmas Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā. P I R C Ē J A 
ir tiesīga īpašumtiesības uz Dzīvokļa īpašumu nostiprināt zemesgrāmatā tikai līdz ar 
hipotēkas reģistrāciju par labu AS " M a n a banka". 

4.2. P Ā R D E V Ē J A piešķir tiesības PIRCĒJAI vienpusēji nokārtot visas formalitātes, kas 
saistītas ar šī l īguma reģistrēšanu un PIRCĒJAS īpašuma tiesību nostiprināšanu 
zemesgrāmatā. 

5. Citi noteikumi 

5.1. Visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma notariālu apliecināšanu, maksā LĪDZĒJI 
vienādās daļās. 

5.2. Šis līgums ir sastādīts un parakstīts trīs eksemplāros, viens no līguma eksemplāriem 
paliek PĀRDEVĒJAI, divi - PIRCĒJAI. 

Līgumā ir iespējams ieviest pircēja aprobežojumu savas 
īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu nostiprināt 
zemesgrāmatā tikai līdz ar ķīlas tiesības nostiprināšanu par 

| labu pircēja kreditoram - bankai. Tas praktiski samazina 
\ iespēju, ka pircējs nostiprina savas īpašumtiesības, taču 
i turpmāk nekārto kredīta saņemšanu, lai veiktu pirkuma 
| maksas samaksu pārdevējam - tā pārdevējam atstājot tikai 

iespēju veikt pirkuma maksas piedziņu tiesas ceļā. 

Līguma eksemplāru skaits ir atkarīgs no pušu vienošanās. 
Minimālais skaits praksē ir trīs. No kuriem viens paredzēts 
katram līdzējam, bet trešais - iesniegšanai zemesgrāmatu 
nodaļā pircēja īpašumtiesību nostiprināšanai; praksē nereti 
papildus līguma eksemplārs nepieciešams iesniegšanai 
pircēja kreditētajā bankā. 

Rīgā, Starta ielā 8, 2003.gada 22.jūlijā, 

Es, zvērināta notāre Arta Marta, apliecinu, ka: 

D A C E S MALACES, Latvijas Republikas pilsones, dzim. 1945.gadā Jēkabpils rajonā, 
personas kods 311245-10007, dzīvojoša Rīgā, A. Maka ielā 67, dz.24, kuras identitāte 
pārbaudīta pēc pases LB 0675294, kas izdota 23.09.1997. Jēkabpils pasu daļā, un 

IEVAS S I M P S O N E S , Latvijas Republikas pilsones, dzim. 1980.gadā Rīgā, personas 
kods 210980-12312, dzīvojoša Rīgā, Koku ielā 2, kuras identitāte pārbaudīta pēc pases 
LC 0670982, kas izdota 20.04.1996. PID Rīgas Kurzemes rajona nodaļā, 

paraksti ir īsti un izdarīti manā klātbūtnē. 
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Zvērināta notāre 
A.Marta 



D A R B A L Ī G U M S 

Rīgā 21.10.2003. 

AS " M I N A " , reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 12.12.2002. ar reģistrācijas 

Nr , juridiskā adrese Rīgā, Kalnlejas ielā 2, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem 

rīkojas izpilddirektors Māris Lielbārdis kā "Darba devējs", no vienas puses, un Ilze 

Smukā, personas kods 120967-12315, dzīvojošs(-a) Rīgā, Lielā ielā 13, dz.12, kā 

"Darbinieks" , no otras puses, kopā sauktas "Puses" , noslēdz šādu līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Darbinieks stājas darbā pie Darba devēja un Darba devējs pieņem viņu darbā par 

atbilstoši šī amata aprakstam (Pielikums N r . l ) , kas ir līguma 

neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. Darbinieka darba vieta ir 

2. Līguma termiņš 

2.1. Līgums stājas speķa 

nenoteiktu/noteiktu laiku līdz 
un tiek noslēgts uz 

Darba likuma 40.panta otrās daļas 5.punkts nosaka, ka darba 
Ilgumā jānorāda darbinieka profesija (arods, amats), tātad 
nevar aprobežoties ar to, ka darbinieks vienkārši (vispārīgi) 
tiek pieņemts darbā. Norādītajai profesijai (arods, amats) 

jāatbilst Profesiju klasifikatoram. 

Darba Ilgumā obligāti nosakāms darba tiesisko attiecību 
sākuma datums (konkrēts datums, mēnesis un gads). Darba 
Ilguma spēkā stāšanās var būt atkarīga no kāda notikuma 
iestāšanās. Tā, piemēram, darba līgums var stāties spēkā ar 
brīdi, kad pretendents iesniegs sertifikātu vai augstskolas 
diplomu u.tml. Darba tiesisko attiecību paredzamais ilgums 
nosakāms Ilgumiem, kas noslēgti uz noteiktu laiku. To 
iespējams noteikt divos veidos: 1) tiek noteikts konkrēts datums 
Ilguma beigu termiņam; 2) tiek norādīti apstākļi, kas liecina 
par attiecīgā darba pabeigšanu, piemēram, ražas novākšana, 
projekta pabeigšana u.tml. Protams šādos gadījumos iespējami 
strīdi par to, kad tad Īsti konkrētie (līgumā noteiktie) apstākļi ir 
iestājusies, vai arī darbiniekam iespējams novilcināt šo 
apstākļu iestāšanos (piemēram, pie projekta izstrādes). 
Darba likums ar tajā noteiktiem izņēmumiem atzīst darba 
līguntU, kas noslSgtS uz nenoteiktu laiku. Arī šie izņēmumi nav 
atkarīgi no darha devēja iegribas vai uzskatiem. Līgumus uz 
noteiktu laiku wir sleyj tikai Darba likuma 44.panta pirmajā 
daļa un Ministru kabineta noteikumos noteiktajos gadījumos. 



2 . 2 . Darbinieka pārbaudes laiks tiek noteikts . Pārbaudes laika Pusēm ir 
tiesības rakstveidā uzteikt šo līgumu 3 (trīs) dienas iepriekš par to brīdinot otru Pusi. 

3. Darbinieka tiesības un pienākumi 

3.1. Darbinieka pienākumi tiek noteikti atbilstoši amata aprakstam (Pielikums N r . l ) . 

Darba likuma 45.pants nosaka pieļaujamos uz noteiktu laiku 
noslēgta darba līguma termiņus, kā arī norāda tos apstākļus, 
pie kādiem darba līgums uz noteiktu laiku uzskatāms par 
noslēgtu uz nenoteiktu laiku. Darba līgumi, kas noslēgti uz 
noteiktu laiku pirms Darba likuma spēkā stāšanās (pirms 
2002.gada t.jumja), uzskatāmi par noslēgtiem uz noteiktu 
laiku, l.i., netiek piemēroti Darba likuma 44.panta piektās 
daļas noteikumi (Darba likuma pārejas noteikumu 6.punkts). 
Likums neko nesaka par tiem darba līgumiem, kuri līdz 
2002.gada 1.jūnijam lika noslēgti uz nenoteiktu laiku, bet pēc 

jaunā Darba likuma nolīgtais darbs atbilst tiem izņēmumiem, 
kad darba līgumu iespējams noslēgt uz noteiktu laiku. Šādi 
līgumi arī paliek noslēgti uz nenoteiktu laiku (protams pases 
var vienoties arī par citiem noteikumiem). Acīmredzot šeit 
jāvadās pēc pušu izteiktās gribas, jo Latvijas Darba likumu 
kodeksa 16.pants darba devējam deva daudz plašākas iespējas, 
nosakot līguma termiņus. 

Līguma punktu par pārbaudes laiku ieteicams iekļaut darba 
līguma tekstā, jo pretējā gadījumā tiks uzskatīts, ka līgums 
noslēgts bez pārbaudes laika. Ja pārbaudes laiks netiek 
noteikts, tad tukšā vieta jāaizsvītro vai tur jāieraksta "nav 
noteikts ". 

Darbinieka pienākumus varētu iedalīt divās kategorijas 
I) darbinieka tiešie (nolīgtie) darba pienākumi, kas saistīti or 
viņa profesionalitāti, izglītību, spējām, respektīvi, izejot no la, 
kāpēc tika slēgts konkrētais darba līgums, par ko pienākas 
darba samaksa; 2) pienākumi, kas izriet no darba kartības 
noteikumiem, drošības noteikumiem u.tml., kas vairāk ir kā 
pienākumi, piemēram, aizliegums ieiet darba telpā bez speciālā 
tērpa, aizliegums smēķēt darba vietā u.tml. 
Tiešos darba pienākumus iespējams iekļaut darba līgumā vai 
amata aprakstā pielikuma veidā. Amata apraksta priekšrocība 
ir tā, ka tādā veidā iespējams detalizēti noteikt darbinieka 
tiešos pienākumus, pakļautības/padotības attiecības (tas vairāk 
ir raksturīgs lielos uzņēmumos, ražotnē u.tml.), kā arī darbinie
ka "aizvieto)amību" atvaļinājuma, darba nespējas gadījumā. 



3.2. Darbiniekam nav tiesības slēgt darba līgumus ar citiem darba devējiem un veikt 

blakus darbu bez Darba devēja rakstveida piekrišanas. 

3.3. Darbiniekam nav tiesību izmantot Darba devēja laiku, mantu, iekārtas un tehniku 

personiskajām vajadzībām, ja tam nav saņemta Darba devēja atļauja. 

3.4. Darbinieks uzņemas pilnu materiālo atbildību par Darba devēja materiālajam 

vērtībām, par ko tiek noslēgts "Līgums par pilnu materiālo atbildību". 

3.5. Darbiniekam ir p ienākums neizpaust viņa rīcībā esošo un darba gaitā nonākušo 

informāciju, kas ir Darba devēja komercnoslēpums, par ko tiek noslēgts "Līgums par 

komercnoslēpuma neizpaušanu". 

Darba likuma 91.pants dod tiesības darbiniekam slēgt darba 
līgumu ar citu darba devēju, ja darba Ilgumā vai koplīgumā 
nav noteikts citādi, respektīvi, darba devējs ar darba Ilgumu 
var ierobežot šis darbinieka tiesības. No otras puses Darba 
likuma 92.pants paredz, ka darbinieka tiesības veikt blakus 
darbu var ierobežot darba devējs. Taču ne vienmēr tiek slēgts 
darba Ilgums, veicot blakus darbu, tā, piemēram, darbinieks 
var kļūt par individuālo komersantu un, iespējams, ka tieši tādā 
veidā varētu tikt radīts kaitējums darba devējam (piemēram, 
darbā iegūtās informācijas, intelektuālā Īpašuma izmantošana 
sava uzņēmuma labā). Ierobežojumiem jābūt attaisnojamiem: 

1) ar darba devēja pamatotām un aizsargājamām interesēm; 
2) ar to, ka ir pamats uzskatīt, ka blakus darbs varētu ietekmēt 
darbinieka saistību pienācīgu izpildi. 

Darbiniekam ir pienākums rūpīgi izturēties pret darba devēja 
mantu. Lai noteiktu to, vai darbinieka rūpība būtu taisnīgi 
sagaidāma, jāņem vērā darba raksturs un darba veikšanai 
nepieciešamās darbinieka spējas un piemērotība. Lai ari 
Darba likuma 86.-89.pants runā par vispārēju darbinieka 
atbildību, izejot no darbinieka, kā arī darba devēja vainas 
pakāpes (ļauns nolūks un neuzmanība), svarīgi ir noteikt, kādu 
attieksmi darba devējs sagaida attiecībā pret viņa mantu 
(kust auni, nekustamu), mantas nodošanas-pieņemšanas 
kārtību, ka ari veicamos pasākumus, lai novērstu mantas 
bojājamus, iznicināšanu utt. Atsevišķa vienošanās starp pusēm 
par materiālo atbildību tāpat kā darba līgums tiek pakļauts 
Ihirha likuma normām. 

Darbinieks nav tiesīgs izpaust komercnoslēpumu. 
Komercnoslēpumam var tikt pieskaitīts visai plašs jautājumu 
loks, kas saistīts ar darba devēja komercdarbības veidu, 
īpatnībām ait. / ucinot jautājumus par vispārzināmiem faktiem 
un ierasto U Vedību, rīcību. Tā, piemēram, darba devēja 
koiuen noslēpums varētu būt esoša vai darba procesā iegūtā 
vai disko vai rakstiska vai datu bāzē esoša Darba devēja 
finansiāla ekonomiska, juridiska satura informācija, tostarp 



3.6. Darbiniekam pēc Darba devēja vai Darba devēja norādītā darbinieka pieprasījuma 

jāsniedz rakstiska vai mutiska informācija par viņa darba pienākumos ietilpstošo 

darbu virzību. 

3.7. Darbinieks apņemas: 

3.7.1 .pienācīgi veikt savus darba pienākumus Darba devēja interesēs, Darba devēja 

noteiktajā darba vietā un darba laikā atbilstoši konkrētā darba izpildes kārtībai 

un veidam; 

3.7.2.ievērot iekšējās darba kārtības noteikumus, drošības, darba aizsardzības, 

drošības tehnikas, ugunsdrošības un darba higiēnas prasības; 

informācija par sadarbības partneriem, piegādātājiem, 
klientiem, kā ari informācija, kas attiecas uz mārketingu, 
darbaspēka plānošanu, pielietojamo tehnoloģiju, 
izstrādātajiem produktiem, izgudrojumiem un cita veida 
informāciju, kas darbiniekam kļuvusi zināma, veicot darba 
pienākumus. 

Izņēmuma kārtā darbiniekam ir pienākums sniegt to vai citu 
informāciju attiecīgajām institūcijām, iestādēm. 
Komercnoslēpuma neizpaušanas pienākums var saglabāties arī 
pēc darba tiesisko attiecību beigām, ja puses par to vienojušās, 
tomēr darbinieks nevar likt pārmērīgi ierobežots izmantot 
iegūto pieredzi un zināšanas savā tālākā profesionālajā 
darbībā. Vācu darba tiesību teorijā jautājums par 
"neizpaušanas "pienākuma pieļaujamību pēc darba tiesisko 
attiecību beigām tiek risināts atkarībā no tā, vai: 

1) darbinieks zināšanas ieguvis pamatā ar saviem 
sasniegumiem, sekmēm; iegūtās zināšanas, kas saistītas ar viņa 
profesionalitāti, ir darbinieka īpašums. To pielietošana nav 
komercnoslēpuma izpaušana; 

2) informācija par īpašiem attiecīgā uzņēmuma apstākļiem, 
piemēram, jaunu ķīmisko savienojumu, savukārt ir uzņēmuma 
īpašums. Šādā gadījumā pieļaujams "neizpaušanas" 
pienākums. 
Lai nerastos strīdus situācijas par to, ko darba devējs saprot ar 
komercnoslēpumu, ieteicams noslēgt atsevišķu vienošanos. 

Šādu noteikumu izpilde varētu izpausties gan regulāru sapulču 
veidā, par laiku un vietu laikus brīdinot darbiniekus, vai arī to 
kārtību iekļaujot darba kārtības noteikumos, gan kā darbinieka 
individuāli sniegta informācija darba devējam. 

Ja darba devējs parasti nodarbina ne mazāk kā 10 darbiniekus, 
konsultējoties ar pārstāvjiem, pieņem darba kārtības 
noteikumus. Tas nenozīmē, ka darba devējs nevar pieņemt 
darba kārtības noteikumus, ja uzņēmumā tiek nodarbināti 
mazāk par 10 darbiniekiem. Darba kārtības noteikumos, bez 
Darba likuma 55.panta otrajā daļā jau nosauktajiem var 
iekļaut arī citus noteikumus, piemēram, kādos gadījumos 



3.7.3. ievērot Darba devēja noteiktās darba normas, kā arī darba normu grozījumus; 

3.7.4.veikt papilduzdevumus un pakļauties citiem Darba devēja vai Darba devēja 

norādītā darbinieka rīkojumiem, norādījumiem, kas nav pretrunā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošo darba l ikumdošanu; 

3.7.5.patstāvīgi paaugstināt savas profesionālas iemaņas, lai kvalitatīvi varētu veikt 

savus darba pienākumus. 

4. Darba devēja tiesības un pienākumi 

4.1. Darba devējs nodrošina Darbinieku ar visu nepieciešamo informāciju, lai Darbinieks 

varētu veikt viņam noteiktos darbu pienākumus. 

4.2. Darba devējs apņemas: 

4.2.1. samaksāt Darbiniekam 5.punktā noteiktajā kārtībā; 

4.2.2. nodrošināt Darbiniekam paredzētās garantijas, priekšrocības, atvieglojumus, 

pabalstus, piemaksas, kas Darba devējam jānodrošina atbilstoši Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā ; 

4.2.3.apmācīt un sagatavot Darbinieku, ja tas pēc Darba devēja ieskatiem ir 

nepieciešams darba pienākumu vai atsevišķu uzdevumu veikšanai; 

4.2.4. nodrošināt tādus darba apstākļus, kādus paredz Latvijas Republikas 

normatīvie akti; 

darbinieks var tikt saukts pie disciplināratbildības (piezīme, 
rājiens), disciplinārsodu uzskaites kārtību, citas darba devēja, 
darbinieka tiesības un pienākumus, darbinieku apbalvošanas 
veidus un kārtību u. c. Darba devējs nav ierobežots savu iekšējo 
noteikumu izstrādē, bet tie nedrīkst būt prettiesiski un nedrīkst 
pasliktināt darbinieka tiesisko stāvokli. 
Darba aizsardzības likums uzliek darba devējam ne tikai 
pienākumu veikt darba aizsardzības pasākumus, bet piešķir arī 
tiesības saukt pie atbildības darbiniekus par darba 
aizsardzības noteikumu pārkāpumiem. Arī darba aizsardzības 

jautājumos darba devējs nav ar likumu ierobežots, jo darba 
devējs var izvēlēties savu risinājumu (veidot savus noteikumus) 
drošas un nekaitīgas darba vides izveidē, viņam tikai 

jāpierāda, ka izvēlētie līdzekļi ir atbilstoši un pietiekoši. 

Tas gan nenozīmē ka darbiniekam būtu pienākums apmeklēt 
maksas kursus u.tml. Paaugstināt savas profesionālās iemaņas 
nozīmē, ka darbinieks, piemēram, seko līdzi jaunumiem, kas 
saistīti ar viņa profesiju. Piemēram, juristam ir pienākums 
sekot līdzi likumu un citu normatīvo aktu grozījumiem, tiesu 
praksei uti. Savukārt pēc darba devēja ieskatiem un saskaņojot 
ar darbinieku, darbinieks var tikt nosūtīts celt kvalifikāciju, uz 
apmācībām u. tml. 

DaHba likuma 51.panta otrā daļa uzliek darba devējam 
pieniikumu nodrošināt tādu darba organizāciju un darba 
apstāklilS, lai darbinieks varētu izpildīt viņam noteikto darbu. 
Ari Informācijas sniegšana ir viens no darba organizācijas un 
darba apstākļu elementiem. Ņemot vērā, ka darba devējs pats 
nosaka, kādu informāciju darbiniekam izsniegt, darbinieka 
pienākumu i pildi nevar skatīt atrauti no sniegtās informācijas 
apjoma Darba devējam pienākums ir arī brīdināt darbinieku 
par konkrētu audējumu rašanās risku, ko darbinieks nav 
paved I'/IS vi II viiiam nevajadzēja paredzēt. (Darba likuma 

87,panta pirmā un otrā daļa). 



4.2.5. segt Darbiniekam izdevumus, kas tam radušies, veicot darba pienākumus, ja 
iesniegti šādus izdevumus apliecinoši dokumenti. 

4.3. Darba devējam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Darbinieku, nosūtīt viņu celt savu 
kvalifikāciju. 

5. Darba samaksa un izmaksas kārtība 

5.1. Mēneša darba algas apmērs ir . 

5.2. Darba alga tiek maksāta vienu reizi mēnesī iekšējās darba kārtības noteikumos 
noteiktajā kārtībā. 

O 

Darba samaksa ir darbiniekam regulāri izmaksājama atlīdzība 
par darbu, kura ietver darba algu un normatīvajos aktos, 
darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemaksas, kā arī 
prēmijas un jebkuru cita veida atlīdzību saistībā ar darbu. 
Darba devēja pienākums maksāt, piemaksas: 1) par papildu 
darbu, piemaksu apmēru var noteikt gan koplīgumā, gan arī 
darba līgumā; 2) par nakts darbu, likums nosaka minimālo 
piemaksas apmēru, un darba līgumā vai koplīgumā var noteikt 
tikai lielāku par likumā noteikto piemaksas apmēru; 3) par 
virsstundu darbu, darbu nedēļas atpūtas laikā vai svētku dienā, 
ari šajā gadījumā likums nosaka minimālo piemaksas apmēru 
un koplīgumā vai darba līgumā iespējams noteikt tikai lielāku 
piemaksas apmēru nekā noteikts likumā; 4) par darbu īpašos 
apstākļos. Tā kā nav noteikts šādu darbu uzskaitījums (nav 
atbilstoša normatīva akta), tad ieteicams šo amatu sarakstu 
noteikt koplīgumā. 

Puses var vienoties arī par citām piemaksām. Bieži sastopama 
ir uzņēmuma iekšējā prēmēšanas sistēma (koplīgumā vai 
iekšējās darba kārtības noteikumos), respektīvi, par konkrētiem 
panākumiem, rīcību darbiniekam pienākas konkrēta apjoma 
prēmija. 

Pazīstamas divas algu sistēmas: laika alga (maksā par 
stundām, neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma) un akorda 
alga (maksā par paveikto darbu, neatkarīgi no nostrādātā 
laika). Minimālā darba alga nedrīkst būt mazāka par valsts 
noteikto minimumu, Li., minimālā mēneša alga normālā darba 
laika (līdz astoņām darba stundām dienā) ietvaros ir bet 
stundas tarifu likme - .... Ls . 

Pastāv vairāki algas izmaksāšanas veidi: skaidrā naudā, 
pārskaitījums, čeks u. c. Protams katrā uzņēmumā droši vien ir 
izveidojusies kāda konkrēta algas izmaksas sistēma (ja 
darbinieku tā neapmierina, iespējams vienoties par citu 



6. Darba un atpūtas laiks 

6.1. Darba laiks ir 40 stundas nedēļā. Pusēm vienojoties, var tikt noteikts cits darba laiks. 

6.2. Katra kalendārā gada laikā Darbiniekam tiek piešķirts ikgadējais apmaksātais 

atvaļinājums 4 (četras) kalendāra nedēļas, t.i., 20 (divdesmit) darba dienas. 

7. Pušu atbildība 

7.1. Darba devējs atlīdzina Darbiniekam zaudējumus, kas radušies Darbiniekam Darba 

devēja vainas dēļ. 

7.2. Darbinieks atlīdzina Darba devējam un/vai trešajām personām ar savu darbību vai 

bezdarbību radītos zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.3. Pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās Darbinieks netiek atbrīvots no 7.2.punktā 

noteiktā pienākuma. 

7.4. Par Darbinieka radītajiem zaudējumiem lemj Darba devējs, pamatojoties uz 

Darbinieka rakstiskiem paskaidrojumiem, zaudējumu faktu un apmēru 

apstiprinošiem dokumentiem. 

kārtību). Darba samaksa gan aprēķināma, gan izmaksājama 
skaidrā naudā, kā arī, pusēm vienojaties, iespējams 
bezskaidras naudas pārskaitījums (bankas pārskaitījums). 
Atlīdzība ir pieļaujama tikai naudā, respektīvi, nav ļauts darba 
algu noteikt citās lielās (piemēram, apģērbā, pārtikā u.tmi). 

Attiecībā uz darba laiku puses var vienoties (ar atsevišķiem 
izņēmumiem, piemēram, 134.panta otrā daļa, 136.panta sestā 
daļa) par normālu darba laiku, nepilnu darba laiku. Attiecībā 
uz darba laika organizāciju atsevišķos gadījumos nepieciešama 
darba devēja konsultēšanās ar darbinieku pārstāvjiem, 
piemēram, ja nepieciešams maiņu darbs vai summētais darba 
laiks. 

Runa ir par mantiska rakstura zaudējumu atlīdzināšanu 
darbiniekam, kas, veicot darbu, radušies sakarā ar viņam 
piederoša darba aprīkojuma bojāeju vai bojājumu, ja netiek 
pierādīta paša darbinieka vaina un ja šī darbiniekam 
piederošā darba aprīkojuma izmantošana bija nolīgta. 
Pienākums atlīdzināt zaudējumus iestājas, ja tiek konstatēta 
aizskārēja vaina. Šajā gadījumā darba devēja vaina izpaužas 
tādejādi, ka netiek nodrošināti pienācīgi darba apstākļi. Šī 
panta ietvaros var tikt prezumēta darba devēja atbildības 
iestāšanas ari bez vainas, un tas skaidrojams ar to, ka darba 
devējs i manto darbinieka īpašumu savām interesēm, un galu 
veda savas peļņas gūšanai. 

Specf/iski Darba likumā tiek noteikta darbinieka civiltiesiskā 
atbildība Ihirba likuma 86.pants, aizsargājot darbinieka 
intereses, nosauc darbinieka civiltiesiskās atbildības pamatus 
un apmērus, respektīvi, likumdevējs nepieļauj vai attiecīgi 
ierobi 0 ' ivillikuma normu piemērošanu. Piemēram, ar 
atsevišķiem i Ņēmumiem (Darba likuma 86.panta trešā daļa), 
dat binii /•! atbild tikai par tagadējās mantas samazinājumu, bet 
ne peļņai atrāvumu (Darba likuma 86.panta otrā daļa). Darba 
līkumo 86,panta ceturtā daļa atbrīvo darbinieku no 
civiltiesiskai atbildības, ja darbs ir saistīts ar paaugstinātu 



8. Līguma uzteikums 

Puses vienpusēji var uzteikt līgumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos un 
iekšējās kārtības noteikumos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā. 

risku, izņemot gadījumus, ja tiek pierādīts darbinieka ļauns 
nolūks vai rupja neuzmanība (šo vainas veidu saturs tiek dots 
Civillikuma 1640. un 1645.pantā). Darbinieks atbild par vieglu 
neuzmanību, t.i., par tādas rūpības un čakluma trūkumu, kāda 
vispār jāievēro krietnam un rūpīgam saimniekam (Civillikuma 
1646.pants). 

Latvijas Darba likumu kodeksa 126.panta trešā daļa atbrīvoja 
darbinieku no atbildības par zaudējumiem, kuri radušies 
normālā ražošanas un saimnieciskā riska rezultātā. Darba 
likums dod daudz plašāku jēdzienu - paaugstināts risks vispār. 

Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.-10.punkts dod to 
apstākļu uzskaitījumu, kādiem iestājoties, darba devējs ir 
tiesīgs uzteikt darbu darbiniekam un atbilstoši konkrētā 
uzteikuma iemeslam arī noteiktu uzteikuma kārtību, termiņus, 
nosacījumus (Darba likuma 101.panta otrā, trešā un ceturtā 
daļa, 103-108., 110.-1 ¡2.pants). Darba likums nosauc arī tās 
darbinieku grupas un apstākļus, pie kādiem darba devēja 
uzteikums ir ierobežots vai pat aizliegts (109.pants). 
Darba līguma uzteikums izdarāms rakstiski, pretējā gadījumā 
tas uzskatāms par spēkā neesošu. Uzteikums ir vienpusējs 
gribas izteikums un prasa, lai tā adresāts to pienācīgi saņemtu. 
Tā, piemēram, uzņēmumos, kur ir hierarhiski sarežģīta 
struktūra, iespējams šo uzteikuma izsniegšanas kārtību noteikt 
darba kārtības noteikumos. 

Likumdevējs ir lietojis tādus jēdzienus kā "būtisks pārkā
pums", "rīkotiesprettiesiski", "zaudēt darba devēja uzticību", 
"rīkoties pretēji labiem tikumiem ". Līdz ar to, vai uzteikums 

šādu iemeslu dēļ radīs vai neradīs tiesiskās sekas (atlaišana no 
darba), ir atkarīgs no darba devēja sniegtā pamatojuma 
(Darba likuma 102.pants) un pierādīšanas spējām, ka darba 
līguma uzteikums ir tiesiski pamatots (Darba likuma 125.panta 
pirmais teikums). Darba kārtības noteikumos darbu devējs var 
noteikt, piemēram, tos gadījumus, darbinieka rīcību, kas 
uzskatāma par būtisku līguma pārkāpumu, piemēram, viena 
gada laikā darbiniekam ir izteikti trīs brīdinājumi vai piezīmes, 
sistemātiski darba aizsardzības noteikumu pārkāpumi u.tml. 



9. īpašie noteikumi 

9.1. īpašumtiesības uz izstrādātajiem produktiem, izgudrojumiem, citiem rūpnieciskā 
īpašuma objektiem, preču zīmēm, atklājumiem, citu intelektuālo īpašumu, ko 
Darbinieks radījis, pildot darba pienākumus, pieder Darba devējam. 

9.2. Darba devējam ir tiesības noteikt Darbiniekam konkurences ierobežojumus pēc šī 
līguma darbības izbeigšanās atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, par ko 
tiek sastādīta atsevišķa vienošanās. 

10. Citi noteikumi 

10.1. Līguma izpildes gaitā Puses vadās pēc Latvijas Republikā spēkā esošiem 
normatīvajiem aktiem, kas regulē Darba devēja un Darbinieka tiesiskās attiecības, 
un Civill ikuma normām par darba līgumu (2178.-2195.pants). 

10.2. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Pusēm līguma izpildes gaitā, Puses 
cenšas atrisināt, savstarpēji vienojoties sarunu ceļā. Ja Puses 10 (desmit) dienu 
laikā nevienojas, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

10.3. Visi šī līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti 
rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti. Tie pievienojami līgumam un kļūst par tā 
neatņemamu sastāvdaļu. 

10.4. Ar šī līguma parakstīšanas brīdi spēku zaudē visas iepriekšējās mutiskās 
vienošanās un sarakste. 

10.5. Par dzīvesvietas adreses maiņu Darbinieks paziņo Darba devējam 3 (trīs) dienu 
laikā. 

10.6. Līgumam ir pievienots un ir tā neatņemama sastāvdaļa: 
1 .pielikums - amata apraksts 

10.7. Līgums sastādīts divos eksemplāros. Viens l īguma eksemplārs glabājas pie Darba 
devēja, otrs - pie Darbinieka. 

ļ Pušu vienošanās par konkurences ierobežojumiem pēc darba 
! tiesisko attiecību beigām ir pieļaujama tikai tad, ja atbilst 
| Darba likuma noteiktajām pazīmēm (84.panta pirmā daļa). 
i Puses nevar atsaukties uz vienošanās brīvības principu, tā kā 

tās nav vienlīdz saimnieciski spēcīgas. 

Darba devējs Darbinieks 





1. 
L Ī G U M S 

par z i n ā t n i s k ā projekta real izāci ju 

IZPILDĪTAJĀ līguma 
uzskaites Nr.2003/135 

PASŪTĪTĀJA līguma 
uzskaites Nr.001-05 

L Ī G U M S 
par zinātniska projekta realizāciju 

Rīga 2003.gada 1.oktobrī 

L A T V I J A S U N I V E R S I T Ā T E , turpmāk līgumā saukta I Z P I L D Ī T Ā J S , tās zinātņu 
prorektora I N D U Ļ A R U D Z Ī Š A personā, kurš rīkojas saskaņā ar LATVIJAS 
UNIVERSITĀTES Satversmi, no vienas puses, un 
AS " L A T F A R M Ā C I J A " , turpmāk līguma tekstā saukta P A S Ū T Ī T Ā J S , tās 
izpilddirektora Jāņa Bērziņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, 
kopā saukti "LĪDZĒJI" , noslēdza šo līgumu par šāda projekta realizāciju: 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas realizēt projektu: DIVU 
L A M B R A M O L A PARAUGU SALĪDZINOŠAIS F A R M A K O L O Ģ I S K A I S 
R A K S T U R O J U M S (turpmāk līguma tekstā saukts "PROJEKTS") . 

1.2. Galvenās P R O J E K T A M izvirzītās prasības, tostarp P R O J E K T A izpildei un 
pabeigšanai nepieciešamās un PASŪTĪTĀJAM nododamās zinātniskās, tehniskās u.c. 
dokumentācijas un produkcijas uzskaitījums ir norādīts Tehniskajā uzdevumā, kas ir 
šā līguma neatņemama sastāvdaļa (Pielikums N r . l ) . 

1.3. Galveno P R O J E K T A plānoto posmu saturu, to izmaksas un izpildes termiņus nosaka 
Kalendārais plāns, kas ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa (Pielikums Nr.2). 

1.4. P R O J E K T A realizācija tiek sākta tikai pēc 2.5.punktā noteiktā avansa saņemšanas. 

2.1. Par izpildīto P R O J E K T U PASŪTĪTĀJS pārskaita IZPILDĪTĀJAM uz šajā līgumā 
norādīto kontu līgumcenu, kas noteikta Vienošanās protokolā, kas ir šā l īguma 
neatņemama sastāvdaļa (Pielikums Nr.3). 

2.2. Iespējamās izmaiņas P R O J E K T A izpildes līgumcenā, kas radušās no LĪDZĒJIEM 
neatkarīgu iemeslu dēļ, tiek noformēts ar atsevišķu vienošanās protokolu. 

2.3. Saskaņā ar Kalendāro plānu P R O J E K T S tiek apmaksāts pēc tā faktiskas pabeigšanas. 
PASŪTĪTĀJS pārskaita līgumcenu uz IZPILDĪTĀJA kontu, pamatojoties uz 
3.1.punktā minētajiem darba posmu nodošanas-pieņemšanas aktiem. 

2.4. PASŪTĪĀJS apmaksu veic 10 (desmit) dienu laikā pēc 2.3.punktā minētā akta 
parakstīšanas. 

2.5. Projekta izpildes nodrošināšanai PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) dienu laikā no šā līguma 
parakstīšanas brīža pārskaita IZPILDĪTĀJAM avansu 5 0 % apmērā no līgumcenas. 

1. Līguma priekšmets 

2. Līgumcena un norēķinu kartība 
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3. Darba nodošanas un pieņemšanas kartība 

3.1. Par katra P R O J E K T A posma pabeigšanu tiek sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts, 
kuru paraksta LĪDZĒJI. 

3.2. P R O J E K T A atskaites nodošana notiek ar IZPILDĪTĀJA pavaddokumentiem. 

3.3. P R O J E K T S uzskatāms par pabeigtu ar brīdi, kad PASŪTĪTĀJS ir parakstījis visus 
IZPILDĪTĀJA iesniegtos P R O J E K T A posmu nodošanas-pieņemšanas aktus. 

3.4. P A S Ū T Ī T Ā J A M 10 (desmit) dienu laikā pēc katra P R O J E K T A p o s m u nodošanas-
pieņemšanas akta un citu dokumentu, kuri norādīti Tehniskajā uzdevumā, saņemšanas 
dienas jānosūta IZPILDĪTĀJAM parakstīts akts vai motivēts P R O J E K T A posmu 
pieņemšanas atteikums. 

3.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā LĪDZĒJI sastāda un paraksta aktu par 
nepieciešamajiem papildu darbiem, to izpildes termiņiem un finansēšanas 
nosacījumiem. 

3.6. P R O J E K T A pirmstermiņa izpildes gadījumā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs to pieņemt un 
veikt apmaksu saskaņā ar 2.1.punktu. 

3.7. Ja P R O J E K T A izpildes gaitā noskaidrojas, ka IZPILDĪTĀJS darbu nespēj veikt vai to 
tā izpildi turpināt nav mērķtiecīgi, IZPILDĪTĀJS to pārtrauc un par to 5 (piecu) dienu 
laikā paziņo PASŪTĪTĀJAM. 

3.8. 3.7.punkta noteikumu gadījumā LĪDZĒJI 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc 
IZPILDĪTĀJA oficiāla paziņojuma par P R O J E K T A pārtraukšanu saņemšanas izskata 
jautājumu par P R O J E K T A turpināšanas mērķtiecību un finansiālajām saistībām. 

4.1. Intelektuālais īpašums, tostarp autortiesības, izgudrojums, dizainparaugs u. tml., kas 
radies P R O J E K T A izpildes gaitā, ir IZPILDĪTĀJA īpašums. 

4.2. P R O J E K T A izpildes nodrošināšanai iegādātie instrumenti, iekārtas un materiāli paliek 
IZPILDĪTĀJA īpašumā. 

5.1. Ja PASŪTĪTĀJS no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ lauž līgumu, tad 
PASŪTĪTĀJS apmaksā IZPILDĪTĀJAM faktiskos izdevumus līdz datumam, kad 
saņemts oficiāls paziņojums par līguma pārtraukšanu. 

5.2. P R O J E K T A pārtraukšanas gadījumā IZPILDĪTĀJAM 5 (piecu) dienu laikā 
P A S Ū T Ī T Ā J A M jāatmaksā 2.5.punktā noteiktais un izmaksātais avanss daļā, kādā tas 
nav izlietots darba izpildei. 

5.3. Par 2.4.punktā noteiktā maksājuma nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 
0,5% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo 
no pilnīgas šajā līgumā noteikto saistību izpildes. 

5.4. Visi tehniska rakstura strīdi izšķirami kopējās LĪDZĒJU pārstāvju apspriedēs, kas pēc 
vienas puses pieprasījuma tiek protokolētas. 

5.5. Par saistību neizpildi vai nepienācīgu to izpildi LĪDZĒJI ir atbildīgi saskaņā ar spēkā 
esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

4. īpašuma tiesības 

5. Līdzēju atbildība 
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6. Papildu noteikumi 

6.1. Strīdi, kas rodas starp Līdzējiem šā l īguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu 
ceļā. Ja 10 (desmit) dienu laikā netiek panākta vienošanās, strīds tiek risināts Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

6.2. Līgums sastādīts divos eksemplāros. Katrs Līdzējs saņem vienu no tiem. 

7. Līguma darbības termiņš 

Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, tas ir, 2003.gada 1.oktobri un ir spēkā līdz 
2003.gada 25.oktobrim. 

Līgumam pievienoti šādi pielikumi: 
Pielikums N r . l - Tehniskais uzdevums; 
Pielikums Nr.2 - Kalendārais plāns; 
Pielikums Nr.3 - Vienošanās protokols. 

8. Līdzēju rekvizīti 

IZPILDĪTĀJS 
Adrese: Rīgā, Raiņa bulvārī 19, LV-1586 
Maksājuma rekvizīti: VK Rīgas Norēķinu centrs, konta Nr.000361101, Latvijas 

Universitāte, reģ. ' Nr.90000076669, subkonta Nr.21501305010, 
Latvijas Banka, kods LACBLV2X 

PASŪTĪTĀJS 
Adrese: Rīgā, Brīvības ielā 10, LV-1010, tālr.7000001 
Maksājuma rekvizīti: reģ. Nr.0000112, 

Norēķinu rēķins Nr.2345, Nr.0987 U S D 
Unibanka, Vidzemes priekšpilsētas filiāle, kods: 3123123 

IZPILDĪTĀJS 

I.Rudzītis 
Prorektors 

Z.V. 

PASŪTĪTĀJS 

J. Bērziņš 
Izpilddirektors 

z.v. 
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P I E L I K U M S N r . l 

IZPILDĪTĀJA līguma 
uzskaites Nr.2003/135 
A P S T R I P R I N U 

P A S Ū T Ī T Ā J A līguma 
uzskaites Nr.001-05 
A P S T I P R I N U 

LATVIJAS U N I V E R S I T Ā T E S 
zinātņu prorektors 

AS "LATFARMACIJA 1 

izpilddirektors 

z.v. z.v. 
LATVIJAS U N I V E R S I T Ā T E 
(IZPILDĪTĀJS) 

AS "LATFARMACIJA' 
(PASŪTĪTĀJS) 

PROJEKTA 
DIVU L A M B R A M O L A PARAUGU SALĪDZINOŠAIS 

F A R M A K O L O Ģ I S K A I S R A K S T U R O J U M S 

TEHNISKAIS U Z D E V U M S 

1. P R O J E K T A finansiālais apjoms noteikts Vienošanās protokolā (Pielikums Nr.2). 
2. P R O J E K T A un tā posmu izpildes termiņi noteikti Kalendārajā plānā (Pielikums Nr.3). 
3. P R O J E K T A M izvirzītās pamatprasības: 

3.1. P A S Ū T Ī T Ā J S nodrošina IZPILDĪTĀJU ar lambramola divu paraugu 
nepieciešamo daudzumu - 0,5 1; 

3.2. IZPILDĪTĀJS veic salīdzinošos farmakoloģiskos testus, ievadot pelēm 3 (trīs) 
devas un novērtē paraugu aktivitāti ievadīšanas dienā; 

3.3. IZPILDĪTĀJS novēro dzīvnieku uzvedību, ietekmi uz ķermeņa temperatūru, 
toksiskās izpausmes un letalitāti 10 (desmit) dienu laikā pēc lambramola paraugu 
ievadīšanas; 

3.4. IZPILDĪTĀJS veic datu statistisko apstrādi un rezultātu analīzi, sagatavo atskaiti. 
4. Nododamā dokumentācija: 

4 .1. P A S Ū T Ī T Ā J A M jānodod PILNA P Ē T Ī J U M U ATSKAITE; 
4.2. LU Zinātņu daļai jānodod informatīvā atskaite un P R O J E K T A izpildes akts. 

Piezīme. Tehnisko uzdevumu izstrādā IZPILDĪTĀJS un saskaņo ar PASŪTĪTĀJU. Vispārīgā gadījumā 
tehniskā uzdevuma 3.punktā IZPILDĪTĀJAM ar PASŪTĪTĀJU jāsaskaņo pamatprasības, kuras liek 
izvirzītas darba rezultātam un nav atrunātas Līguma pamattekstā un tā pielikumos. Tās atkarīgas no 
PROJEKTA uzdevuma, un vienotas prasības šajā sadaļā nevar noteikt. Kopumā šīm prasībām jāietver, 
piemēram: 

- parametri, kuru skaitliskās vērtības ir jāiegūst, to noteikšanas precizitāte un metodes; 
- eksperimentālie paraugi, to daudzums, atbilstība noteiktajiem parametriem; 
- iekārtu konstruktīvie, tehniskie un ekspluatācijas nosacījumi; 
- izstrādājamās dokumentācijas uzskaitījums, prasības to noformēšanai un saturam; 
- citas ar PASŪTĪTĀJU un IZPILDĪTĀJU saskaņotas un precīzi determinētas prasības projektam. 

IZPILDĪTAJĀ PĀRSTĀVIS: PASŪTĪTAJĀ PĀRSTĀVIS: 

(Prof. A.Süna) (J.Bērziņš) 

99 



P I E L I K U M S Nr.2 

IZPILDĪTĀJA līgumu 
uzskaites Nr.2003/135 

P A S Ū T Ī T Ā J A līgumu 
uzskaites Nr.001-05 

VIENOŠANĀS P R O T O K O L S 
par līgumcenu 

P R O J E K T S : DIVU L A M B R A M O L A P A R A U G U SALĪDZINOŠAIS 
F A R M A K O L O Ģ I S K A I S R A K S T U R O J U M S 

Mes, zemāk parakstījušies, AS "LATFARMACIJA" izpilddirektors Jānis Bērziņš 
P A S Ū T Ī T Ā J A vārdā un LATVIJAS UNIVERSITĀTES zinātņu prorektors I.Rudzītis 
IZPILDĪTAJĀ vārdā apliecinām, ka LĪDZĒJI panākuši vienošanos par P R O J E K T A 
līgumcenu: 

Ls 4000, 00 (četri tūkstoši latu un 00 santīmu). Cenā ietilpst PVN, kas ir 720,00 
(septiņi simti divdesmit latu un 00 santīmu). 

Šis protokols uzskatāms par pamatu IZPILDĪTĀJA un PASŪTĪTĀJA savstarpējo norēķinu 
un maksājumu veikšanai. 

IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJS 

I.Rudzītis J.Bērziņš 
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2. 

Jūrmala 2000.gada 18.augusta 

Akciju sabiedrība "Latvijas Taupības banka", reģistrēta LR U z ņ ē m u m u reģistrā 1995.gada 
14.septembrī ar Nr.000214194, tās pilnvarotā pārstāvja Jūrmalas filiāles pārvaldnieka 
vietnieka - kreditēšanas daļas vadītāja Kārļa Steina personā, turpmāk tekstā - Banka, no 
vienas puses; 

Pircēji - Pēteris Sviests, personas kods 171253-10928, kas darbojas kā privātpersona, un 
Genādijs Mirins, personas kods 150468-12955, kas darbojas kā privātpersona, no otras 
puses; 

Pārdevējs - Tomass Burgers, dzimis 1944.gada 11.oktobrī Rīgā, dzīvojošs Karovverstr. 11 
20144 Berlīnē, Vācijā, savas pilnvarotās personas Ivetas Mālnieces personā, personas kods 
010171-12364, kas darbojas saskaņā ar 2000.gada 22.jūlijā ar reģistrācijas Nr.1254 
zvērināta notāra Paula Paulanera apliecinātu pilnvaru, no trešās puses, 

visi trīs turpmāk tekstā saukti arī Līdzēji, 

noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā sauktu - Līgums: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Šī Līguma priekšmets ir Bankā uz Pētera Sviesta vārda atvērtā Darījumu konta Nr.10-
010230207, turpmāk tekstā - Konts, apkalpošana nolūkā nodrošināt Pircēju un 
Pārdevēja darījuma, turpmāk tekstā - Darījums, saistību izpildi. 

1.2. Pircēji ne vēlāk kā līdz 2000.gada 18.septembrim iemaksā Kontā naudas līdzekļus 
U S D 80 000 (astoņdesmit tūkstoši ASV dolāru 00 centu) apmērā . 

1.3. Banka garantē Kontā iemaksāto naudas līdzekļu uzglabāšanu un apkalpošanu atbilstoši 
Bankas norēķinu konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumiem un šī Līguma 
noteikumiem. 

1.4. Ja vien no šī Līguma neizriet pretējais, Līdzēju attiecībām piemērojami Bankas Valdes 
apstiprinātie norēķinu konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumi. Tomēr pretrunu 
vai nesaskaņu gadījumā starp norēķinu konta atvēršanas un apkalpošanas 
noteikumiem un šī Līguma noteikumiem Līdzēji vienojas vadīties pēc Līguma 
noteikumiem. 

1.5. Līguma noteikumi ir piemērojami Līdzēju attiecībām līdz Līgumā noteikto saistību 
pilnīgai un pienācīgai izpildei. Izbeidzoties Līgumam, Banka Kontu slēdz. 

2. Konta izmantošana 

2.1. Naudas līdzekļu noņemšana no Konta notiek, sākot no 2000.gada 18.septembra, 
Pircējiem iesniedzot Bankai maksājuma uzdevumu. 

2.2. Naudas līdzekļu noņemšana vai izmaksa no Konta notiek saskaņā ar Bankai iesniegtu 
Pētera Sviesta parakstītu maksājuma uzdevumu, ja Bankai ir iesniegti Pārdevēja 
saistību izpildi apliecinoši dokumenti. Par šādam nolūkam iesniedzamajiem 
dokumentiem Līdzēji vienojas, parakstot šī Līguma Pielikumu Nr. 1. 
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2.3. Ja Pārdevējs līdz 2.2.punktā paredzētajam datumam (ieskaitot) nav iesniedzis Bankai 
Piel ikumā N r . l paredzētos dokumentus un Pircēji un Pārdevējs nav vienojušies par 
naudas līdzekļu izmaksu no Konta, tad Banka aptur visus darījumus ar Kontā 
esošajiem līdzekļiem, kamēr Līdzēji iesniedz Bankai kopīgi parakstītu maksājuma 
uzdevumu par rīcību ar Kontā esošajiem līdzekļiem, bet, ja šāda vienošanās netiek 
panākta - līdz strīda noregulēšanai saskaņā ar Līguma 4.7.punktu. 

3. Norēķinu kārtība 

3.1. Pircēji Līguma parakstīšanas dienā samaksā Bankai komisijas maksu par Konta 
atvēršanu Ls 150,00 (viens simts piecdesmit latu un 00 santīmu) apmērā. 

3.2. Ja Līguma 2.2.punktā paredzētais termiņš tiek pagarināts vai, ja Līgums citādi tiek 
grozīts, Pircēji par katru termiņa pagarinājumu vai Līguma grozīšanas gadījumu 
samaksā Bankai papildu komisijas maksu Ls 5,00 (pieci latu un 00 santīmu) apmērā. 
Šādas komisijas maksas samaksa ir nepieciešams priekšnoteikums, lai Līguma 
grozījumi stātos spēkā. 

3.3. No Kontā ieskaitītās naudas summas Banka ietur izmaksas par operācijām ar Kontā 
esošajiem naudas līdzekļiem saskaņā ar operācijas veikšanas dienā Bankas "Vienotajā 
pakalpojumu cenrādī" noteikto. 

3.4. Par naudas līdzekļu atlikumu Kontā Banka neaprēķina un nemaksā procentus. 

3.5. Bankā iesniegtajos maksājuma dokumentos ir jābūt precīzi norādītiem maksātāja un 
saņēmēja rekvizītiem un summai. Bankai ir tiesības nepieņemt maksājuma 
dokumentus, kas nav aizpildīti atbilstoši Bankas prasībām vai ir ar labojumiem. Banka 
sniedz bezmaksas konsultācijas maksājuma dokumentu noformēšanā. 

3.6. Pieņemot izpildei un izpildot maksājuma dokumentu, Banka salīdzina parakstus uz 
maksājuma dokumenta ar šajā Līgumā norādīto Pircēju, Pārdevēja pārstāvju parakstu 
paraugiem Bankas parakstu paraugu kartītēs. Līdzēji vienojas, ka Bankai nav 
pienākums pārbaudīt maksājuma dokumentu parakstītāju identitāti un parakstu 
autentiskumu. 

4. Citi noteikumi 

4.1. Banka neatbild par Pārdevēja un/vai Pircēju saistību izpildi vai neizpildi, kā arī par 
Bankā iesniegto dokumentu autentiskumu, pareizību vai saturu un saņemtos 
dokumentus uzskatīs par īstiem un spēkā esošiem. Banka pārbauda tai iesniegto 
dokumentu atbilstību šī Līguma Pielikuma Nr. l noteikumiem, neveicot tai iesniegto 
dokumentu satura iztulkošanu vai patiesuma pārbaudi. 

4.2. Gan Pircējiem, gan Pārdevējam ir tiesības saņemt no Bankas apstiprinājumu par 
Līguma 1.2.punktā minētās summas ieskaitīšanu Kontā. 

4.3. Bankai ir tiesības uzskatīt Līgumu par lauztu un vienpusēji atkāpties no tā pildīšanas 
un Kontu slēgt, ja netiek izpildīta Līguma 1.2. paredzētā Pircēju saistība. Bankai 
samaksātās komisijas maksas Līguma izbeigšanās vai laušanas gadījumā ir 
neatmaksājamas. 

4.4. Par Līguma grozījumiem vai papildinājumiem Līdzēji var vienoties, parakstot 
atsevišķu šī Līguma pielikumu, kas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 

4.5. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti 
Līguma noteikumu interpretācijai. 

4.6. Līgums sastādīts četros eksemplāros latviešu valodā. Divi Līguma eksemplāri ir nodoti 
Pircējam, viens - Pārdevējam, viens - Bankai. 
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4.7. Visi strīdi, kas Līdzējiem radušies sakarā ar Līguma izpildi, jebkura mantiska vai 
nemantiska rakstura nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma, tiek nodotas 
izskatīšanai Latvijas komercbanku asociācijas šķīrējtiesai Rīgā saskaņā ar šīs 
šķīrējtiesas statūtiem, reglamentu un nolikumu par Latvijas komercbanku asociācijas 
šķīrējtiesas izdevumiem. Šķīrējtiesas spriedums ir galīgs, nav pārsūdzams un 
Līdzējiem ir obligāts. Šķīrējtiesnešu skaits - trīs, un tos ieceļ Latvijas komercbanku 
asociācijas šķīrējtiesas priekšsēdētājs. Šķīrējtiesas lietas izskatīšanas valoda būs 
latviešu. 

4.8. Bankā iesniegtie Pircēju un Pārdevēja identifikācijas dokumenti un Pircēju vai 
Pārdevēja pārstāvju pilnvaras apliecinošie dokumenti uzskatāmi par spēkā esošiem un 
piemērojamiem Līdzēju attiecībām līdz brīdim, kad Banka ir saņēmusi to rakstisku 
atsaukumu, bet visi un jebkādi grozījumi Bankai iesniegtajos identifikācijas un 
pilnvaras apliecinošajos dokumentos stājas spēkā ar brīdi, kad Banka ir saņēmusi 
grozījumus apliecinošos dokumentus. Šis Līguma punkts ir spēkā uz nenoteiktu laiku 
un, izbeidzoties Līguma darbībai, tā spēks un darbība nebeidzas, kamēr starp 
Pircējiem, Pārdevēju un Banku pastāv tiesiskas attiecības. 

5. Līdzēju adreses un rekvizīti 

Banka: 
AS " Latvijas Taupības banka" Jūrmalas filiāle, 
Piejūras prospekts 2 1 , Jūrmala, LV 2136, 
Reģ.apl.Nr.000331187, 
bankas kods 310101430 

K.Šteins 

Pircēji: 
Pēteris Sviests, Genādijs Mirins, 
personas kods 171253-10928, personas kods 150468-12955, 
Meža iela 33, Jūrmala, LV 2178, Centra iela 34, dz.155, Rīga, LV 1045, 
pase Nr.LE 0666106, izdota pase Nr.033981, izdota 
22.07.1998. Jūrmalas pasu daļā. 01.08.1999. Rīgas 3. pasu daļā. 

P.Sviests G.Mirins 

Pārdevējs: 
Tomasa Burgera, dzimuša 1944.gada 11.oktobrī Rīgā, 
dzīvojoša Karovverstr. 11, 20144 Berlīnē, Vācijā, 
pilnvarniece Iveta Mālniece, 
personas kods 010171 -123 64, 
Pētera iela 3, dz.21, Rīga, LV 1099, 
pase Nr.LA 0778541, kas izdota 
21.03.1995. Rīgas Kurzemes priekšpilsētas 
policijas pārvaldē. 

I.Mālniece 
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3. 

Rīga 2001.gada 9.maija 

Valsts AS "Latvijas nekustamā īpašuma aģentūra" (turpmāk tekstā - Komercķīlas 
ņēmējs), kas reģistrēta LR U z ņ ē m u m u reģistrā 1993.gada 21.maijā ar Nr.000318425, tās 
ģenerāldirektora Mārtiņa Dībeļa personā, kas rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no vienas puses, 
un Zigis Skapīts, personas kods 190681-10002, dzīvojošs Rīgas rajonā, Jūras pagastā 
"Ceļos", Elīna Kastane, personas kods 240581-10007, dzīvojoša Jelgavā, Čiekuru ielā 19, 
d z . l l , un Krišs Jūrmalnieks, personas kods 170759-10056, dzīvojošs Rīgā, Gaismas ielā 
38, dz.51, (turpmāk tekstā - Komercķīlas devēji), no otras puses, kopā saukti arī kā 
Puses, vienojas par tālāk minēto: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Lai nodrošinātu Komercķīlas ņēmēja prasījumus, kas izriet no 2000.gada 7.maija 
nomas līguma Nr.630 (turpmāk tekstā - N o m a s līgums), kas noslēgts starp 
Komercķīlas ņēmēju un SIA "BRIK" (reģistrēts LR UR 03.04.1997. ar reģ. 
Nr.000501001), Komercķīlas devēji nodod un Komercķīlas ņēmējs pieņem 
Komercķīlas devējiem piederošo īpašumu - SIA "BRIK" kapitāla daļas (turpmāk 
tekstā - Komercķīla): 
1.1.1. Zigis Skapīts līdz ar to ieķīlā 105 (viens simts piecas) viņam piederošās SIA 

"BRIK" kapitāla daļas ar nominālvērtību Ls 2100 (divi tūkstoši viens simts 
latu), kas pārstāv 7 (septiņus) % no SIA "BRIK" pamatkapitāla; 

1.1.2. Elīna Kastane līdz ar to ieķīlā 105 (viens simts piecas) viņai piederošās SIA 
"BRIK" kapitāla daļas ar nominālvērtību Ls 2100 (divi tūkstoši viens simts 
latu), kas pārstāv 7 (septiņus) % no SIA "BRIK" pamatkapitāla; 

1.1.3. Krišs Jūrmalnieks līdz ar to ieķīlā 105 (viens simts piecas) viņam piederošās 
SIA "BRIK" kapitāla daļas ar nominālvērtību Ls 2100 (divi tūkstoši viens simts 
latu), kas pārstāv 7 (septiņus) % SIA "BRIK" pamatkapitāla. 

1.2. Komercķīlas devēji apliecina, ka Komercķīla pieder Komercķīlas devējiem uz 
īpašuma tiesību pamata. Komercķīlas devēji uzrāda īpašuma tiesības apliecinošus 
dokumentus un iesniedz Komercķīlas ņēmējam šo dokumentu notāra apliecinātas 
kopijas, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. Komercķīlas devēji apliecina, ka 
tiem ir pilnīgas un likumīgas tiesības noslēgt šo līgumu un uzņemties tajā paredzētās 
saistības. 

1.3. Komercķīlas devēji paziņo, ka Komercķīla uz šī līguma slēgšanas brīdi nav 
apgrūtināta ar lietu tiesībām, par to nepastāv strīdi, nevienai citai fiziskai vai juridiskai 
personai tas vai tā daļa nav atsavināta, uzdāvināta, tai nav uzlikti aizliegumi tā 
atsavināšanai, ieķīlāšanai, piedziņas vēršanai pret to, nav nekā citādi iesaistīts 
darījumos ar trešajām personām, tā ir brīva no trešo personu prasījumiem. 
Komercķīlas devējiem ir nekavējoties jāinformē Komercķīlas ņēmējs par iepriekš 
minēto apstākļu izmaiņām. 

1.4. Ar Komercķīlu nodrošināto prasījumu maksimālā s u m m a ir Ls 11 255 (vienpadsmit 
tūkstoši divi simti piecdesmit pieci lati), kas ietver galveno prasījumu un ar to saistītos 
blakus prasījumus (līgumsodu u . c ) , kas izriet no N o m a s līguma. 
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1.5. Komercķīlas devēji iesniedz Komercķīlas ņēmējam izziņu no LR UR Komercķīlu 
reģistra, ka Komercķīla nav reģistrēta Komercķīlu reģistrā. Komercķīlu reģistra 
izsniegtā izziņa ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Komercķīlas devēju tiesības un pienākumi: 
2.1.1. Komercķīlas devējiem ir jārūpējas par Komercķīlu kā gādīgiem saimniekiem; 
2.1.2. Komercķīlas devējiem ir tiesības līdz komercķīlas tiesību realizācijai iegūt 

visus augļus, ko dod Komercķīla; 
2.1.3. Komercķīlas devēji apņemas neveikt nekādas darbības ar Komercķīlu vai tās 

daļu, kas varētu samazināt tās vērtību vai kā citādi bez Komercķīlas ņēmēja 
piekrišanas grozīt ar šo līgumu nodibinātās tiesiskās attiecības; 

2.1.4. Komercķīlas devējiem ir jāaizstāv Komercķīlas ņēmēja komercķīlas tiesība uz 
Komercķīlu, ja to apstrīd citi kreditori; 

2.1.5. Komercķīlas devējiem ir aizliegts atkārtoti ieķīlāt Komercķīlu vai arī kādu tās 
daļu; 

2.1.6. Komercķīlas devēji apņemas nokārtot visus nepieciešamos dokumentus, kā arī 
segt visus izdevumus, iestājoties šī līguma 2.2.punkta noteikumiem: 

2.1.7. Komercķīlas devējiem 7 (septiņu) darba dienu laikā no šī līguma parakstīšanas 
brīža jāreģistrē Komercķīla Komercķīlu reģistrā, par ko Komercķīlas ņēmējam 
jāiesniedz Komercķīlas reģistrācijas akts; 

2.1.8. Komercķīlas devēji uz sava rēķina apmaksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī 
līguma reģistrāciju, pārjaunojumu un grozījumu reģistrāciju, kā arī dzēšanas 
reģistrāciju Komercķīlu reģistrā, un izdevumus, kas saistīti ar notāra 
pakalpojumiem. 

2.2. Komercķīlas ņēmēja tiesības un pienākumi: 
2.2.1. ja SIA "BRIK" ilgāk kā par 60 (sešdesmit) kalendāra dienām neveic kādu no 

N o m a s līguma maksājumiem paredzētajā kārtībā un apmēros, Komercķīlas 
devējiem pēc Komercķīlas ņēmēja pieprasījuma ir jānodod Komercķīlu 
apliecinošie dokumenti, lai Komercķīlas ņēmējs varētu realizēt komercķīlas 
tiesību; 

2.2.2. Komercķīlas ņēmējs var privāti (bez izsoles un tiesas starpniecības) pārdot 
Komercķīlu, pārdošanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Komercķīlas 
devējiem. 

3. Līguma darbības termiņš 

3.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses. 

3.2. Līguma darbības termiņš ir līdz brīdim, kad pilnībā ir apmierināti Komercķīlas ņēmēja 
prasījumi, kuri izriet no šī līguma, kā arī līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei. 

4. īpašie nosacījumi 

4.1. Puses apliecina, ka pilnībā saprot šī līguma noteikumus, apzinās savas tiesības un 
pienākumus. 

4.2. Katrs no Komercķīlas devējiem ar visu savu mantu atlīdzinās Komercķīlas ņēmējam 
visus radušos zaudējumus, kādi viņam varētu rasties sakarā ar to, ka kāda no šī līguma 
1.1., 1.2. un 1.3.punktā sniegtajām ziņām vai kāds no apliecinājumiem izrādās 
nepatiess vai nepilnīgs, vai sakarā ar citos šī līguma punktos noteikto attiecīgo 
Komercķīlas devēju saistību pilnīgu neizpildi. 
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4.3. Visas Komercķīlas ņēmēja un Komercķīlas devēju tiesības un pienākumi, šī līguma 
noteikumi un nosacījumi ir saistoši attiecīgajiem Pušu tiesību un saistību 
pārņēmējiem. 

4.4. Jebkurš strīds, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai 
spēkā neesamību, tiks izšķirts Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā Rīgā saskaņā ar 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šīs Šķīrējtiesas reglamentu viena 
šķīrējtiesneša sastāvā latviešu valodā. 

4.5. Visas šī l īguma izmaiņas un papildinājumi jānoformē, Pusēm vienojoties, rakstveidā 
kā šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

4.6. Ar šo Puses vienojas, ka Komercķīlas devēji sūtīs Komercķīlas ņēmējam jebkurus 
paziņojumus un citādu informāciju pa pastu ierakstītās vēstulēs vai pa kurjerpastu uz 
līgumā minēto Komercķīlas ņēmēja adresi, bet Komercķīlas ņēmējs - Komercķīlas 
devējiem uz Komercķīlas devēju minētām adresēm, ja nebūs norādītas citas adreses. 
Puses vienojas, ka viena otrai iepriekšminēto informāciju var iesniegt arī pret 
parakstu. Informācijas piegādes veidu izvēlas informācijas sūtītājs. 

4.7. Latvijas Republikas Civillikuma 1278.-1339.panta un Komercķīlas likuma noteikumi 
Pusēm ir zināmi. 

4.8. Katra no līguma Pusēm ir mantiski atbildīga par šī līguma neizpildi vai tā nepienācīgu 
izpildi saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un šo 
līgumu. 

4.9. Līguma daļu nosaukumi ir izmantoti tikai ērtākai līguma pārskatāmībai, un tie nevar 
tikt izmantoti līguma tulkošanai vai interpretācijai. 

4.10. Līgums sastādīts un parakstīts sešos eksemplāros — divi Komercķīlas ņēmējam, viens 
pie katra no Komercķīlas devējiem un viens Komercķīlu reģistram. 

K O M E R C Ķ Ī L A S Ņ Ē M Ē J S : 
Valsts AS "Latvijas nekustamā īpašuma aģentūra" 
Peļņas iela 2, Rīga, 
reģ.Nr.000334475, 
tel. 7227344 

(M.Dībelis) 

K O M E R C Ķ Ī L A S DEVĒJI: 
Zigis Skapīts, 
personas kods 190681-10002, 
Rīgas rajons, Jūras pagasts "Ceļi" LV-1044, 
tel. 2416601 

(Z.Skapīts) 

Elīna Kastane, 
personas kods 240581-10007, 
Jelgava, Čiekuru iela 19, dz.l 1, LV-3002, 
tel. 3025502 

(E.Kastane) 

Krišs Jūrmalnieks, 
personas kods 170759-10056, 
Rīga, Gaismas iela 38, dz.51, LV-1066, 
tel. 7338193 

(K.Jūrmalnieks) 
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4. 

Salaspilī 11.05.2003. 

AS "Brīvība" reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 1998.gada 23.martā ar reģistrācijas 
Nr.0020023, juridiskā adrese Rīgas rajonā, Salaspilī, " Kalni" 11, LV-5070, kuras vārdā 
saskaņā ar Statūtiem rīkojas izpilddirektors Kārlis Maiksts, kā "Darba devējs", no vienas 
puses, un Ilze Mieze, personas kods 050370-17812, dzīvojoša Rīgas rajonā, Salaspilī, 
Jūrnieku ielā 45, dz . l , kā "Darbinieks", no otras puses, pamatojoties uz 2003.gada 
11.maija Darba līgumu Nr.234, noslēdz šāda satura līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Darba devējs sniedz Darbiniekam viņa rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama 
Darbiniekam nolīgtā darba izpildei, bet Darbinieks apņemas to izmantot tikai Darba 
līgumā noteikto darba pienākumu kvalitatīvai veikšanai. 

1.2. Par komercnoslēpumu uzskatāma jebkura esoša vai darba procesā iegūta vārc 
vai rakstiska, vai datu bāzē esoša Darba devēja finansiāla, ekonomiska, juridiska 
satura informācija, tostarp informācija par sadarbības partneriem, piegādātājiem, 
klientiem un citiem Darba devēja darījumu partneriem, kā arī informācija, kas attiecas 
uz mārketinga attīstību, darbaspēka plānošanu, pielietojamo tehnoloģiju, 
izstrādātajiem produktiem, izgudrojumiem un cita veida informācija, kas Darbiniekam 
kļuvusi zināma, veicot Darba līgumā noteiktos darba pienākumus. 

2. Darbinieka pienākumi 

2.1. Darbinieks apņemas: 
2.1.1. neizpaust, neizplatīt vai jebkādā citā veidā nenodot 1.2.punktā noteikto 

informāciju citām personām bez Darba devēja rakstiskas piekrišanas; 
2.1.2. nefotografēt un neuzņemt video darba vietā bez Darba devēja rakstiskas 

piekrišanas; 
2.1.3. tieši vai netieši neiesaistīties jebkādos darījumos ar juridiskām vai fiziskām 

personām, kuras ir vai var būt Darba devēja konkurenti, piegādātāji vai 
sadarbības partneri, izņemot, ja tas ir saistīts ar nolīgtā darba veikšanu. 

3. Darba devēja tiesības 

3.1. Ja Darbinieks pārkāpj šī līguma 1. un 2.punktā minētos noteikumus un tā rezultātā 
Darba devējam tiek radīti zaudējumi, tad Darba devējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt 
Darba līgumu ar Darbinieku, ievērojot Darba likumā noteiktos uzteikuma termiņus. 

3.2. Iestājoties 3.1.punkta noteikumiem, Darbinieks maksā Darba devējam līgumsodu 2 0 % 
apmērā no mēneša darba algas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Darbinieku no 
pienākuma segt Darba devējam radušos zaudējumus normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. Līgumsods ieskaitāms zaudējumu atlīdzībā. 

4. Līguma darbības termiņš 

Ja Darbinieks izbeidz darba attiecības ar Darba devēju, tad Darbinieka komercnoslēpuma 
neizpaušanas pienākums saglabājas vēl 1 (vienu) kalendāro gadu pēc Darba līguma 
izbeigšanās. 
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5. Citi noteikumi 

5.1. Visi strīdi starp pusēm tiek risināti pārrunu ceļā. Ja šādi neizdodas panākt vienošanos, 
tad strīds risināms Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5.2. Visi šī līguma grozījumi, labojumi, papildinājumi stājas spēkā tikai pēc to 
noformēšanas rakstiski un abpusējas parakstīšanas, un tiek uzskatīti par šī līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. 

5.3. Līgums parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Darbinieka, otrs — 
pie Darba devēja. 

Darba devējs Darbinieks 
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5. 

Rīga 2001.gada 1.aprīlis 

Akciju sabiedrība "Kapitāla Banka", reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 1993.gada 
17.novembrī, reģ. Nr.000301877, juridiskā adrese - Ventspils, Lielā iela 24 (turpmāk 
tekstā BANKA), tās inkasācijas daļas vadītāja Nikolaja Savoja personā, kas darbojas uz 
B A N K A S valdes 2001.gada 6 janvāra lēmuma Nr.12 pamata, un SIA "Venta", reģistrēta 
LR U z ņ ē m u m u reģistrā 21.07.1998., reģ. Nr.000981701, juridiskā adrese Ventspils, 
Rīdzenes iela 4, (turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS) rīkotājdirektora Māra Zemberga personā, 
kurš darbojas uz statūtu pamata, noslēdz šādu līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. B A N K A līgumā noteiktās dienās un stundās ar saviem spēkiem un līdzekļiem 
PASŪTĪTĀJA filiālēs un uzņēmumos veic naudas ieņēmumu inkasāciju un iekasētās 
naudas iemaksu BANKAS kasē PASŪTĪTĀJA norēķinu kontā BANKĀ. 
PASŪTĪTĀJS līgumam pievieno BANKAS apkalpojamo filiāļu un uzņēmumu 
sarakstu ar inkasācijas grafiku (pielikums N r . l ) , kas pēc tā abpusējas parakstīšanas 
kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

1.2. Par inkasācijas pakalpojumu veikšanu PASŪTĪTĀJS norēķinās ar B A N K U līgumā 
noteiktos apmēros un termiņos saskaņā ar pakalpojumu tarifiem, kas ir spēkā uz 
inkasācijas pakalpojuma sniegšanas dienu. 

2. Pušu pienākumi 

2.1. Lai nodrošinātu inkasējamo naudas līdzekļu saglabāšanu un drošu nogādāšanu 
BANKĀ, PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt: 
- netraucētas brīvas inkasācijas transporta piebraukšanas iespējas labi apgaismotam 

objektam; 
- netraucētu BANKAS inkasatoru ieeju telpās; 
- izolētu telpu inkasējamās naudas pieņemšanai. 

2.2. PASŪTĪTĀJS no savu darbinieku vidus norīko par inkasāciju atbildīgo personu, kuras 
pienākumos ietilpst: 
- precīzi noteiktajā laikā sagatavot inkasācijai somu ar naudas ieņēmumiem, t.i., 

saskaitīt ieņemto un somā ievietoto naudu, sašķirot naudas zīmes pēc to 
nomināliem, atdalīt apgrozībai derīgās zīmes no apgrozībai nederīgajām naudas 
zīmēm, sašķirotās pārsiet ar aukliņu un ievietot inkasācijas naudas somā. Saskaņā 
ar B A N K A S iekšējiem noteikumiem nav pieļaujams izdarīt uzrakstus par naudas 
zīmju skaitu uz naudas paciņu iesaiņojuma, kā arī izdarīt uzrakstus par inkasācijai 
sagatavotās naudas daudzumu; 

- sagatavot trijos eksemplāros salasāmā rokrakstā caur kopējamo papīru aizpildītu 
pavadrakstu katrai inkasācijas naudas somai, kurā norādīts somā ievietoto naudas 
zīmju nominālu saraksts un kopējā inkasācijā nodotās naudas summa. 
Uz pavadzīmes un to kopijām jābūt vienam un tam pašam inkasācijas naudas 
somas numuram; 

- ielikt inkasācijas somas speciālajā kabatā pavadraksta pirmo eksemplāru un 
aizplombēt somu tā, lai plomba atrastos pēc iespējas tuvāk somas atslēgai; 
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- pēc rūpīgas inkasatora dienesta apliecības pārbaudes un tajā ielīmētās fotokartītes 
salīdzināšanas ar inkasatoru, pēc tam, kad inkasators uzrādījis ar B A N K A S un 
PASŪTĪTĀJA apaļajiem zīmogiem apliecināto ierašanās kartīti, pārbauda 
inkasatora paraksta atbilstību parakstam dienesta apliecībā vai pilnvarā, saņem 
P A S Ū T Ī T Ā J A M nostiprināto inkasācijas maiņas somu un nodod inkasatoram somu 
ar inkasējamo naudu. 

2.3. Naudas līdzekļu inkasācija notiek tieši PASŪTĪTĀJA filiālēs vai uzņēmumos, kur 
inkasatori saņem somas ar savāktiem naudas līdzekļiem noteiktajā dienā un laikā. 

2.4. Par visām izmaiņām savā darba laikā PASŪTĪTĀJS ziņo BANKAS inkasācijas 
nodaļas priekšniekam Ventspilī, Lielā ielā 24, tel. 5011147. 

2.5. Latvijas Bankas noteiktā kārtība līgumā paredzēto inkasācijas operāciju veikšanai 
pusēm ir zināma un obligāta. 

2.6. Visus norādījumus par šā līguma izpildes kārtību PASŪTĪTĀJS apņemas nekavējoties 
paziņot savām filiālēm un uzņēmumiem, kuriem šie norādījumi ir obligāti un 
izpildāmi. 

3. Naudas savākšanas kārtība 

3.1. Pamats naudas inkasācijai un iemaksai BANKAS kasē ir BANKAS pilnvarotās 
personas - BANKAS valdes priekšsēdētāja vai viņa vietnieka parakstīta un 
apzīmogota pilnvara, kurā norādīts inkasatora vārds un uzvārds, iniciāļi, personas 
kods un personas dokuments. 

3.2. Naudas līdzekļu inkasācijas veikšanai BANKAS inkasācijas nodaļa P A S Ū T Ī T Ā J A M 
nodod bezmaksas lietošanā nepieciešamo daudzumu inkasācijas naudas somu, kas ir 
BANKAS īpašums. Līguma laušanas gadījumā PASŪTĪTĀJAM saņemtās inkasācijas 
somas obligāti jāatgriež atpakaļ BANKAS inkasācijas nodaļā. 

3.3. Inkasators ir tiesīgs nepieņemt somu ar naudu, ja inkasācijas somas audums ir saplēsts 
vai salāpīts, ja uz plombēšanas auklas ir mezgli, neskaidrs nospiedums uz plombēs vai 
ja nesakrīt pavadrakstā ierakstītās summas cipari ar vārdisko tekstu un teksts uz 
pavadraksta pirmā eksemplāra ar tekstu uz pavadraksta kopijām, vai ja uz 
B A N K A S inkasatoru ierašanās brīdi inkasācijas somas nav sagatavotas. Šādos 
gadījumos P A S Ū T Ī T Ā J A M savāktā nauda jānogādā un jā iemaksā 
B A N K A S ieņēmumu kasē paša spēkiem un līdzekļiem. 

3.4. Ja inkasācijas soma ar naudas ieņēmumiem nav sagatavota inkasācijai noteiktajā laikā, 
tad PASŪTĪTĀJA atbildīgā persona izdara ierakstu inkasatora kartītē, norādot 
neizpildes cēloņus, kurus apliecina ar savu parakstu. 

3.5. Pavadraksts, kuru par aizplombētas somas saņemšanu parakstījis un apzīmogojis ar 
inkasācijas nodaļas zīmogu inkasators, kalpo par dokumentu, kas apliecina konkrētās 
somas nodošanas faktu B A N K A S inkasācijas nodaļas darbiniekam. Pavadrakstā, tā 
kopijās un pavadzīmē obligāti jābūt norādītam inkasācijas somas numuram. 

3.6. Gadījumos, ja PASŪTĪTĀJA inkasācijai nodotajās naudas somās atkātoti ir naudas 
iztrūkums, PASŪTĪTĀJA pārstāvis var piedalīties naudas pārskaitīšanas procesā 
B A N K A S telpās. 

4. Norēķini par inkasāciju 

4.1. Par inkasācijas pakalpojumiem PASŪTĪTĀJS maksā BANKAI saskaņā ar tās 
iesniegtajiem rēķiniem. 
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4.2. Samaksa par inkasācijas pakalpojumiem notiek šādā kārtībā: 
4.2.1. vienu reizi kalendāra nedēļā B A N K A izraksta P A S Ū T Ī T Ā J A M rēķinu, kurā 

tiek norādīta inkasācijas pakalpojumu apmaksas summa un P V N ; 
4.2.2. rēķinā norādīto inkasācijas pakalpojumu apmaksas summu B A N K A bezakcepta 

kārtībā noraksta no PASŪTĪTĀJA norēķinu konta BANKĀ. 
4.3. Ja tiek veikta atkārtota BANKAS inkasatora iebraukšana PASŪTĪTĀJA filiālēs un/vai 

uzņēmumos PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, tas ir, PASŪTĪTĀJS grafikā norādītā laikā nav 
sagatavojis inkasācijas somas vai izpildījis šajā līgumā paredzētās saistības, kas 
saistītas ar inkasācijas operācijas norises nodrošināšanu, tad B A N K A iekasē samaksu 
divkārša tarifa apmērā. 

5. Pušu atbildība 

5.1. B A N K A S atbildība PASŪTĪTĀJAM par inkasācijai saņemtās naudas saglabāšanu 
sākas ar brīdi, kad inkasators līgumā noteiktā kārtībā saņēmis somu ar naudu. 

5.2. Gadījumos, kad inkasācijas soma un plombas ir neskartas, B A N K A neatbild 
P A S Ū T Ī T Ā J A M par naudas iztrūkumu somā, kā arī neatbild par esošo viltoto v a i 
apgrozībā neizmantojamo naudu. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJA norēķinu kontā tiek 
ieskaitīta summu, kas faktiski atbilst PASŪTĪTĀJA inkasācijas somā esošajai naudas 
summai, un PASŪTĪTĀJAM tiek izsniegts B A N K A S pilnvaroto personu parakstīts 
akts. 

6.1. Līgums ir beztermiņa, katrai no pusēm ir tiesības izbeigt noslēgto līgumu, brīdinot par 
to otru pusi vienu mēnesi iepriekš. 

6.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

6.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, viens no t iem glabājas BANKĀ, bet otrs pie 
PASŪTĪTĀJA. 

6.4. Visus strīdus un pretenzijas puses centīsies noregulēt savstarpēju sarunu ceļā, bet 
nevienošanās gadījumā strīdu izskatīšana pēc prasītāja izvēles tiek nodota izskatīšanai 
Rīgas Starptautiskajai šķīrējtiesai vai Latvijas Republikas tiesu iestādēm atbilstoši 
Latvijas Republikas spēkā esošajai normatīvajiem aktiem. 

6. Līguma darbības laiks un strīdu izskatīšanas kartība 

7. Pušu juridiskās adreses 

BANKA: 
Ventspils, Lielā iela 24, LV-4006, 
korespondentkonts 700121213, 
Latvijas Bankas Norēķinu Centrā 

PASŪTĪTĀJS: 
Ventspils, Rīdzenes iela 4, LV-4012, 
norēķinu konts Nr.AX906675Y76, 
AS "Kapitāla Banka" 

kods 310101345 

N.Savojs M.Zember 
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6. 

Riga 2001.gada 5.jūlija 

SIA "Lielais līzings", Rīgā, Zemes ielā 11, reģ. Nr. 112233445, turpmāk līguma tekstā 
saukts "Līzinga devējs", tās izpilddirektora J.Mēness personā, kurš rīkojas uz Statūtu 
pamata, no vienas puses, un N. Saulītis personas kods 120572-12312, dzīvojošs Rīgā, 
Baiļu ielā l,dz.4, turpmāk līguma tekstā saukts "Līzinga ņēmējs", no otras puses, abas 
kopā sauktas "Puses", noslēdz šādu līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Šis līgums tiek noslēgts, pamatojoties uz Līzinga ņēmēja iesniegumu Līzinga devējam 
par līzinga operācijas veikšanu, kas ir šī l īguma neatņemama sastāvdaļa, un kurā 
Līzinga ņēmējs lūdz Līzinga devēju iegādāties televizoru "Panasonic" 28 LD 4 P, 
turpmāk saukts "Līzinga objekts", Līzinga ņēmēja vajadzībām. 

1.2. Līzinga devējs pēc 3.3.punktā norādītā avansa saņemšanas apņemas nopirkt Līzinga 
ņēmēja izvēlēto Līzinga objektu. 

1.3. Līzinga devējs nodod, bet Līzinga ņēmējs pieņem valdījumā Līzinga objektu, par ko 
tiek sastādīts nodošanas-pieņemšanas akts, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.4. Līzinga ņēmējs iegūst īpašuma tiesības uz Līzinga objektu pēc šajā l īgumā noteikto 
saistību pilnīgas izpildes, par ko tiek sastādīts divpusējs akts par īpašuma tiesību 
pāreju. 

2.1. Līzinga ņēmējs apliecina, ka ir patstāvīgi izvēlējies Līzinga objektu. Līzinga devējs 
nav atbildīgs par Līzinga ņēmēja izvēli un neatbild par Līzinga objekta kvalitāti un 
atbilstību Līzinga ņēmēja prasībām. 

2.2. Līzinga objekta glabāšanas vieta ir Līzinga ņēmēja norādītā dzīvesvieta Rīgā, Baiļu 
ielā l.dz.4. 

3. Līguma summa un maksājumu kārtība 

3.1. Līguma kopsumma ir Ls 369,24 (trīs simti sešdesmit deviņi lati un 24 santīmi), un tā 
sastāv no 3.2.punktā noteiktās Līzinga objekta vērtības un 3.5.punktā noteiktajiem 
maksājumiem. 

3.2. Līzinga objekta vērtība (t.sk. PVN) ir Ls 349 (trīs simti četrdesmit deviņi lati). 

3.3. Vienas darba dienas laikā pēc šī līguma noslēgšanas Līzinga ņēmējs iemaksā Līzinga 
devējam avansu 2 5 % apmērā no Līzinga objekta vērtības, t.L, Ls 87 (astoņdesmit 
septiņus latus). 

3.4. Līgumā paredzētajos maksājumos ietilpst: 
3.4.1. Līzinga objekta neatmaksātās daļas atmaksāšana (ieskaitot P V N ) ; 
3.4.2. maksa par kredītresursu izmantošanu, t.i., 2 0 % (gada procenti no Līzinga 

objekta neatmaksātās vērtības), kas tiek aprēķināta no dienas, kad Līzinga 
devējs ir samaksājis par Līzinga objektu Pārdevējam; 

3.4.3. maksa par kredītresursu piešķiršanu, dokumentu paketes noformēšanu un 
līguma noteikumu izpildes kontroli, t.i., 3% gadā no Līzinga objekta 
neatmaksātās vērtības), kas tiek aprēķināta no šī līguma noslēgšanas dienas. 

2. Līzinga objekta iegāde un ta glabāšanas vieta 
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3.5. Līzinga ņemejs 3.4.punkta noteiktos maksājumus veic saskaņa ar Maksājumu grafiku, 
kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 

3.6. 3.4.punktā paredzētie maksājumi ir izdarāmi neatkarīgi no Līzinga objekta stāvokļa 
(remonts, dīkstāve, zādzība u.tml.). 3.4.punktā noteiktie līzinga procentu maksājumi 
izdarāmi arī tādā gadījumā, ja līgums tiek lauzts pirms termiņa Līzinga ņēmēja vainas 
dēļ. 

3.7. Samaksājot visu Līzinga objekta vērtību pirms termiņa, Līzinga ņēmējs tiek atbrīvots 
no kārtējiem 3.4.2. un 3.4.3.punktā noteiktajiem līzinga procentu maksājumiem. 

3.8. Ja noteiktie maksājumi netiek veikti termiņā, tad no iemaksātās summas šajā līgumā 
noteiktajā kārtībā vispirms tiek dzēsts līgumsods un tikai tad kārtējais maksājums. 

4. Līzinga ņēmēja tiesības un pienākumi 

4.1. Līzinga ņēmējam ir visas no valdījuma izrietošās tiesības, t.i.. pastāvoša valdījuma 
aizsardzība un atņemta valdījuma atjaunošana, tostarp: 
4.1.1. netraucēti lietot Līzinga objektu visu šī līguma darbības laiku, ievērojot l īguma 

noteikumus; 
4.1.2. izdarīt Līzinga objekta nepieciešamos un derīgos uzlabojumus, to pārveidojot 

vienīgi saskaņā ar Līzinga devēja un, nepieciešamības gadījumā, arī ar 
atbilstošu valsts institūciju izsniegtajām atļaujām; 

4.1.3. veikt darbības, kas nepieciešamas, lai ārkārtēju notikumu gadījumā saglabātu 
Līzinga objektu vai pasargātu to no pilnīgas vai daļējas iznīcināšanas, par to 48 
stundu laikā informējot Līzinga devēju; 

4.1.4. nodot Līzinga objektu lietošanā trešajām personām tikai ar Līzinga devēja 
rakstveida piekrišanu; 

4.1.5. dzēst visu parāda summu pirms termiņa atbilstoši 3.8.punkta noteikumiem; 
4.1.6. rakstiski lūgt Līzinga devēju izskatīt jautājumu par izmaiņu izdarīšanu 

3.6.punktā noteiktajā maksājumu kārtībā. 

4.2. Līzinga ņēmējs apņemas: 
4.2.1. lietot Līzinga objektu tikai saskaņā ar tā lietošanas uzdevumu un tehniskajām 

īpašībām; 
4.2.2. atbildēt Līzinga devējam par katras neuzmanības un nejauša gadījuma sekām; 
4.2.3. neveikt darbības vai ar savu bezdarbību nepieļaut tādu apstākļu iestāšanos, kas 

var pārtraukt Līzinga objekta apdrošināšanas līguma darbību; 
4.2.4. uzglabāt to Līzinga objekta tehnisko dokumentāciju, kas ir nodota viņa 

glabāšanā, kā arī uzrādīt to Līzinga devējam pēc pirmā pieprasījuma; 
4.2.5. ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā rakstveidā paziņot Līzinga devējam par 

savu datu izmaiņām (adrese, telefons u.tml.), kā arī, ja šī līguma darbības laikā 
pasliktinās Līzinga ņēmēja finansiālais stāvoklis vai rodas kādi citi neparedzēti 
apstākļi, kas traucē pildīt šī līguma saistības; 

4.2.6. pēc Līzinga devēja pirmā pieprasījuma un tā noteiktajos termiņos iepazīstināt 
Līzinga devēju ar Līzinga objektu izmantošanu, nodrošinot Līzinga devējam 
iespēju to apskatīt; 

4.2.7. bez Līzinga devēja piekrišanas nemainīt Līzinga objekta 2.2.punktā noteikto 
glabāšanas vietu; 

4.2.8. laikus veikt šī līguma 3.6.punktā noteiktos maksājumus noteiktajā kārtībā un 
apmēros; 

4.2.9. apmaksāt visu nepieciešamos izdevumus, ko var radīt Līzinga objekts un tam 
nepieciešamie izdevumi. 
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4.3. Ar 1.3.punkta minēta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas bridi Līzinga ņēmējs 
nes nejaušības risku. 

5. Līzinga devēja tiesības un pienākumi 

5.1. Līzinga devēja tiesības: 
5.1.1. veikt Līzinga objekta apskati, kā arī prasīt, lai Līzinga ņēmējs nodrošina tā 

tehnisko apkopi. Ja pēc pirmā rakstiskā pieprasījuma tas netiek izdarīts, Līzinga 
devējs var patstāvīgi veikt iepriekšminētās darbības, ieturot radušos izdevumus 
no Līzinga ņēmēja, kā arī uz laiku izņemt Līzinga objektu no Līzinga ņēmēja 
valdījuma, neatmaksājot tam radušos zaudējumus; 

5.1.2. nodot savas šajā l īgumā noteiktās tiesības vai kādas citas no tā izrietošās 
intereses daļēji vai pilnībā citai personai bez Līzinga ņēmēja piekrišanas. 

5.2. Līzinga devējs apņemas: 
5.2.1. noslēgt un noformēt Līzinga objekta Pirkuma līgumu un pārskaitīt maksu par 

Līzinga objektu tā pārdevējam, kad Līzinga ņēmējs izdarījis 3.3.punktā minēto 
avansa maksājumu; 

5.2.2. rakstveidā nosūtīt Līzinga ņēmējam paziņojumu par līgumā paredzētā 
l īgumsoda aprēķināšanu, izņemot 8.1.punktā noteikto gadījumu; 

5.2.3. nodot īpašuma tiesības uz Līzinga objektu Līzinga ņēmējam, kad tas līgumā 
noteiktajā kārtība, termiņā un apmērā izpildījis visas savas saistības. 

6. Apdrošināšana 

6.1. Līzinga ņēmējam Līzinga objekta saņemšanas dienā par saviem līdzekļiem 
jāapdrošina Līzinga objekts par pilnu tā vērtību, saskaņojot apdrošināšanas 
noteikumus ar Līzinga devēju kā labuma guvēju (apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju), 
norādot Līzinga devēju. 

6.2. Līzinga objekts obligāti jāapdrošina pret visiem riskiem, tostarp pret zādzību ar 
ielaušanos; pret vandālismu pēc ielaušanās un laupīšanas; pret uguns, ūdens, tiešiem 
zibens, vētras, eksplozijas radītiem zaudējumiem un citiem riskiem, kā to pieprasa 
Līzinga devējs, atbilstoši Līzinga objekta īpatnībām. 

6.3. 3 (trīs) dienu laikā no Līzinga objekta saņemšanas dienas Līzinga ņēmējs Līzinga 
devējam iesniedz apdrošināšanas polises kopiju, uzrādot oriģinālu, un kvīti, kas 
apliecina polises apmaksu. 

6.4. Ja šī l īguma darbības laikā Līzinga objekta apdrošināšanas termiņš izbeidzas, tad 
Līzinga ņēmējam apdrošināšana jāatjauno uz iepriekšējiem apdrošināšanas 
noteikumiem tā, lai visā šī līguma darbības laikā Līzinga objekts būtu apdrošināts bez 
pārtraukuma. Apdrošināšanas atjaunošanas gadījumā Līzinga ņēmējam jāievēro 
6.3.punktā noteiktā kārtība. 

6.5. Ja šī l īguma saistību pastiprināšanai tiek noslēgti līgumi par Līzinga ņēmēja vai 
trešajām personām piederošas mantas ieķīlājumu, ķīlas priekšmets apdrošināms 
saskaņā ar šī līguma noteikumiem par apdrošināšanu. 

6.6. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, Līzinga ņēmējs nekavējoties (ne vēlāk kā 24 
stundu laikā) par to informē Līzinga devēju un attiecīgo apdrošināšanas sabiedrību. 

6.7. Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās nav pamats šī līguma laušanai. 

6.8. Ja Līzinga objekta bojājumi nepārsniedz 6 0 % no Līzinga objekta vērtības, tad Līzinga 
devējs apmaksā tā remonta izdevumus saņemtās apdrošināšanas atlīdzības apmērā, ja 
vien Līzinga ņēmējam nav laikus nenokārtotu maksājumu saistību pret Līzinga 
devēju. Ja remonta izdevumi pārsniedz minēto atlīdzību, tad starpību sedz Līzinga 
devējs par saviem līdzekļiem. 
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6.9. Ja Līzinga objekts pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās saskaņā ar šī līguma 
noteikumiem izņemts no Līzinga ņēmēja valdījuma, Līzinga devējs ir tiesīgs piedzīt 
no pēdējā to remonta izdevumu daļu, kas pārsniedz saņemto apdrošināšanas atlīdzību. 

6.10. Ja Līzinga objekta bojājumi pārsniedz 6 0 % no Līzinga objekta vērtības vai pilnīgas tā 
bojāejas gadījumā, tad no saņemtās atlīdzības Līzinga devējs vispirms dzēš summu, 
kādu Līzinga ņēmējs vēl nav atmaksājis Līzinga devējam un tikai pēc tam izmaksā 
Līzinga ņēmējam atlikumu no saņemtās atlīdzības. 

7. Nodrošinājums 

7.1. Par nodrošinājumu šajā līgumā noteikto Līzinga ņēmēja saistību izpildei uzskatāmas 
Līzinga devēja īpašuma tiesības uz Līzinga objektu. 

7.2. Līzinga ņēmējs par šajā līgumā noteikto saistību izpildes nodrošinājumu iemaksā 
Līzinga devējam avansu atbilstoši 3.3.punkta noteikumiem. Avansa summa tiek 
ieskaitīta šī līguma saistību izpildījumā kā pirmā iemaksa j e b daļa no samaksas 
Līzinga objekta pārdevējam. 

7.3. Līzinga devējs apsola, ka gadījumā, ja jebkādu no viņa gribas neatkarīgu iemeslu dēļ 
nav un nebūs iespējams noslēgt vai normatīvajos aktos paredzētajā kārtība reģistrēt 
līgumu par Līzinga objekta iegādi no pārdevēja. Līzinga ņēmējam vienas darba dienas 
laikā pēc rakstiska pieprasījuma iesniegšanas iemaksātais avanss tiek atmaksāts. 

7.4. Puses var vienoties par šajā līguma noteikto Līzinga ņēmēja saistību izpildes papildu 
nodrošinājumu. 

8. Mantiskā atbildība 

8.1. Ja Līzinga ņēmējs neizdara kārtējo maksājumu 3.6.punktā noteiktajā termiņā vai 
apmērā, tad Līzinga ņēmējs maksā līgumsodu 1% apmērā no laikus nenomaksātās 
summas par katru nokavēto dienu. 

8.2. Līzinga devējam ir tiesības vienpusēji uzlikt līgumsodu līdz 5% no Līzinga objekta 
vērtības, ja : 
8.2.1. Līzinga ņēmējs bez Līzinga devēja rakstiskas piekrišanas ir nodevis Līzinga 

objektu lietošanā trešajai personai; 
8.2.2. Līzinga ņēmējs neievēro Līzinga objekta izmantošanas ierobežojumus, kas 

izriet no šī līguma noteikumiem; 
8.2.3. Līzinga ņēmējs nav ievērojis 6.1., 6.3. un 6.4.punktā noteiktos pienākumus un 

termiņus. 

8.3. Iestājoties 8.1. vai 8.2.punkta noteikumiem, līgumsods bez atsevišķa brīdinājuma tiek 
ieturēts no kārtējā Līzinga ņēmēja maksājuma. 

8.4. Iestājoties 8.2.3.punkta noteikumiem, Līzinga devējs bez iepriekšējas brīdināšanas 
veic Līzinga objekta apdrošināšanu uz Līzinga ņēmēja rēķina. 

8.5. Ja Līzinga ņēmējs atsakās veikt līzinga maksājumus, visa iepriekš iemaksātā nauda kā 
šī līguma izpildījuma nodrošinājums paliek Līzinga devējam. Ja Līzinga devēja 
prasības pret Līzinga ņēmēju nav apmierinātas pilnā apjomā, Līzinga devējam ir 
tiesības realizēt Līzinga objektu pēc saviem ieskatiem. 

8.6. Pēc Līzinga objekta realizācijas atbilstoši 8.5.punkta noteikumiem tiek izdarīts 
savstarpējs norēķins, saskaņā ar kuru pēc realizācijas izdevumu segšanas un Līzinga 
devēja prasījumu apmierināšanas Līzinga ņēmējam tiek izmaksāta atlikusī summa. 

8.7. Līgumsodu piemērošana 8.1. un 8.2.punktā noteiktajos gadījumos neatbrīvo Līzinga 
ņēmēju no šajā līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes un no Līzinga devējam radīto 
zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma. 
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9. Līguma laušana pirms termiņa 

9.1. Līzinga devējam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, ipriekš pieprasot pārkāpuma 
novēršanu 10 (desmit) dienu laikā, ja: 
9.1.1. Līzinga ņēmējs kavē kārtējo maksājumu ilgāk par 20 (divdesmit) dienām; 
9.1.2. Līzinga ņēmējs ir izdarījis jaunu šī līguma noteikumu pārkāpumu pēc tam, kad 

divas reizes tam bijis uzlikts līgumsods 8.2.punktā noteiktajos gadījumos. 

9.2. Līzinga devējam ir tiesības nekavējoties vienpusēji lauzt līgumu, ja: 
9.2.1. Līzinga objekts bojāts, un bojājumi pārsniedz 6 0 % (sešdesmit) no tā vērtības; 
9.2.2. Līzinga devējs konstatē, ka no tā neatkarīgu iemeslu dēļ Līzinga objekts 

neatrodas Līzinga ņēmēja valdījumā (nozagts, nozaudēts, nodots lietošanās 
« trešajām personām u.tml.), un Līzinga ņēmējs par to nav ziņojis Līzinga 

devējam līgumā noteiktajā kārtībā; 
9.2.3. Līzinga devējs konstatē, ka Līzinga ņēmējs iesniegtajos dokumentos ir 

ļaunprātīgi maldinājis Līzinga devēju, noslēpjot patiesos faktus vai uzrādot 
nepatiesu informāciju, kā arī nav ievērojis 4.2.5.punktā noteikto prasību paziņot 
par sava finansiālā stāvokļa pasliktināšanās vai citiem šķēršļiem; 

9.2.4. ja Līzinga ņēmējs pēc atkārtota Līzinga devēja pieprasījuma nav tam uzrādījis 
Līzinga objektu paredzētajā kārtībā. 

9.3. Šis līgums uzskatāms par lauztu ar brīdi, kad Līzinga devējs par to ierakstītā vēstulē ar 
parakstu par saņemšanu paziņojis Līzinga ņēmējam. 

10. Noslēguma noteikumi 

10.1. Neviena no Pusēm neatbild par pretējās puses saistībām ar trešam personām, kā arī 
par zaudējumiem, kurus cietusi otra Puse, ja tie saistīti ar jaunu normatīvo aktu spēkā 
stāšanos vai to izmaiņām, valsts varas vai pārvaldes iestāžu lēmumiem un 
rīkojumiem vai citiem apstākļiem, kas atzīstami par nepārvaramu varu, tas ir, nav 
atkarīgi no pušu gribas un ko Puses, slēdzot šo līgumu, nav paredzējušas un nav 
varējušas paredzēt. 

10.2. Puse pilnā apmērā atlīdzina visus zaudējumus, kas radušies otrai Pusei sakarā ar to, 
ka vainīgā Puse nav izpildījusi vai nav pienācīgi pildījusi savas šajā līgumā noteiktās 
saistības. 

10.3. Jebkuri līguma grozījumi vai papildinājumi izdarāmi rakstveidā, tie jāparaksta abām 
Pusēm, un tie kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

10.4. Puses vienojas, ka visi strīdi, kas saistīti ar šī līguma izpildi, nododami izskatīšanai 
Rīgas Starptautiskajā šķīrējtiesā tiesas sēdē viena tiesneša sastāvā. 

10.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam oriģinālam katrai Pusei. Līguma 
eksemplāram, kas glabājas pie Līzinga devēja, pievienoti dokumenti, kurus pēc 
pēdējā pieprasījuma iesniedzis Līzinga ņēmējs. 

Pušu paraksti 

Līzinga devējs Līzinga ņēmējs 

Z.v. 
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7. 

Ri gā 2001 .gada 1 .j un ij a 

Reklāmas sabiedrība "Dīkdieņa", turpmāk saukta "Rīkotājs . adrese: Rīgā, Jūlija ielā 1, 
reģistrācijas Nr.019990708, kuras vārdā rīkojas tās direktors Uldis Simpsons, no vienas 
puses, un SIA "Panāc tik", turpmāk saukta "Apsargs*, adrese Rīgā. A. Čaka ielā 31, 
reģistrācijas Nr.01010122, kuras vārdā rīkojas tās direktors Jānis Miers, no otras puses, 
abas kopā sauktas "Puses", noslēdz šādu līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Rīkotājs sniegs Apsargam reklāmas pakalpojumus, reklamējot Apsargu saistībā ar 
koncertiem "Aijā-Rallā", koncertu kopējā reklāmas kampaņā, bet Apsargs sniegs 
Rīkotājam apsardzes un kārtības nodrošināšanas pakalpojumus 11 (vienpadsmit) 
Rīkotāja organizētajos koncertos "Aijā-Rallā" saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

1.2. Puses vienojas, ka to sniegto pakalpojumu vērtība būs Ls 1500 (viens tūkstotis pieci 
simti latu) un pievienotās vērtības nodoklis Ls 270 (divi simti septiņdesmit latu), tātad 
kopā Ls 1770 (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit latu). 

1.3. Puses vienojas, ka katra pēc pakalpojumu sniegšanas izrakstīs otrai rēķinu par šī 
līguma 1.2.punktā noteikto summu. Pušu savstarpējie prasījumi (izrakstītie rēķini) ir 
sedzami, veicot savstarpēju ieskaitu saskaņā ar šo līgumu, katrai pusei par to paziņojot 
otrai. 

2. Apsarga pienākumi 

2.1. Apsargam ir pienākums: 
2.1.1. norīkot savus darbiniekus un citas šim nolūkam īpaši apmācītas personas 

koncertu norises vietu apsargāšanai un uz sava rēķina nogādāt tās koncerta 
norises vietā; 

2.1.2. veikt ieejas biļešu kontroli pie ieejas koncertu norises vietās un atļaut ieeju 
koncerta norises vietā tikai tām personām, kuras var uzrādīt Rīkotāja 
norādītajam paraugam atbilstošas ieejas biļetes, ielūgumus vai darbinieku 
caurlaides. Uz koncerta norises vietā ielaisto personu ieejas biļetēm un 
ielūgumiem ir izdarāmas atzīmes tādējādi, lai šīs ieejas biļetes un ielūgumi 
nevarētu tikt izmantoti atkārtoti; 

2.1.3. katrai personai, kura ienāk koncerta norises vietas teritorijā kā apmeklētājs, 
Apsargs uzliks Rīkotāja dotu aproci, paskaidrojot, ka tā ir jāsaglabā līdz 
koncerta beigām; 

2.1.4. kontrolēt personu pārvietošanos pa pasākuma norises vietas teritoriju, noteiktās 
zonās atļaujot iekļūšanu tikai ar noteikta parauga aprocēm, atbilstoši Rīkotāja 
norādījumiem; 

2.1.5. apsargāt koncerta norises vietu ierobežojošo līniju, nodrošinot lai neviena 
persona nešķērsotu šo līniju citās vietās, izņemot koncerta apmeklētajiem un 
apkalpojošajam personālam attiecīgi paredzētās ieejas, kā arī nepārvietotu 
jebkādus priekšmetus pāri šai līnijai. Katra koncerta norises vietā Apsargs 
ieradīsies pīkst. 18:00, apsardzi pa perimetru uzsāks pīkst. 18:30, apsardzi pa 
perimetru izbeigs pīkst. 23:00, bet vispārējo apsardzi izbeigs pīkst. 01:00; 
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2.1.6. nodrošināt sabiedriskās kārtības ievērošanu koncerta norises vietā visā koncerta 
norises laikā. Gadījumos, kad Apsargam rodas aizdomas, ka kādas personas 
gatavojas veikt prettiesiskas darbības vai pārkāpt sabiedrisko kārtību koncerta 
vietā, Apsargam ir pienākums veikt pasākumus, lai pārtrauktu šādas darbības 
un novērstu iespējamo pārkāpumu; 

2.1.7. nodrošināt koncerta dalībnieku netraucētu piekļūšanu un uzstāšanos, un 
dalībnieku un apmeklētāju drošību pret jebkuru personu uzbrukumiem vai 
citādu prettiesisku rīcību. Ja Rīkotājs to lūdz, Apsargam jānorīko īpaša apsardze 
koncerta dalībnieku pavadīšanai no pasākuma norises vietas līdz dalībnieku 
automašīnu stāvvietai; 

2.1.8. ierobežot koncerta norises vietu saskaņā ar šim l īgumam pievienoto attiecīgā 
koncerta norises vietas plānu. Par katru koncerta norises vietu līguma dalībnieki 
sastādīs atbilstošu šī līguma pielikumu; 

2.1.9. nodrošināt, lai koncerta norises vietā netiktu ienesti stikla priekšmeti, 
uguņošanas piederumi, jebkādi šaujamieroči, aukstie ieroči vai citi speciālie 
līdzekļi, kuru lietošana var radīt kaitējumu personu veselībai vai mantai. 
Apsargam ir tiesības neielaist koncerta norises vietā personas, kuras nes līdzi 
šādus priekšmetus. Izņēmums ir nelieli personiskās lietošanas stikla priekšmeti, 
kuru saplīšana nevar radīt apdraudējumu personu veselībai, stikla tara, kuru 
koncerta norises vietā ieved personas, kurām ir atļauts nodarboties ar 
tirdzniecību koncerta norises vietā, kā arī Rīkotāja pārstāvja īpaši norādītie 
pirotehnikas materiāli, kurus ienest ir atļauts tikai Rīkotajā pārstāvja klātbūtnē; 

2.1.10. iesniegt Rīkotajam reklāmas publikācijās saskaņā ar šo līgumu ietveramo 
Apsarga logotipu; 

2.1.11. iesniegt Rīkotājam rēķinu saskaņā ar šī līguma noteikumiem. 

3. Rīkotāja pienākumi 

3.1. Rīkotājam ir pienākums publicēt Apsarga reklāmu šādos medijos: 
3.1.1. ietverot Apsarga logotipu reklāmas publikācijās laikrakstā "Vakars", kopskaitā 

30 (trīsdesmit) reizes; 
3.1.2. izmantojot Apsarga logotipu reklāmas avīzē, kas tiks izplatīta 2500 (divi 

tūkstoši pieci simti) eksemplārus lielā metienā; 
3.1.3. pārraidot audioreklāmu reģionālajās radiostacijās, kopā 50 (piecdesmit) reizes; 
3.1.4. pārraidot videoreklāmu reģionālajās televīzijās, kopā 30 (trīsdesmit) reizes. 

3.2. Rīkotājs pēc savas iniciatīvas var izmantot Apsarga logotipu, noformējot citus 
iespieddarbus, kuri ir saistīti ar izmantošanu koncertos (dalībnieku kartes, ielūgumi, 
preses kartes un tamlīdzīgi). 

3.3. Rīkotājam ir pienākums vismaz 5 (piecas) dienas pirms katra koncerta paredzētā 
sākuma paziņot Apsargam informāciju par katra apsargājamā koncerta norises vietas 
īpatnībām, paredzamo apmeklētāju skaitu un pēc Apsarga pieprasījuma - citas 
attiecīgā koncerta apsargāšanai būtiskas ziņas. Šāds paziņojums var tikt ietverts šī 
l īguma pielikumos, kurus līguma dalībnieki sastādīs saskaņā ar 2.1.8.punktu. 

3.4. Rīkotājam ir pienākums iesniegt Apsargam aproces, kas tiks izmantotas saskaņā ar šī 
l īguma 2.1.3.punktu, tādā daudzumā, kas atbilst pārdoto ieejas biļešu skaitam. 

3.5. Rīkotājs norīko par savu pārstāvi Mārci Nemieru, tel. 9123456, ar kuru Apsargs 
sazinās šī l īguma izpildes gaitā. 

3.6. Rīkotajam ir pienākums iesniegt Apsargam rēķinu saskaņā ar šī l īguma noteikumiem. 
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4. Pušu mantiskā atbildība 

4.1. Katra no ši l īguma Pusēm atlīdzina otrai ar ši l īguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 
radītos zaudējumus. 

4.2. Ar zaudējumiem ir saprotams mantiskais zudums vai izdevumi, tostarp saskaņā ar 
tiesas spriedumu par labu trešajām personām piedzītās summas, kurus šī l īguma Puse 
ir cietusi sakarā ar līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi no otras l īguma Puses. 

4.3. Neviena no šī līguma Pusēm nav atbildīga par savu saistību neizpildi, ja šādas 
neizpildes pamatā ir nepārvaramas varas radīti apstākļi. Lai l īguma Pusei būtu tiesības 
atsaukties uz šādiem apstākļiem, tai ir pienākums trīs dienu laikā pēc šādu apstākļu 
iestāšanās paziņot par to otrai līguma Pusei. 

5.1. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai 
izpildei. 

5.2. Attiecības, kuras izriet no šī līguma, ir izskatāmas saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem. 

5.3. Strīdi par šī l īguma noteikumu iztulkošanu un izpildi ir izskatāmi Pušu savstarpējās 
pārrunās. Ja šādā veidā strīdu nav iespējams atrisināt 20 (divdesmit) dienu laikā no 
šādu pārrunu ierosināšanas dienas, strīds ir nododams izskatīšanai Latvijas Republikas 
tiesās. 

5.4. Šī l īguma noteikumu izpaušana trešajām personām ir pieļaujama tikai pēc otras l īguma 
Puses rakstiskas piekrišanas saņemšanas, izņemot gadījumus, kad šādu izpaušanu 
pieprasa personas, kurām šādas tiesības ir noteiktas ar likumu. 

5.5. Puses paziņo, ka t ā m ir tiesības noslēgt šo līgumu, veikt tajā noteiktās darbības un ar 
šāda līguma noslēgšanu un izpildi netiek pārkāpts neviens cits līgums. 

5.6. Šis līgums ir parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Rīkotāja, bet 
otrs - pie Apsarga. 

5. Nobeiguma noteikumi 

Rīkotājs: 

6. Līguma dalībnieku paraksti 

Apsargs: 

Reklāmas sabiedrība "Dīkdieņa", SIA "Panāc tik", 
Rīgā, Jūlija ielā 1, LV-1016, Rīgā, A. Čaka ielā 3 1 , LV-1011, 
Reģistrācijas Nr.019990708, Reģistrācijas Nr.01010122, 
norēķinu konts: 234AHD788901 norēķinu konts 0002-56719-98 
Latvijas Krājbankas Starptautiskā filiāle, AS "Visu banka", 
bankas kods:310101675 bankas kods: 310101654 

U. Simpsons J.Miers 
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8. 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārvaldnieks saskaņā ar šī līguma noteikumiem un Dzīvokļu īpašnieku sapulču 
lēmumiem un norādījumiem pārvalda un apsaimnieko dzīvojamo māju, ar to 
funkcionāli saistītās ēkas un būves, un zemes gabalu, kas atrodas Rīgā, Irbju ielā 17 
(septiņpadsmit) (turpmāk līgumā - "Dzīvojamā māja"). 

1.2. Dzīvokļu īpašnieki šī līguma 3. (trešajā) punktā noteiktajā apmērā sedz Dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izdevumus. 

2. Līguma termiņš 

2.1. Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas brīdī un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. 

3. Maksājumi un finanses 

3.1. Dzīvokļu īpašnieki sedz Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
izdevumus kopīgi, proporcionāli katram piederošo kopīpašuma domājamo daļu 
apmēram. 
3.1.1. Maksu par Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Ls 

( summa ar vārdiem ) un pievienotās vērtības nodokli, tas ir, 
18%, par kārtējo mēnesi Dzīvokļa īpašnieki Pārvaldniekam maksā līdz mēneša 
30. (trīsdesmitajam) datumam, pārskaitot Pārvaldnieka norēķinu kontā 
Nr.A3245-67-543 AS "Taupības Banka"; 

3.1.2 % ( procenti) no maksas par Dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu ir Pārvaldnieka atalgojums par šajā līgumā 
noteikto saistību izpildi, un atlikušie % ( procenti) no maksas 
par Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu tiek ieskaitīti kopējā 
Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas fondā. 

3.2. Papildus maksai par Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Dzīvokļu 
īpašnieki saskaņā ar noteiktajiem tarifiem un attiecīgo skaitītāju rādītājiem veic maksu 
par komunālajiem pakalpojumiem (koplietošanas elektroenerģiju, apkuri, auksto un 
karsto ūdeni, atkritumu izvešanu un komunikāciju ekspluatāciju), to pārskaitot šī 
l īguma 3.1.punktā norādītajā Pārvaldnieka norēķinu kontā vienlaikus ar maksu par 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. 
Par individuāli patērēto elektroenerģiju, gāzi un telefona lietošanu Dzīvokļu īpašnieki 
norēķinās patstāvīgi. 
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D Z Ī V O J A M Ā S M Ā J A S P Ā R V A L D Ī Š A N A S U N 

A P S A I M N I E K O Š A N A S L Ī G U M S 

Rīgā 09.06.2002. 

SIA "Krasta N a m i " , Latvijas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 22.12.1998. ar Nr.000234611, 
juridiskā adrese: Baiļu ielā 14, Rīgā, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas 
rīkotājdirektors Juris Namnieks kā "Pārvaldnieks", no vienas puses, un 

Marts Zaķis, personas kods 010464-10007, dzīvojošs Rīgā, Irbju ielā 17, dz . l , 

Evita Gaile, personas kods 090877-11234, dzīvojoša Jelgavā, Māras ielā 27, dz.4, 

Jānis Ņurbulis, personas kods 220644-10863, dzīvojošs Rīgā, Irbju ielā 17, dz.3, un Pāvels 
Samsons, personas kods 101069-10034, dzīvojošs Rīgā, Irbju ielā 17, dz.4, kā "Dzīvokļu 
īpašnieki", no otras puses, kopā saukti "Līdzēji", noslēdza šāda satura līgumu: 



3.3. Ar Dzīvokļu īpašnieku sapulces lēmumu Dzīvokļu īpašniekiem var tikt noteikti 
papildu maksājumi Dzīvojamās mājas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai. 

3.4. Par šī līguma 3.1., 3.2 un 3.3.punktā noteikto maksājumu samaksas nokavējumu 
Dzīvokļu īpašnieki Pārvaldniekam maksā līgumsodu 0,1 (nulle komats viena) % 
apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsodu Dzīvokļu 
īpašnieki maksā, attiecīgo summu ieskaitot šī līguma 3.1.1.punktā norādītajā 
Pārvaldnieka norēķinu kontā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzības 
un samaksas pienākuma. 

3.5. Pārvaldnieks no saņemtajiem šī līguma 3.1., 3.2 un 3.3.punktā noteiktajiem 
maksājumiem Dzīvokļu īpašnieku sapulces noteiktajā apmērā veido Dzīvojamās 
mājas atjaunošanas fondu, kurā tiek uzkrāti līdzekļi Dzīvojamās mājas kapitālajam 
remontam un atjaunošanai. 

3.6. Visa kustamā un nekustamā manta, ko Pārvaldnieks iegādājies par Dzīvokļu īpašnieku 
līdzekļiem, kļūst par Dzīvokļu īpašnieku kopīpašumu. 

3.7. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai Pārvaldnieks sastāda g a d a 
ieņēmumu un izdevumu aprēķinu, kuru līdz kārtējā gada 1. (pirmajam) martam 
iesniedz apstiprināšanai Dzīvokļu īpašnieku sapulcei. 

4. Dzīvokļu īpašnieku sapulces darbība 

4.1. Dzīvokļu īpašnieku sapulce lemj jautājumus par Dzīvojamās mājas apsaimniekošanu 
un pārvaldīšanu, kā arī dod ar to saistītus norādījumus 

4.2. Kārtējo Dzīvokļu īpašnieku sapulci ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā sasauc 
Pārvaldnieks. 

4.3. Ārkārtas Dzīvokļu īpašnieku sapulci pēc nepieciešamības sasauc Pārvaldnieks vai 
vismaz Vi (viena puse) Dzīvokļu īpašnieku. 

4.4. Dzīvokļu īpašnieku sapulce lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. 
L ē m u m a m par šī līguma 3.1., 3.3. un 3.5.punktā norādīto maksājumu noteikšanu, to 
apmēra grozīšanu vai par šī līguma laušanu nepieciešama visu Dzīvokļu īpašnieku 
piekrišana. 

4.5. Dzīvokļu īpašnieku sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās ne mazāk kā 3 
(trīs) no Dzīvokļu īpašniekiem. 

4.6. Balsošana Dzīvokļu īpašnieku sapulcē notiek atklāti. Ja to pieprasa vismaz 1 (viens) 
no Dzīvokļu īpašniekiem, balsošana notiek aizklāti. 

4.7. Dzīvokļu īpašnieku sapulces tiek protokolētas, protokolā fiksējot Dzīvokļu īpašnieku 
lēmumus un vienošanās. Dzīvokļu īpašnieku sapulces protokolu paraksta sapulces 
vadītājs un protokolētājs. 

4.8. Dzīvokļu īpašnieku sapulces lēmumi ir saistoši visiem Dzīvokļu īpašniekiem un 
Pārvaldniekiem. 

5. Citas Dzīvokļu īpašnieku tiesības un pienākumi 

5.1. Dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības: 

5.1.1. iesniegt Pārvaldniekam priekšlikumus un sūdzības par Dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; 

5.1.2. iemitināt sev piederošajā dzīvoklī: 
- savus ģimenes locekļus un citas personas; 
- īrniekus, ar tiem likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā noslēdzot 

īres līgumus; 
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5.1.3. kopā ar citām dzīvoklī likumīgi iemitinātajām personām netraucēti lietot sev 
piederošo dzīvokli, iegūt no tā visa veida labumus, rīkoties ar to pēc saviem 
ieskatiem, ciktāl tas neaizskar citu Dzīvokļu īpašnieku intereses, izņemot šajā 
līgumā īpaši norādītus gadījumus; 

5.1.4. kopā ar citām dzīvoklī likumīgi iemitinātajām personām netraucēti lietot 
Dzīvojamās mājas koplietošanas telpas un piemājas teritoriju, tostarp arī: 
- autostāvvietu Dzīvojamās mājas pagalmā atbilstoši vietu sadalījumam; 
- sev ierādīto pagraba nodalījumu; 
- sev ierādīto šķūnīti; 
- telpu bērnu ratiņu un divriteņu novietošanai; 
- atkritumu vadu; 

5.1.5. bez citu Dzīvokļu īpašnieku piekrišanas būvniecību reglamentējošos 
normatīvos aktos noteiktajā kārtībā pārplānot un pārbūvēt savu dzīvokli un tajā 
esošās komunikāciju daļas, ciktāl tas neskar Dzīvokļu īpašnieku kopīpašumu; 

5.1.6. tikai ar Pārvaldnieka rakstveida atļauju: 
- uzstādīt individuālo ārējo radio, televīzijas vai satelīttelevīzijas antenu; 
- pārplānot vai pārbūvēt sev piederošo dzīvokli vai komunikāciju daļas, kas 

funkcionāli nedalāmi saistītas ar visas Dzīvojamās mājas ekspluatāciju; 
5.1.7. iepriekš rakstveidā saskaņojot ar Pārvaldnieku, veikt neatliekamus Dzīvojamās 

mājas apsaimniekošanas, labiekārtošanas un remonta darbus, kuri jāveic 
Pārvaldniekam, un samērā ar to prasīt Pārvaldniekam samazināt maksu par 
Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; 

5.1.8. līdz kārtējā mēneša 30. (trīsdesmitajam) datumam rakstveidā prasīt: 
- komunālo maksājumu pārrēķinu, ja iepriekšējā mēnesī pilnīgi vai daļēji nav 

saņemti komunālie pakalpojumi; 
- pārrēķinu maksai par Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, ja 

iepriekšējā mēnesī Pārvaldnieks nav nodrošinājis Dzīvojamās mājas lietošanu 
atbilstoši šī līguma un Dzīvojamās mājas tehniskās ekspluatācijas 
noteikumiem; 

5.1.9. saņemt no Pārvaldnieka paskaidrojumus un iepazīties ar dokumentiem par šajā 
līgumā noteikto Pārvaldnieka pienākumu izpildi, tostarp - iepazīties ar 
Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas izdevumu un ieņēmumu 
aprēķiniem un grāmatvedības uzskaiti. 

. Dzīvokļu īpašnieki apņemas: 
5.2.1. Dzīvokļu īpašnieku sapulcēs kopīgi lemt visus jautājumus, kas saistīti ar 

Dzīvojamās mājas pārstādīšanu un apsaimniekošanu; 
5.2.2. segt Dzīvokļu īpašnieku sapulcē apstiprinātos izdevumus Dzīvojamās mājas 

apdrošināšanai un labiekārtošanai visu Dzīvokļu īpašnieku vajadzībām; 
5.2.3. ar pienācīgo rūpību izturēties pret Dzīvojamo māju, ievērot telpu lietošanas 

noteikumus, kā arī 6.1.5.punktā minētos Pārvaldnieka norādījumus; 
5.2.4. nekavējoties ziņot Pārvaldniekam par Dzīvojamā mājā vai tās komunikācijās 

konstatētajiem bojājumiem vai apstākļiem, kas varētu radīt šādus bojājumus; 
5.2.5. pēc iepriekšēja brīdinājuma dot iespēju attiecīgām amatpersonām un 

speciālistiem apsekot sev piederošajā dzīvoklī esošās komunikāciju daļas un 
veikt nepieciešamos pasākumus komunikāciju normālai funkcionēšanai; 

5.2.6. ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā rakstveidā paziņot Pārvaldniekam: 
- par sev piederošajā dzīvoklī iemitinātajām personām un īrniekiem; 
- par uzņēmējdarbības veikšanu sev piederošajā dzīvoklī; 
- par sev piederošā dzīvokļa atsavināšanu. ' 
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6. Citas Pārvaldnieka tiesības un pienākumi 

6.1. Pārvaldniekam ir tiesības: 
6.1.1. rīkoties ar kopējā Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas fonda 

naudas līdzekļiem Dzīvokļu īpašnieku sapulcēs noteiktajā kārtībā; 
6.1.2. iepriekš brīdinot Dzīvokļu īpašniekus un saskaņojot apskates laiku, veikt 

dzīvokļu apskati, pārbaudīt labierīcību un ierīču funkcionēšanu; 
6.1.3. pārstāvēt Dzīvokļu īpašnieku tiesības un intereses administratīvajās iestādēs, 

ciktāl tas nepieciešams šajā līgumā noteikto saistību izpildei; 
6.1.4. iesniegt izskatīšanai Dzīvokļu īpašnieku sapulcē jautājumus, kas saistīti ar 

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; 
6.1.5. dot Dzīvokļu īpašniekiem norādījumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu 

Dzīvojamās mājas lietošanas sanitāri tehnisko, ugunsdrošības un drošības 
tehnikas prasību ievērošanu; 

6.1.6. ar Dzīvokļu īpašnieku sapulces piekrišanu veikt citus pasākumus un slēgt 
darījumus, kas nepieciešami šajā līgumā noteikto saistību izpildei. 

6.2. Pārvaldnieks apņemas: 
6.2.1. nodrošināt Dzīvokļu īpašniekiem iespēju pienācīgi lietot un izmantot 

Dzīvojamās mājas kopīpašumā esošo daļu un ietaises un saņemt dzīvokļu 
lietošanai nepieciešamos komunālos pakalpojumus; 

6.2.2. veikt Dzīvojamās mājas vispārējās apskates un iekārtu profilaktisko apkopi, kā 
arī Dzīvojamās mājas kārtējo remontu Dzīvojamās mājas tehniskās 
ekspluatācijas noteikumos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Dzīvokļu īpašnieku 
sapulces apstiprinātu tāmi; 

6.2.3. nodrošināt Dzīvojamās mājas koplietošanas telpu un piemājas teritorijas 
uzkopšanu un citu sētnieka pienākumu izpildi; 

6.2.4. veikt pienācīgu saņemto šī līguma 3.punktā noteikto maksājumu uzskaiti, laikus 
norēķināties ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem un kārtot grāmatvedības 
uzskaiti; 

6.2.5. nodrošināt Dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošās kustamās mantas uzskaiti; 
6.2.6. laikus informēt Dzīvokļu īpašniekus par komunālo pakalpojumu tarifu 

izmaiņām; 
6.2.7. pārrēķināt maksu par komunālajiem pakalpojumiem un/vai maksu par 

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, ja Dzīvojamās mājas 
lietošana un komunālie pakalpojumi nav nodrošināti atbilstoši šī līguma 
noteikumiem, Dzīvojamās mājas tehniskās ekspluatācijas noteikumiem; 

6.2.8. pēc Dzīvokļa īpašnieka rakstveida pieteikuma saņemšanas par savstarpēji 
saskaņotu samaksu veikt dzīvokļa iekšējo iekārtu bojājumu remontu; 

7. Nobeiguma noteikumi 

7.1. Līguma izpildes kārtību un Līdzēju strīdu izšķiršanu regulē Latvijas Republikas 
normatīvie akti. 

7.2. Strīdi, kas Līdzējiem rodas šī līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. 
Ja Līdzēji 20 (divdesmit) dienu laikā nevienojas, strīds tiek risināts Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesu instancēs. 

7.3. Visi l īguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai pēc pieņemšanas atbilstoši šī 
l īguma 4. (ceturtā) punkta noteikumiem, noformēšanas rakstiski un parakstīšanas, un 
tiek uzskatīti par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
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7.4. Dzīvokļu īpašnieki var šo līgumu lauzt, atbilstoši šī līguma 4. (ceturtā) punkta 
noteikumiem pieņemot attiecīgu Dzīvokļu īpašnieku sapulces lēmumu. Pārvaldnieks 
var šo līgumu lauzt, vismaz 2 (divus) mēnešus iepriekš par to rakstveidā brīdinot visus 
Dzīvokļu īpašniekus. 

7.5. Līgums ir sastādīts uz trīs lapām un parakstīts piecos eksemplāros, visiem 
eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks; katrs līdzējs saņem vienu līguma 
eksemplāru. 

8. Līdzēju paraksti 

Pārvaldnieks 

SIA "Krasta N a m i " prezidents J.Namnieks 

Dzīvokļu īpašnieki 

M.Zaķis 

E.Gaile 

J.Ņurbulis 

P.Samsons 

Ar Dzīvojamās mājas un piemājas teritorijas uzturēšanas un ugunsdrošības noteikumiem 
esmu iepazīstināts un informēts, ka par šo noteikumu neievērošanu iestājas administratīvā 
atbildība, kriminālatbildība vai civiltiesiskā atbildība. 

M.Zaķis E.Gaile J.Ņurbulis P.Samsons 
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9. 

Mēs, apakšā parakstījušies, Maija Migla, personas kods 120341-10506, dzīvojoša Jelgavā, 
Raiņa ielā 12, dz.34, Pēteris Skuja, personas kods 311280-12340, dzīvojošs Jelgavas 
rajona Svētes pagasta "Eglēs", Aldis Trēģeris, personas kods 230467-13415, dzīvojošs 
Jelgavā, Satiksmes ielā 23 , dz.151, un Jūlija Lapa, personas kods 230972-10009, dzīvojoša 
Jelgavas rajona Ozolnieku pagastā, Tulpju ielā 4, kā nekustamā īpašuma Jelgavā, 
Pārlielupes ielā 4, apzīmējums kadastrā 0100-563-1234, kopīpašnieki, turpmāk tekstā -
"Kopīpašnieki", no vienas puses, un Ģertrūde Mālniece, personas kods 111177-11117, 
dzīvojoša Jelgavā, Pārlielupes ielā 2, turpmāk tekstā - "Pārvaldniece", no otras puses, visi 
kopā turpmāk saukti - "Puses", noslēdzam šo līgumu par tālāk norādīto: 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Kopīpašniekiem pieder katram 1/4 (viena ceturtā) domājamā daļa nekustamā īpašuma, 
kas atrodas Jelgavā, Pārlielupes ielā 4 (četri), kas sastāv no zemes gabala 480 m" 
platībā un namīpašuma, turpmāk tekstā - "Nekustamais īpašums". 

1.2. Kopīpašnieku īpašuma tiesības nostiprinātas Jelgavas zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.2345-1, par ko izsniegta zemesgrāmatu apliecība. 

1.3. Kopīpašnieki uzdod, bet Pārvaldniece apņemas pārvaldīt Nekustamo īpašumu 
atbilstoši Kopīpašnieku norādījumiem un šim līgumam. 

1.4. Kopīpašnieki apliecina, ka šī darījuma noslēgšanai nav juridisku šķēršļu un ka viņi ir 
Nekustamā īpašuma likumīgi īpašnieki. 

1.5. Visi augļi, ienākumi un manta, kas iegūti, apsaimniekojot Nekustamo īpašumu, pieder 
Kopīpašniekiem. 

2. Pušu saistības 

2.1. Kopīpašnieki pilnvaro Pārvaldnieci: 

2.1.1. slēgt līgumus ar komunālos pakalpojumus sniedzošām organizācijām, kā arī 
līgumus par iekšējo inženiertehnisko tīklu apkopi; 

2.1.2. vienoties ar Nekustamā īpašuma potenciālajiem nomniekiem un noslēgt nomas 
līgumus, iznomāšanas noteikumus saskaņojot ar Kopīpašniekiem; 

2.1.3. iekasēt nomas un komunālos maksājumus no nomniekiem. 
2.1.4. rīkoties ar Kopīpašnieku bankas kontu Nr.0789AZS2134, kas Nekustamā 

īpašuma pārvaldīšanai atvērts AS "Brikbanka" Jelgavas filiālē; 
2.1.5. saskaņojot ar Kopīpašniekiem, slēgt līgumus, kas saistīti ar Nekustamā īpašumā 

veicamajiem remontdarbiem; 
2.1.6. pārvaldniece nav tiesīga vest sarunas un slēgt līgumus par Nekustamā īpašuma 

atsavināšanu, tostarp pārdošanu, dāvināšanu, ieķīlāšanu vai citādu Nekustamā 
īpašuma apgrūtināšanu. 

2.2. Pārvaldniecei ir pienākums: 
2.2.1. aizsargāt Nekustamo īpašumu pret apdraudējumiem, tostarp atprasīt to no sveša 

nelikumīga valdījuma, novērst jebkuru Kopīpašnieku tiesību pārkāpumu vai 
aizskārumu no trešo personu puses; 

2.2.2. laikus un termiņos maksāt visus nepieciešamos, ar Nekustamo īpašumu saistītos 
maksājumus, tostarp nodokļus un nodevas; 

2.2.3. veikt pienācīgu izdarīto maksājumu un grāmatvedības uzskaiti un šo 
dokumentu glabāšanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 
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2.2.4. apdrošināt Nekustamo īpašumu un saņemt polisi uz Kopīpašnieku vārda; 
2.2.5. pieņemt uz līguma pamata speciālistus (grāmatvežus u . c ) , kā arī tehnisko 

personālu (sētniekus, remontstrādniekus, dārzniekus, apkopējas, sargus u.tml.); 
2.2.6. veikt uzskaiti par Nekustamo īpašumu un ar tā pārvaldīšanu saistītās darbības 

rezultātiem; 
2.2.7. pārstāvēt Kopīpašnieku intereses Valsts ieņēmumu dienestā un tiesā ar 

Nekustamā īpašuma nodokļiem saistītos jautājumos; 
2.2.8. pēc Kopīpašnieku pieprasījuma, piesaistot licencētus speciālistus, veikt 

Nekustamā īpašuma novērtēšanu un ēkas tehnisko inventarizāciju; 
2.2.9. pildīt visus Kopīpašnieku norādījumus par Nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, 

pēc Kopīpašnieku pirmā pieprasījuma iesniegt viņiem visus ar pārvaldīšanu 
saistītos dokumentus, kā arī rakstiskas atskaites par paveikto darbu. 

2.3. Pārvaldniece ir tiesīga uz savu risku iesaistīt Nekustamā īpašuma pārvaldīšanā un 
apsaimniekošanā trešās personas, ja tas atbilst Kopīpašnieku interesēm, un viņa ir 
materiāli atbildīga par šo personu nodarītajiem zaudējumiem. 

2.4. Kopīpašnieki apņemas un ir tiesīgi: 
2.4.1. nepieciešamības gadījumā izsniegt Pārvaldniecei papildus pilnvaras un citus 

dokumentus šajā līgumā paredzēto pienākumu izpildei; 
2.4.2. kompensēt dokumentāri pierādītos Pārvaldnieces izdevumus, kas saistīti ar šī 

līguma saistību izpildīšanu un darbā pieņemto speciālistu un tehniskā personāla 
darba samaksu, ja šo izdevumu apmērs iepriekš saskaņots ar Kopīpašniekiem; 

2.4.3. šī l īguma darbības laikā veikt ar Nekustamā īpašuma pārvaldīšanu saistītās 
Pārvaldnieces darbības vispārējo vadīšanu, pēc saviem ieskatiem rakstveidā vai 
mutvārdos dot Pārvaldniecei obligāti izpildāmus norādījumus; 

2.4.4. dot norādījumus Pārvaldniecei, pieprasīt no viņas jebkurus ar Nekustamo 
īpašumu saistītos grāmatvedības un citus dokumentus, kā arī pēc saviem 
ieskatiem kontrolēt Pārvaldnieces darbību, pieprasīt un saņemt paskaidrojumus 
par jebkuru no viņas veiktajām darbībām. 

2.5. Par šajā līgumā paredzēto saistību izpildi Kopīpašnieki līdz katra kārtējā mēneša 
piektajam datumam apņemas samaksāt Pārvaldniecei atalgojumu Ls 40 apmērā. 

3. Pušu atbildība 

3.1. Katrai Pusei ir pilna mantiskā atbildība par šī l īguma neizpildi vai tā nepienācīgu 
izpildi saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šo līgumu. 

3.2. Ja Pārvaldniece rīkosies bez Kopīpašnieku akcepta gadījumos, kad tāds ir 
nepieciešams, vai neievēros Kopīpašnieku norādījumus, Kopīpašniekiem ir tiesības 
vienpusēji lauzt šo līgumu, paziņojot par to 2 (divas) nedēļas iepriekš. 

3.3. Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties līguma izpildes laikā, tiks risināti abpusējās 
sarunās. Gadījumā, ja 5 (piecu) dienu laikā strīds sarunās netiek atrisināts, strīda 
izskatīšana notiek Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā. 

4. Citi noteikumi 

4 . 1 . Sis līgums bus saistošs attiecīgajiem Kopīpašnieku tiesību pārņēmējiem 
(mantiniekiem). 

4.2. Šis līgums ietver visas Pušu vienošanās par līgumu un aizstāj visas iepriekšējās 
rakstiskās un mutiskās vienošanās un pārrunas starp tām. 
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4.3. Visa veida labojumi un papildinājumi šajā līgumā izdarāmi, Pusēm vienojoties. Tie ir 
spēkā tikai tad, ja ir sastādīti rakstveidā un abpusēji parakstīti. Visi šādā veidā 
noformēti labojumi un grozījumi ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 

4.4. Sis Līgums sastādīts piecos eksemplāros latviešu valodā uz 4 (četrām) lappusēm, 
izsniegts pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

Kopīpašnieki: Pārvaldniece: 

M.Migla Ģ.Mālniece 

P.Skuja 

A.Trēģeris 

J.Lapa 
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10. 
S A D A R B Ī B A S L Ī G U M S 

Rīga 2001.gada 24.maijs 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība "Tavs laiks" (turpmāk tekstā - "Sabiedrība") tās 
finansu direktora Ivara Izkapts, personas kods 310170-10003, un valdes locekļa Linarda 
Pratina, personas kods 121265-12345, personā, no vienas puses, un akciju sabiedrība 
"Mana banka" (turpmāk tekstā - "Banka" ) tās valdes priekšsēdētājas Martas Naudas, 
personas kods 190666-10304, personā, no otras puses (abi kopā - "Puses"), noslēdz šāda 
satura līgumu: 

1. Līguma priekšmets 

Šī sadarbības līguma ietvaros Sabiedrība nodrošina apdrošinājuma ņēmējiem iespēju veikt 
Bankā ieķīlātā vai ieķīlājamā īpašuma apdrošināšanu Sabiedrībā saskaņā ar tālāk 
norādītajiem noteikumiem. 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1. Sabiedrība, saņemot apdrošinājuma ņēmēja, kurš vēlas apdrošināt Bankā ieķīlāto 
īpašumu (turpmāk tekstā - "Apdrošinājuma ņēmējs"), iesniegumu, kurā ir ieraksts: 
"Tiesības saņemt apdrošināšanas atlīdzību nododu akciju sabiedrībai "Mana banka"", 
iekļauj apdrošināšanas līgumā šādus datus un īpašus noteikumus: 
2.1.1. ķīlas līguma numurs un datums; 
2.1.2. apdrošināšanas līguma beigu datums; 
2.1.3. apdrošināšanas atlīdzība apmērā, kas nepārsniedz iepriekšminētā ķīlas līguma 

priekšmeta atbildības apmēru, tiek izmaksāta AS " M a n a banka"; 
2.1.4. visiem apdrošināšanas l īguma grozījumiem ir jābūt rakstveidā, un tie stājas 

spēkā pēc tam, kad tos parakstījuši Sabiedrības, Apdrošinājuma ņēmēja un 
AS "Mana banka" pilnvarotie pārstāvji. 

2.2. Ja Bankā ieķīlājamais īpašums jau ir apdrošināts Sabiedrībā, Sabiedrība pēc 
Apdrošinājuma ņēmēja pieprasījuma izdara grozījumus noslēgtajā apdrošināšanas 
līgumā, iekļaujot tajā iepriekšējā punktā minētos datus un īpašos noteikumus. 

2.3. Pēc Bankas iniciatīvas starp Sabiedrību, Banku un Apdrošinājuma ņēmēju var tikt 
noslēgta trīspusēja vienošanās, kuras tekstā Bankai ir tiesības iekļaut sevišķus 
noteikumus, kas regulē Bankas, Sabiedrības un Apdrošinājuma ņēmēja attiecības. 

2.4. Ja Apdrošinājuma ņēmējs nesamaksā kārtējo apdrošināšanas prēmiju, Sabiedrība 
nekavējoties par to rakstiski brīdina Banku. 

2.5. Banka ne vēlāk kā līdz attiecīgā apdrošināšanas līguma beigu datumam (šī l īguma 
2.1.2.punkts) ir tiesīga Apdrošinājuma ņēmēja vietā veikt darbības, kas nodrošinātu 
apdrošināšanas līguma spēkā esamību (apmaksāt kārtējo apdrošināšanas prēmiju u . c ) . 

2.6. Ja Sabiedrība nav saņēmusi kārtējo apdrošināšanas prēmiju saskaņā ar 2.5.punktu, bet 
līdz apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdim līgums nav izbeigts, tad tā samaksā 
apdrošināšanas atlīdzību Bankai, tikai atrēķinot iepriekšminētās apdrošināšanas 
prēmijas summu. 

2.7. Ja, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, Apdrošinājuma ņēmējs ir ievērojis visus 
apdrošināšanas līguma noteikumus un uz to brīdi līgums ir bijis spēkā, Sabiedrībai nav 
tiesību atteikt apdrošināšanas atlīdzības samaksu. 
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2.8. Pamatojoties uz apdrošināšanas un šī līguma noteikumiem, iestājoties apdrošināšanas 
gadījumam, Sabiedrība apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību Bankai, kuru 
pēdējā ieskaita Bankas klienta saistību dzēšanai saskaņā ar apdrošināšanas l īgumā 
norādītā ķīlas līguma noteikumiem. Sabiedrība, saņemot Bankas pilnvarotās personas 
rakstisku piekrišanu, ir tiesīga samaksāt apdrošināšanas atlīdzību Apdrošinājuma 
ņēmējam. 

2.9. Sabiedrība ir tiesīga, atsaucoties uz apdrošināšanas noteikumiem, atteikt apdrošināt 
īpašumu augsta apdrošināšanas riska dēļ, kā arī citos gadījumos, ja tam ir objektīvs 
pamats. 

2.10. Ja apdrošināšanas līgums tiek lauzts pēc Sabiedrības iniciatīvas, Sabiedrība 
nekavējoties par to informē Banku. Iestājoties šī līguma 2.4.punktā minētajiem 
apstākļiem, Sabiedrība apņemas nelauzt noslēgto apdrošināšanas līgumu pirms tā 
beigu termiņa. Pēc šī līguma 2.5.punktā minētā termiņa notecējuma apdrošināšanas 
līgums beidz darboties, ja vien tas nav pārjaunots. 

2.11. Visas apdrošināšanas atlīdzības lietas, uz kurām attiecas šis līgums, tiek saskaņotas ar 
Banku. 

2.12. Trīs (3) darba dienu laikā no brīža, kad Sabiedrība saņēmusi pieteikumu par 
apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, tā rakstiski par to informē Banku. Pēc 
apdrošināšanas gadījuma izskatīšanas un nepieciešamo ekspertīzes slēdzienu 
saņemšanas Sabiedrība ziņo Bankai par zaudējumu atlīdzināšanas kārtību un 
apdrošināšanas atlīdzības apmēru. 

2.13. Bankai nekavējoties jāinformē Sabiedrība par izmaiņām līgumiskajās attiecībās ar 
Apdrošinājuma ņēmēju, kas izriet no ķīlas līguma, ja tas var ietekmēt apdrošināšanas 
līgumu. Gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs ir izpildījis visas savas saistības pret 
Banku, Bankas pilnvarotajai personai nekavējoties par to rakstiski jāinformē 
Sabiedrība, pēc kā tiek noslēgta vienošanās polises pielikuma veidā, kurā norādīts, ka 
Banka turpmāk atsakās no savām tiesībām uz apdrošināšanas atlīdzību un iespējamās 
apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs būs Apdrošinājuma ņēmējs. 

2.14. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, Bankai ir tās tiesības, kas pēc l ikuma un šī 
līguma ir labuma guvējam. 

3. Strīdu izskatīšanas kārtība 

3.1. Visus strīdus, kas rodas starp Pusēm uz šī līguma pamata, Puses risina sarunu ceļā. 

3.2. Ja puses vienošanos nepanāk, strīdus izskata Latvijas Republikas tiesību aktos 
paredzētajā kārtībā. 

4. Līguma darbības periods un izmaiņas 

4.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījusi Sabiedrība un Banka, un tas tiek 
noslēgts uz nenoteiktu laiku. 

4.2. Līgumu var lauzt katra no Pusēm, rakstiski par to brīdinot otru Pusi 30 dienas 
iepriekš. 

4.3. Šī līguma laušana neietekmē noslēgtos apdrošināšanas līgumus un šajā l īgumā 
noteiktās saistības, kuras jāpilda abām Pusēm, iestājoties apdrošināšanas gadījumam. 
Sabiedrības pienākums ir izpildīt savas saistības pret Banku, kas izriet no 
apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti uz šī līguma pamata. 

4.4. Visas izmaiņas un papildinājumi šim līgumam noformējami rakstveidā divos 
eksemplāros, ko paraksta abas Puses un kas tādā gadījumā kļūst par šī līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. 
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4.5. Pušu reorganizācijas gadījuma ši līguma saistības pariet to tiesību un saistību 
pārņēmējiem. 

5. Sevišķie noteikumi 

Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 lapām divos eksemplāros, no kuriem viens nodots 
Sabiedrībai, otrs — Bankai. 

6. Pušu paraksti un juridiskās adreses 

AAS "Tavs Laiks" AS "Mana banka" 
Reģ. apl. Nr.000323533, Reģ. apl. Nr.000307476, 
Elizabetes ielā 1, Rīga, LV-1010, Kaķu ielā 26, Rīga, LV-1050, 
"Saules banka", Bankas kods 310102609 
Nor. konta Nr. 123654789 
Finansu direktors Valdes priekšsēdētāja 

U z k ā p t s M.Nauda 

Valdes loceklis 

L.Prātiņš 
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1. 

Rīga 2000. gada 1.jūnijs 

Saskaņā ar šo Līgumu, Pārdevējs pārdod un Pircējs nopērk Pārdevējam piederošās l īgumā 
minētās akcijas par zemāk norunāto cenu. 

Pārdevējs: Gunārs Birznieks, personas kods 010265-10102, dzīvojošs Rīgā, Bērzu ielā 3, 
dz.3. 

Pircējs: Marta Plītniece, personas kods 241272-10890, dzīvojoša Rīgā, Lielā ielā 123. 
Līguma priekšmets: Akciju sabiedrības "Alfa", reģ. Nr.000234561, parastās vārda akcijas 

ar balsstiesībām. 
Daudzums: 100 (simts) 
Summa: Ls 880 (astoņi simti astoņdesmit latu) 
Samaksa: Pircējs samaksā šajā līgumā noteikto summu šī līguma parakstīšanas brīdī. 
Nepieciešamās formalitātes: akciju sabiedrības "Alfa" valdes sēdes lēmums. 
Atrunājamie trūkumi: trūkumu nav, akcijas reģistrētas uz Pārdevēja vārda akcionāra 

reģistrā. 
īpašuma tiesību pārejas brīdis: Akcijas pāriet pircēja īpašumā pēc to piedāvāšanas valdē, 

un, ja pārējie akcionāri atsakās no savām pirmpirkuma tiesībām. Pretējā 
gadījumā akcijas tiek pārdotas caur akciju sabiedrības "SAPALS" valdi. 

Tiesības uz dividendēm: saskaņā ar statūtiem. 
Citas blakus tiesības: saskaņā ar statūtiem. 
Piemērojamais l ikums: Civillikums, LR likums "Par akciju sabiedrībām", l ikums "Par 

uzņēmēj darbību". 
Strīdu izšķiršanas kārtība: Jebkurš strīds, kas izriet no šī Līguma, tiks risināts pārrunās 

starp Pircēju un pārdevēju, ja sarunās strīds netiek atrisināts, tad tas tiek 
izskatīts l ikumos paredzētajā kārtībā. 

Pārdevējs Pircējs 
Bez spaidiem, maldības un viltus Bez spaidiem, maldības un viltus 
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2. 

Z E M E S G A B A L A P I R K U M A L Ī G U M S 

Zemesgabala pirkuma līguma teksts, kas kādā žurnālā 2002.gada 6.maija numurā sniegts 
paraugam, droši vien neizraisīs neatrisināmas problēmas. Taču no līguma noteikumu 
precizitātes un terminu viedokļa tas var noderēt par pamatu precīzāku formulējumu 
meklēšanai un līdz ar to strīdu novēršanai par līguma saturu. Šajā nolūkā lasītājs tiek 
aicināts atbildēt uz jautājumiem, kas norādīti numurētā veidā par tekstā pasvītrotajām un 
izceltajām vietām. 

Šaubīga līguma teksts Kontroljautājumi 

Z E M E S G A B A L A [l ļ P I R K U M A [1] Kādi ir Zemesgrāmatu likumā lietotie 
L Ī G U M S termini? Kāds ir sakars starp terminiem 

"Zemesgabals" un "Nekustamais ī p a š u m s " 9 

2003.gada 15.oktobrī Vai zemesgrāmatā nostiprina īpašuma 
, turpmāk tiesības uz zemesgabalu vai nekustamo 

saukts Pārdevējs, no vienas puses, un īpašumu? Protams, ka pircējam jāizpēta 
, turpmāk līgumam pievienojamais zemesgabala 

saukts Pircējs, no otras puses, pamatojoties robežu plāns. Taču, vai līguma virsraksts un 
uz spēkā esošajiem Latvijas Republikas 1.punkts dod drošu pārliecību, ka uz 
normatīvajiem aktiem, noslēdz šādu zemesgabalu nav ēku vai būvju, kuras var 
Līgumu: piederēt arī trešajām personām? 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk 
zemesgabalu (sk. plānu, Pielikums 
N r . l ) grupa, 
grunts, kvm platībā, kas 
atrodas , uz kuru īpašuma 
tiesības korroborētas \2] pilsētas l2l K ā P ē c šodienas gramatikas l ikumiem 
Zemesgrāmatu n o d a l ā _ gada_. , rakstāms šis svešvārds? Vai labāk nebūtu 
atklājot nodalījumu '(foliju) Nr. , r a k s t ī t latvisko terminu? Kādu? 
žurnālā Nr. , kadastra Nr. , 
turpmāk saukts "Zemesgabals". 

2. Zemesgabala pirkšanas noteikumi 

2.1. Šī līguma parakstīšanas brīdī Pircējam 
ir zināms Zemesgabala stāvoklis un 
kvalitāte [3] un viņš piekrīt to [3] Ko aptver termins "kvalitāte"? Kā 
iegādāties. noteikt zemesgabala kvalitāti, vai pastāv 

2.2. īpašuma tiesības pāriet Pircējam no kādi kritēriji, standarti, normatīvi u.tml.? 
brīža. Vai piekrišana nav dota jau 1.2.punktā? 

2.3. Pārdevējs nodod Zemesgabalu 

Pircējam laikā ^ K q 2 A p u n k t ā nozīmē "reģistrēt"? Ar ko 

_ _ -— - n Z , '.. _ _ tas atšķiras no termina 1.1.punktā? Kas ir 
2.4. P ā r d ē v ē s apņemas laika no ši « . . _ ' . . , . , . ,_ 

_ J r T " v — 7 — ^ « reģistrācijas objekts: līgums, zeme vai 
Līguma parakstīšanas brīža regŗs t ŗ j t n e k u s t a m a i s īpašums? Vai reģistrējot 
[4] s o Ltgumu Zemesgrāmatā. p i e t i e k t j k a i m p i r k u m a , ī g u m u ? 



Šaubīga līguma teksts Kontroljautājumi 

2.5. Visus izdevumus, kas saistīti ar šī 
Līguma reģistrēšanu Zemesgrāmatā, 
sedz Pārdevējs. 

2.6. Slēdzot šo Līgumu, puses apzinās tā [5] Kāda juridiska nozīme ir apgalvojumam 
nozīmi,[51 atzīst to par pareizu,[61 kā "puses apzinās tā (līguma) nozīmi"? Vai 
arī atsakās apstrīdēt un prasīt tā šāds apgalvojums izslēdz vēlāku 
atcelšanu pārmērīga zaudējuma dēļ. apgalvojumu par pretējo, un kādas tad būs 

sekas? 

3. Garantijas ļ^j Kāda juridiska nozīme ir apgalvojumam 

3.1. Pārdevējs garantē,[7] ka viņam ir "atzīst to par pareizu"? Kas šajā līgumā ir 
īpašuma tiesība uz Zemesgabalu un pareizs? Kas mainīsies, ja pretēji 
ka viņš ir tiesīgs pārdot šo apgalvotajam izrādīsies, ka l īgumā kaut kas 
Zemesgabalu saskaņā ar šī Līguma ir nepareizs? 

noteikumiem. [7] Kurā l ikumā un kurā pantā ir noteikts, 
3.2. Pārdevēja īpašuma tiesības uz kas ir garantija un kādas tiesiskās sekas tā 

Zemesgabalu apstiprina šādi izraisa? Ko pircējam dod šāda "garantija", 
dokumenti: (Pielikums Nr.2.) kas mainīsies, ja dotā garantija izrādīsies 

3.3. Pārdevējs garantē, ka Zemesgabals nepamatota? 
nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav 
apgrūtināts ar parādiem un saistībām 
un par to nav strīdu. 

4. Norēķinu kartība 

4.1. [8] Zemesgabala vērtība [9] ir [8] Vai 4.1 .punkts ir par norēķinu kārtību un 
vai pareizi ielikts zem 4.punkta virsraksta? 

4.2. Šī Līguma parakstīšanas brīdī [10] [9] Par kādu vērtību ir runa 4.1.punktā? 
Pircējs apņemas izmaksāt Pārdevējam Pastāv inventarizācijas, kadastrālā vērtība, 

% no 4.1.punktā norādītās kā arī pušu nolīgtā vērtība, respektīvi, cena. 

summas apmērā. [ 1 0 ļ K a s i r parakstīšanas brīdis? Abi 
4.3. Atlikušos % no Līguma vienlaikus neraksta? Kā labāk formulēt? 

4.1.punkta noradītas summas M 1 l T . _ , . 
_ _. 11 Kada ir atšķirības nianse starp 

apmērā Pircējs _ apņemas » i z m a k s ā t . . u n « s a m a k s ā r ? 

izmaksāt [11] Pārdevējam 
laikā no šī Līguma reģistrēšanas brīža 
Zemesgrāmatā. 

4.4. Pircējs izmaksā šajā Līgumā noteikto 
summu skaidrā naudā Pārdevējam vai 
tā pilnvarotai personai. 

5.Pušu atbildība 

5.1. [12] Puses ir atbildīgas par šī Līguma [12] Vai bez 5.1.punkta atbildība neiestā-
izpildi saskaņā ar spēkā esošajiem sies? Ko dod šis punkts? 
l ikumdošanas aktiem. 

5.2. [13] Puses kompensē viena otrai [13] Ko dod 5.2.punkts? Vai l ikums šajā 
zaudējumus, kuri ir radušies šajā gadījuma nedarbojas? 
Līgumā paredzēto saistību neizpildes 
vai to nepienācīgas izpildes rezultātā. 
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5.3. Ja šā Līguma 3.3. p. norādītais [14] [14] Vai 3.3.punkts var būt neatbilstošs 
neatbilst patiesībai. Pārdevējs apgalvojumam, ka "garantēja", vai var teikt 
atlīdzina Pircējam visus ar to saistītos "negarantēja"? Var par nepamatotiem 
zaudējumus, kā arī [15] izmaksā apgalvojumiem pārdevējam jāpiekrīt maksāt 
soda naudu % apmērā no šī "soda naudu"? 

Līguma summas. ņs] Kādas domstarpības var izraisīt "kā 
5.4. Ja Pircējs šī Līguma 4.1. p. noteikto a r I - ? K ā d a atšķirība ir starp kumulatīvu un 

summu nav samaksājis Pārdevējam ieskaita l īgumsodu? Kāds līgumsods domāts 
šaja Līguma noradītajos termiņos, tad 5.3.punktā? 
Pircējs izmaksā Pārdevējam soda M / n n- _ „ , , „ 

, J
 n /

 J __ [16] Civillikuma nav termina s o d a n a u d a . 
naudu 1 6 % apmēra n o V - A - u - . . • , - - , , . 
—: , _ _J r , Kadi var but strīdi, ja līguma nosaka kaut 
neizmaksātas summas par katru , r , • . . , _ . r ko, lietojot terminu, kas nav pazīstams 
nokaveiuma dienu. n - .„ . , _ 0 
r , „ , J Civillikuma/ 

5.5. [17] 
[17] Vai pārdevējs nenes mantisku atbildi-

6 . Līguma darbības termiņš, līguma b u n e P a r kādiem līguma pārkāpumiem, 
grozīšanas, papildināšanas piemēram, par 2.3. un 2.4.punkta nosacīju-

un laušanas kārtība miem? 
6.1. Sis Līgums stājas spēkā ar tā 

parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 
pušu saistību pilnīgai izpildei. 

6.2. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai 
lauzt ar pušu rakstveida vienošanos. 

7. Strīdu atrisināšana 

7.1. Strīdi, kuri ir radušies šī Līguma 
izpildes laikā, tiek risināti LR 
likumdošanas aktos paredzētajā 
kārtībā. 

8. Papildu noteikumi 

8.1. Vienlaicīgi [18] ar šī Līguma parakstī- [18] Vai 8.1.punkts ir tulkojams kā 
šanu puses notariāli apliecina [19] vienlaicīgi taisīts lūgums? Vai tad tam 

gurnu Zemesgrāmatu nodaļai par nevajadzētu but pielikuma? Ko šaja 
Pircēja īpašuma tiesību nostiprināša- gadījumā dara notārs? 
n u u z Zemesgabalu. [ 1 9 ] V a i apliecina? 

8 2 [201 *• 1 

[20] Kādus vēl punktus būtu vēlams iekļaut 
līgumā? Vai ir skaidrs, kā notiks pirkuma 
objekta nodošana turējumā, valdījumā? Kas 
kārtos formalitātes zemesgrāmatā, kas segs 
izdevumus? Vai pārdevējs brīvi var pārdot 
zemesgabalu, ja tas ietilpst laulāto 
kopmantā? Kas vēl? 
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3. 

Ķ Ī L A S L Ī G U M S 

Rīga, 2000.gada 1.novembri 

SIA " S A P A L S " , reģistrācijas Nr.010315516, juridiskā adrese Rīgā, Mārtužas 21-13, 
prezidenta Alfona Sapala personā, kas rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā saukta 
"Parādnieks", no vienas puses, un Zigmārs Voitehovičs, personas kods 080149-12345, 
dzīvojošs Rīgā, Grēdu ielā 1-31, un Egons Voitehovičs, personas kods 230278-10808, 
dzīvojošs Rīgā, Lubānas ielā 14-74, turpmāk tekstā saukti "Kreditori", no otrās puses, 
noslēdza šo līgumu par sekojošo: 

1. Parādnieks ieķīlā Kreditoriem tā īpašumā esošu zemesgabalu Rīgā, Garezera ielā 2, 
zemes kadastra Nr.0100-058-2001 ar tajā atrodošos nekustamo īpašumu: autogarāžām, 
kas ir reģistrēts uz SIA " S A P A L S " vārda Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
№,12348 . 

2. Šī ķīlas tiesība (hipotēka) tiek nodibināta kā nodrošinājums prasījumam, kas var rasties 
Kreditoriem no Parādniekam atklāta aizdevuma (aizdevuma līgums no 1999.gada 
10.jūnija). 

3. Aizdevuma summa, par kuru ir nodibināta hipotēka, ir U S D 22000 (divdesmit divi 
tūkstoši A S V dolāru). 

4. Aizdevums ir bezprocentu. 
5. Parāda atmaksāšanas termiņš ir 2002.gada 11 .jūnijs. 
6. Parāda neatmaksāšanas gadījumā noteiktajā termiņā (5.p.) Parādnieks maksā 

Kreditoriem soda naudu 1% apmērā no parāda summas par katru nokavējuma dienu. 
7. Parāda un soda naudas (6.p.) pilnīgas neatmaksāšanas līdz 2002.gada 11.septembrim 

gadījumā Kreditoriem ir tiesības pārdot garāžas par brīvu cenu un no iegūtās summas 
segt Parādnieka parādu un visus viņiem sakarā ar to radušos zaudējumus (arī 
pārdošanas izmaksas). 

8. Līgums sastādīts 4 eksemplāros, kuri glabājas: 
1. - pie Parādnieka, 
2. un 3. — pie Kreditoriem, 
4. — Zemesgrāmatu nodaļā. 

Parādnieks: 
Kreditori: 

Prezidents A. Sapals Z.Voitehovičs 
E. Voitehovičs 
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4. 

N O M A S L Ī G U M S 

Olaine, 2001.gada 1.aprīlī 

Valsts Ieņēmumu dienesta Olaines nodaļa tās direktores Irinas Pirinas personā, kas 
darbojas, pamatojoties uz iestādes nolikumu, turpmāk " I z n o m ā t ā j s " un Nikolajs Jakāns, 
Valsts Ieņēmumu dienesta Olaines nodaļas Saimniecības daļas vadītājs, no otras puses, 
turpmāk " N o m n i e k s " , noslēdza sekojoša satura līgumu: 

1. Iznomātājs iznomā Nomniekam mobilo telefonu Nokia 3310 uz N o m n i e k a darba laiku. 

2. Nomnieks apņemas apmaksāt visas telefona sarunas, kas veiktas, izmantojot 
augstākminēto telefonu. 

3. Nomnieks pilnā mērā atlīdzina Iznomātājam visus zaudējumus (LR Civill ikuma 1779., 
1792., 2347.p.), kas radušies, lietojot šī l īguma 1.punktā minēto mobilo telefonu. 

4. Šis līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam katrai līgumslēdzējai 
pusei. 

Iznomātājs: Nomnieks : 

I.Pirina N.Jakans 

z.v. 
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Vecpils dome, turpmāk tekstā - "Pasūtītājs", kuras vārdā uz pilnvaras Nr.12 pamata rīkojas 
Vilnis Vecais, no vienas puses, un 

akciju sabiedrība "Datortīkls", turpmāk tekstā - "Piegādātājs", kuras vārdā saskaņā ar 
Statūtiem rīkojas direktors Emīls Lennenbergs, pamatojoties uz cenu aptaujas "Vecpils pilsētas 
domes datortīkla instalācija" 2000.gada 15.jūnija protokola lēmumu, noslēdza šo līgumu par 
sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Izpildītājs apņemas veikt Vecpils domes datortīkla ievilkšanu saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 

1.2. Darba sākums tiek noteikts ar līguma noslēgšanas dienu. 

1.3. Darbs izpildāms vienas nedēļas laikā. 

2. Līguma cena 

2.1. Līguma cena ietver izmaksas par materiālu piegādi un izpildīto darbu saskaņā ar 
pielikumu N r . l . 

2.2. Līguma kopējā summa ir Ls 8000 ar pievienotās vērtības nodokli. 

3. Darba apmaksas kārtība 

3.1. Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam tā iesniegtos rēķinu pēc nodošanas-pieņemšanas akta 
abpusējas parakstīšanas 20 darba dienu laikā. 

3.2. Par veikto darbu nesavlaicīgu apmaksu Pasūtītājs maksā Izpildītājam soda naudu 0.05% 
apmērā par katru nokavēto dienu. 

3.3. Ja Izpildītājs darbu veic nekvalitatīvi, tad Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu par darba 
defektiem, un Izpildītājs uz sava rēķina tos novērš. 

3.4. Par neiekļaušanos līguma 1.3 punktā norādītajā darba veikšanas termiņā Izpildītājs 
nesaņem 0.05% no darbu līgumcenas par katru nokavēto dienu. 

4. Pārējie noteikumi 

4.1. Izmaiņas un papildinājumi šim līgumam tiek fiksēti rakstveidā pēc pušu vienošanās un tā 
ir neatņemama sastāvdaļa. 

4.2. Visas pretenzijas un strīdi, kas varētu rasties šī līguma darbības laikā ir abpusēji izskatāmi 
un, ja nav panākta vienošanās, izskatāmi saskaņā ar esošo likumdošanu. 

5. Papildu vienošanās 

5.1. Ja 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pēc darbu nodošanas parādās defekti Izpildītāja vainas 
dēļ, Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā apņemas tos izlabot. 

5.2. Šis darba līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja 
un viens pie Izpildītāja. 

5.3. Par darba un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu remontdarbu gaitā atbild Izpildītājs. 

5.4. Pušu juridiskās adreses: Pasūtītājs: Vecpils, Lielā iela 3; Piegādātājs: Rīga, Kronvalda 
bulvāris 1 4 - 3 4 1 . 

Parakstot šo līgumu, līdzēji to apliecina par saistošu un izpildāmu. 

Pasūtītājs: Piegādātājs: 

2000. gada jūnijā 2000. gada jūnijā 



6. 

P A K A L P O J U M U L Ī G U M S 

Rīgas rajona Liepupes pagasta 2001 .gada 1 .maija 

Liepupes pagasta pašvaldības uzņēmums "Komunālie pakalpojumi", reģ. Nr.000234187, 
direktora Laura Urāna personā, kā komunālo pakalpojumu sniedzējs, turpmāk tekstā 
"Pakalpojumu sniedzējs", no vienas puses, un Liepupes pagasta padome padomes 
priekšsēdētāja Viktora Laša personā kā komunālo pakalpojumu saņēmējs, turpmāk tekstā 
"Patērētājs", no otras puses, noslēdzam līgumu par sekojošo: 

1. Pakalpojumu sniedzējs Patērētājam sniedz sekojošus komunālos pakalpojumus pēc 
adreses: Rīgas rajons Liepupes pagasts, Pļavu iela 1: 
- aukstā ūdens piegāde; 
- siltumenerģijas piegāde apkurei; 
- kanalizācijas novadīšana; 
- atkritumu izvešana. 

2. Patērētājs apņemas Pakalpojumu sniedzējam apmaksāt sniegtos pakalpojumus pēc 
rēķina saskaņā ar tarifiem, kurus nosaka ar saviem lēmumiem Liepupes pagasta 
padome, līdz tekošā mēneša beigām LPPU "Komunālie pakalpojumi" 
- kontā Nr.AX45729101G-0821 AS "Latu banka" Liepupes filiālē, kods 310301700; 
- kontā Nr.0999986878 A K B "Bonus banka", kods 31010780; 
- vai Pakalpojumu sniedzēja kasē pēc adreses: Liepupes pagasts, Pļavu iela 3. 

3. Patērētāja pienākumi un tiesības: 
- Patērētājam ir tiesības prasīt pārrēķinu par paredzēto komunālo pakalpojumu vai to 

daļēju saņemšanu tehnisku iemeslu dēļ. Šajā gadījumā Patērētājam ir nepieciešams 
par to nekavējoties paziņot Pakalpojumu sniedzējam; 

- Patērētājs apņemas nodrošināt LPPU "Komunālie pakalpojumi" darbiniekiem brīvu 
pieeju pie komunāliem tīkliem, mezgliem un mēraparātiem; 

- Patērētājs apņemas samaksāt Pakalpojumu sniedzējam kavējuma naudu 0,5% no 
parāda summas par katru nokavētu dienu; 

- Ja komunālo pakalpojumu uzskaitei ir uzstādīts mēraparāts, par mēraparāta bojājumu 
un mēraparāta plombu stāvokli atbild Patērētājs; 

- Patērētājs apņemas par saviem līdzekļiem veikt remontdarbus, kas nepieciešami 
komunālām komunikācijām sava īpašuma robežās. 

4. Gadījumā, ja Patērētājs savlaicīgi neapmaksā saskaņā ar šo līgumu sniegtos 
pakalpojumus, Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, 
brīdinot Patērētāju 10 darba dienas iepriekš. 
Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības nekavējoties pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja 
Patērētāja vainas dēļ ir bojāts mēraparāts, vai ir izmainīta komunālo pakalpojumu 
uzskaites shēma, par ko ir līgumsods Ls 50. 
Komunālo pakalpojumu sniegšanas atjaunošana iespējama tikai pēc parāda, l īgumsoda 
un atjaunošanas izdevumu apmaksas. 

5. Ja pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai ir nepieciešami papildizdevumi, kuri 
neietilpst Liepupes pagasta padomes apstiprinātos tarifos, tad šos izdevumus Patērētājs 
apmaksā atsevišķi, saskaņā ar faktiskiem izdevumiem. 
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6. Šis līgums stājas speķa ar 2001 .gada 1 .maiju un noslēgts uz nenoteiktu laiku. 

Pakalpoj urnu sniedzej s: Patērētāj s: 
L P P U "Komunāl ie pakalpojumi" Liepupes pagasta padome 
reģ. Nr.010312017, 
Pļavu iela 1, Rīgas rajona Liepupes pagasts. 

L. Urans V. Lasis 
Direktors Priekšsēdētājs 
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7. 

Rīgā 2001. gada 1.jūnija 

Dace Dainuvīte, personas kods 010476-10003, turpmāk tekstā - "Pilnvarotājs", no vienas 
puses, un A/S "Monobanka", juridiskā adrese Rīgā, Grants ielā 7, reģistrācijas 
Nr.000230849, tās filiāles "Centrs" pārvaldnieka Uģa Pilsētnieka personā, kurš rīkojas 
saskaņā ar valdes 20001.gada 3.janvāra lēmumu Nr.2, turpmāk tekstā - "Pilnvarnieks", 
bet abi kopā turpmāk tekstā - "Līgumslēdzēji", kuri rīkojas saskaņā ar Latvijas 
Civillikuma normām, izrādot savu labo gribu, bez viltus un maldības noslēdza šo 
pilnvarojuma līgumu par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

PILNVAROTĀJS pilnvaro un PILNVARNIEKS uzņemas veikt P I L N V A R O T Ā J A M 
piederošā nekustamā īpašuma - turpmāk tekstā "Nekustamais īpašums" - pārvaldīšanu, 
apsaimniekošanu un citu rīcību ar šo nekustamo īpašumu, tai skaitā pārdošanu, mainīšanu, 
dāvināšanu, ieķīlāšanu, izīrēšanu, iznomāšanu vai nodošanu līzingā un apņemas pilnībā 
rīkoties ar to. 

2. Pilnvarnieka tiesības un pienākumi 

2.1. Šī līguma 1.1. un 1.2. punktos noteikto uzdevumu veikšanai P I L N V A R N I E K A M ir 
tiesības: 
2.1.1. Pārvaldīt un apsaimniekot Nekustamo īpašumu, tai skaitā to izīrēt, iznomāt vai 

nodot līzingā visu Nekustamo īpašumu kopumā vai tā daļu, veikt un organizēt 
remonta, rekonstrukcijas, būvniecības darbus. 

2.1.2. Pilnībā rīkoties ar Nekustamo īpašumu, tai skaitā to pārdot, mainīt, dāvināt visu 
kopumā vai pa daļām, noslēgt visus ar l ikumu atļautus darījumus, parakstīt 
līgumus, ka arī izdarīt atsavinājumus, ieķīlājumus vai Nekustamā īpašuma 
apgrūtinājumus, rīkoties ar apgrūtinātu Nekustamo īpašumu, P I L N V A R O T Ā J A 
vārdā atsaukt Nekustamā īpašuma apgrūtinājumus, izdarīt pārjaunojumus un 
augstākminētā sakarā veikt visas nepieciešamās darbības Zemesgrāmatu 
nodaļās, Nekustamā īpašuma vērtēšanas birojos vai citās Valsts zemes dienesta 
iestādēs, 

2.1.3. Pilnībā saņemt ienākumus no Nekustamā īpašuma un izlietot tos pēc saviem 
ieskatiem. 

2.1.4. Iesniegt un saņemt visus nepieciešamos dokumentus un kārtot visas 
P I L N V A R O T Ā J A lietas attiecībās ar trešajām personām un visās valsts, 
pašvaldību, administratīvajās un tiesu iestādēs ar visām tiesībām, kādas likums 
piešķīris prasītājam, atbildētājam, trešajai personai, augstākminētajā sakarā 
P I L N V A R O T Ā J A vārdā parakstīties un kārtot visas formalitātes. 

2.2. Šī līguma 2.1.punktā noteiktās tiesības P I L N V A R N I E K S var nodot trešajām 
personām bez saskaņošanas ar PILNVAROTĀJU. 

3. Pilnvarotāja tiesības un pienākumi 

3.1. PILNVAROTĀJS šī līguma izpildes gaitā apņemas nodot P I L N V A R N I E K A M visus 
dokumentus, kas P I L N V A R N I E K A M nepieciešami doto uzdevumu veikšanai. 
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3.2. P I L N V A R O T Ā J S apņemas atzīt sev par saistošu P I L N V A R N I E K A rīcību, ja tā 
veikta šai l īgumā doto uzdevumu robežās. 

4. Līguma apjoms, izmaiņas un līguma laušana 

4.1. Šis parakstītais līgums pilnībā apliecina L Ī G U M S L Ē D Z Ē J U vienošanos. Nekādi 
mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī līguma nosacījumiem. 

4.2. Jebkuri šī līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā, tos jāparaksta 
L Ī G U M S L Ē D Z Ē J I E M , jāpievieno šim līgumam un tie uzskatāmi par šī līguma 
neatņemamu sastāvdaļu. 

4.3. Ja kāds no šī līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo līguma 
nosacījumu spēkā esamību. 

5. Noslēguma noteikumi 

5.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un šī līguma 1. un 2.pantos noteiktās 
tiesības P I L N V A R N I E K S var realizēt pēc savas izvēles, iepriekš ar 
P I L N V A R O T Ā J U nesaskaņojot, ja tiek lauzts starp L Ī G U M S L Ē D Z Ē J I E M 2001.gada 
30.maijā noslēgtais līzinga līgums Nr.341. Līzinga līgums uzskatāms par lauztu ar 
brīdi, kad LĪZINGA DEVĒJS ierakstītā vēstulē (ar parakstu par saņemšanu) nosūtījis 
par to paziņojumu LĪZINGA Ņ Ē M Ē J A M . 

5.2. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā 
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Rīgas Starptautiskajā 
Šķīrējtiesā, Rīgā, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo l ikumdošanu un šīs 
šķīrējtiesas reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā latviešu valodā uz iesniegto 
dokumentu pamata, vai pēc BANKAS izvēles citā Latvijas Republikas tiesā pēc 
piekritības. 

5.3. Šis līgums noslēgts trijos eksemplāros latviešu valodā ar vienādu juridisko spēku, no 
kuriem viens eksemplārs atrodas pie PILNVARNIEKA, viens - pie 
P I L N V A R O T Ā J A . 

6. Pušu rekvizīti un paraksti 

P I L N V A R O T Ā J S : P I L N V A R N I E K S : 

A/S "Monobanka" filiāles "Centrs" D. Dainuvīte 
pārvaldnieks U. Pilsētnieks 

z.v. 
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8. 

Kuldīga 2000. gada 21 .j anvan 

SIA "Algo", reģ. Nr.000123645, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas direktors Imants 
Auksts, turpmāk saukta "Pārdevējs" un LR Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā 
nodaļa, vadītājas Vairas Albertīnes personā, turpmāk saukta "Pircējs", noslēdza sekojoša 
satura ligumu: 

1. Līguma priekšmets 

Pārdevējs apņemas pārdot, bet Pircējs pērk šī l īguma darbības laikā nepieciešamo 
kopējamo papīru pēc Pircēja rakstiska vai mutiska pieprasījuma. 

2. Pušu tiesības un pienākumi 

2.1 . Pārdevējs apņemas pārdot Pircējam preces atbilstoši v iņa izvēlētajam sortimentam, 
daudzumam, cenām, ievērojot Pircēja prasības un noteikumus 10 darba dienu laikā. 

2.2. Pircējs apņemas norēķināties par pasūtīto preci. 

2.3. Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, atsevišķos gadījumos preču piegādes kārtība 
var tikt izmainīta. 

3. Līguma cena 

Par piegādāto preci norēķini tiek veikti, savstarpēji vienojoties. 

4. Darba izmaksu un norēķinu kārtība 

4.1 . Norēķini par izpildītajiem darbiem tiek izdarīti ar maksājuma uzdevumu pēc piestādītā 
rēķina. 

4.2. Apmaksa veicama latos. 

5. Preces kvalitāte 

Nodošanas-pieņemšanas brīdī precei jābūt bez defektiem un jāatbilst pasūtītajam 
sortimentam, daudzumam, kvalitātei un iesaiņojumam. 

6. Preču nodošanas-pieņemšanas kārtība 

6.1. Piegādāto preču kvalitātes kontrole tiek veikta abu līgumslēdzējpušu klātbūtnē 5 darba 
dienu laikā no preču iegādes brīža. 

6.2. Par preču piegādi tiek parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts vai preču pavadzīme-
rēķins. 

6.3. īpašuma tiesības uz preci pāriet Pircējam ar bridi, kad tiek parakstīts nodošanas-
pieņemšanas akts vai preču pavadzīme-rēķins. 

7. Vispārējie noteikumi 

7.1. Ja nepieciešams būtiski grozīt līguma noteikumus, puses noslēdz papildvienošanos, 
kurā norādāmi līguma noteikumu grozījumi. Papildvienošanos paraksta abas puses un 
tā kļūst par l īguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža. 
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7.3. Pušu strīdi tiek izskatīti, pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja puses nevar vienoties, -
tiesā. 

7.4. Gadījumā, ja kāda no pusēm nepilda savus pienākumus, var priekšlaicīgi lauzt līgumu, 
par to paziņojot 10 dienas iepriekš otrai līgumslēdzējpusei. 

7.5. Līgums tiek noslēgts līdz 2000.gada 31. decembrim. 

8. Pušu juridiskās adreses un norēķinu konti: 

Pircējs: 
LRVZD Kurzemes reģionālā nodaļa 
Cērpu iela 13, Kuldīgā 
Reģ. Nr.90000011535 
Latvijas Banka 
VK Kuldīgas NC 00234101 
Kods 310101060 

Pārdevējs: 
SIA "Algo" 
Kaucmindes alejā 1, Kuldīgā 
Reģ. Nr.000123654 
AS "Latvijas naudas banka" 
Kuldīgas filiāle, 
konts Nr.0945ADS345 

Šis līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas 
pie Pircēja, bet otrs - pie Pārdevēja. 

Pircējs 
LR V Z D Kurzemes reģionālā direktors 
nodaļas priekšniece 

Pārdevējs SIA "Algo" 

V. Albertine I. Auksts 
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9. 
R O K A S N A U D A S L Ī G U M S 

Mēs, zemāk parakstījušies: Jānis Jancis, personas kods 170152-12710, dzīvojošs Rīgā, 
Dzelzavas ielā 18, d z . l , kā "Rokasnaudas ņēmējs" no vienas puses, un Juris Jurciņš, 
personas kods 200668-11075, dzīvojošs Bauskas rajona Papeļu pagastā, mājās "Ozoli", kā 
"Rokasnaudas devējs" no otras puses, kopā saukti "Līdzēji", noslēdzām šādu rokasnaudas 
līgumu. 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Rokasnaudas ņēmējs apņemas līdz 2004.gada 1. janvārim par pirkuma maksu Ls 4000 
(četriem tūkstošiem latu) pārdot Rokasnaudas devējam un Rokasnaudas devējs 
apņemas no Rokasnaudas ņēmēja nopirkt nekustamo īpašumu: zemes gabalu 450 m 2 

(četri simti piecdesmit m 2 ) platībā un uz tā atrodošos namīpašumu, kas atrodas 
Bauskā, Smilšu ielā 8 (astoņi), kadastra Nr.7042-002-0160 (turpmāk līguma tekstā -
Nekustamais īpašums). 

1.2. Nekustamais īpašums ir Rokasnaudas ņēmēja likumīgā valdījumā saskaņā ar Bauskas 
domes 2001.gada 3.aprīļa lēmumu Nr.37 par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo 
īpašumu. 

2. Līguma izpildes nodrošinājums 

2.1. Rokasnaudas devējs, noslēdzot šo līgumu, maksā Rokasnaudas ņēmējam un 
Rokasnaudas ņēmējs no Rokasnaudas devēja pieņem rokasnaudu Ls 1500 (viens 
tūkstotis pieci simti latu) apmērā. Rokasnaudas ņēmēja paraksts uz šī līguma apliecina 
šīs summas saņemšanu no Rokasnaudas devēja. 

2.2. Rokasnauda tiek ieskaitīta Nekustamā īpašuma pirkuma maksā. 

2.3. Atlikušo Nekustamā īpašuma pirkuma maksu Ls 2500 (divi tūkstoši pieci simti latu) 
apmērā Rokasnaudas devējs Rokasnaudas ņēmējam samaksās un Rokasnaudas ņēmējs 
Rokasnaudas devējam nodos īpašumā Nekustamo īpašumu 5 (piecu) dienu laikā pēc 
Rokasnaudas ņēmēja īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu nostiprināšanas 
zemesgrāmatā, bet ne vēlāk kā līdz 2001.gada 1.jūlijam. 

3. Citi līdzēju pienākumi 

3.1. Rokasnaudas ņēmējs apņemas līdz 2004.gada 1.janvārim Bauskas zemesgrāmatu 
nodaļā nostiprināt savas īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu. 

3.2. Rokasnaudas ņēmējs apņemas līdz 2004.gada 1.janvārim Nekustamo īpašumu 
neatsavināt citām personām un neapgrūtināt. 

3.3. Ja šis līgums netiek izpildīts Rokasnaudas ņēmēja vainas dēļ, viņš saņemto 
rokasnaudu 3 (trīs) dienu laikā atdod Rokasnaudas devējam divkāršā apmērā. Ja 
līgums netiek izpildīts Rokasnaudas devēja vainas dēļ, viņš rokasnaudu zaudē. 

4. Nobeiguma noteikumi 

4.1 Visus izdevumus, kas saistīti ar šī l īguma sastādīšanu un apliecināšanu pie notāra, 
maksā PIRCĒJS. 

4.2.Līgumā norādītās naudas summas Līdzēji maksā skaidrā naudā, naudas summu 
saņemšanu notariāli apliecinot. 



4.3.Līguma izpildes kartību un Līdzēju strīdu izšķiršanu regulē Latvijas Republikas 
normatīvie akti. 

4.4. Strīdi, kas Līdzējiem rodas šī līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. 
Ja Līdzēji 10 (desmit) dienu laikā nevienojas, strīds tiek risināts Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesu instancēs. 

4.5. Visi līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai pēc to noformēšanas 
rakstiski, abpusējas parakstīšanas un notariālas apliecināšanas, un tiek uzskatīti par šī 
līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

4.6. Šis līgums ir parakstīts divos eksemplāros, uz kuriem zvērināts notārs Kārlis Karlsons 
ir apliecinājis Līdzēju parakstu īstumu; abiem līguma eksemplāriem ir vienāds 
juridiskais spēks; viens līguma eksemplārs paliek Rokasnaudas ņēmējam un viens -
Rokasnaudas devējam. 

Bauskā, Centra ielā 123, 2003.gada 16. septembrī. 
Es, zvērināts notārs Kārlis Karlsons, apliecinu, ka: 
Jāņa Janča, Latvijas Republikas pilsoņa, dzimuša 1952.gadā Varakļānos, personas 

kods 170152-12710, dzīvojošs Rīgā, Dzelzavas ielā 18, d z . l , kura identitāte pārbaudīta pēc 
pases LA 0844705, izdotas 26.04.1997. Rīgas pilsētas Vidzemes rajona policijas pārvaldē, 
un 

Jura Jurciņa, Latvijas Republikas pilsoņa, dzimuša 1968.gadā Talsos, personas kods 
200668-11075, dzīvojoša Bauskas rajona Papeļu pagastā, mājās "Ozoli", kura identitāte 
pārbaudīta pēc pases LE 0772926, izdotas 16.08.1996. Bauskas rajona policijas nodaļā, 

paraksti ir īsti un izdarīti manā klātbūtnē. 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Notariāta likuma 116.pantu zvērināts notārs par 
dokumenta saturu neatbild. Šis atzīstams par privātu dokumentu. 

Iereģistrēts ar Nr. 
Valsts nodeva: Ls 0,20 
Amata atlīdzība: Ls 7,00 
P V N : L s 1,26 
Kopā: Ls 8,46 

Zvērināts notārs K. Karlsons 
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10. 

Ogre 1999.gada 21.maija 

Mēs, zemāk parakstījušies: bezpeļņas organizācija pašvaldības akciju sabiedrība "Ogres 
ūdens un siltums", tā direktora Laura Līča personā, kas darbojas, pamatojoties uz 
uzņēmuma statūtiem, no vienas puses un pašvaldības uzņēmums "Ogres nami" tā 
direktores Irinas Naumenko personā, kas darbojas, pamatojoties uz uzņēmuma statūtiem, 
no otras puses, izrādot brīvi savu gribu, bez viltus, maldības un spaidiem, uzņēmumu 
interesēs, noslēdzam savā starpā sekojoša satura vienošanos: 

Atsaucam musu uzņēmumu starpa 1997.gada 20. janvāri noslēgto līgumu Nr.19 par 
siltumenerģijas piegādi un lietošanu līdz ar 1999.gada 22.marta līguma izmaiņām. 

Uz augšminētā līguma pamata trešās personas nav ieguvušas nekādas tiesības un 
pienākumus/ tas nav ieķīlāts, strīdu un zem aizlieguma nesastāv, tas nav apgrūtināts ar 
nodokļa parādiem, nav nepieciešama trešo personu piekrišana. 

Puses atsakās no iespējamam prasībām viena otrai nākotne par pārmērīgu zaudējumu 
piedziņu, kas radušies, atceļot augšminēto līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu. 

1. Līguma priekšmets 

2. Trešo personu tiesības 

3. Pušu tiesības 

4. Līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses un banku rekvizīti: 

Bezpeļņas organizācija pašvaldības 
akciju sabiedrība "Ogres ūdens un 
siltums", rcģ.Nr.000318200; PVN 
reģ.Nr.LV50003182001, Kūdras ielā 27, 
Ogrē, LV-2114; nor. konts Nr.000345001 
A K B "Baltijas Kredītu Banka" Ogres 
filiālē, kods 310001 750. 

PU "Ogres nami", reģ.Nr.010387960, 
Jelgavas ielā 32, Ogrē, LV-2114, 
nor. konts Nr.000345003 
A K B "Baltijas Kredītu Banka", 
kods 310001 750. 

L. Licis I. N a u m e n k o 
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Tekst s anal īzei . Rūpīgi izlasiet šo nodomu protokolu un apsveriet, kuri noteikumi ir 
nepietiekami konkrēti, neskaidri vai nākošajam nomniekam klaji neizdevīgi! Izanalizējiet, 
kādas juridiskas sekas rada šis dokuments ! 

11. 
N O D O M U P R O T O K O L S 

Rīga 2003.gada augustā 

Akciju sabiedrība "Arona" (turpmāk tekstā - "Būvētājs"), reģistrēta Latvijas Republikas 
Komercreģistrā 2003.gada 3.aprīlī ar Nr.40003.. . .4, tās prezidenta A.Vilciņa personā, kurš 
darbojas saskaņā ar Sabiedrības statūtiem, no vienas puses, 

un 
SIA "Palīgs" (turpmāk tekstā - SIA), reģ. LR Komercreģistrā Nr.4000. . . .7, tās valdes 
priekšsēdētāja R.Ozola personā, kurš darbojas saskaņa ar SIA statūtiem, no otras puses 
(abas puses turpmāk tekstā arī - "Partneri"), 

nolūka noslēgt nākotnē nomas līgumu par biroja telpu Rīgā, Kaļķu ielā 18 nomu, Partneri 
paraksta šo N o d o m u protokolu un vienojas par tālāk norādīto: 

1. Būvētājs apņemas nodot nomā SIA, bet SIA apņemas nomāt no Būvētāja biroja telpas 
jaunbūvējamā, Būvētajam piederošā namā ar adresi Rīgā, Kaļķu ielā 18 uz zemes 
gabala ar kadastra Nr.010002 08. 

2. Paredzamā nomātāja biroja telpu platība būs 250,00 (divi simti piecdesmit m 2 ) . Pēc 
būvniecības darbu pabeigšanas šī platība var tikt precizēta, taču tā nedrīkst atšķirties 
vairāk nekā par 10% no šajā punktā noteiktās platības. 

3. Partneri ir vienojušies par nomājamo telpu nomas maksas apmēru, un tas ir: biroja 
telpām - Ls 7,00 (septiņi lati) mēnesī par vienu nomājamo telpu kvadrātmetru, bet 
koplietošanas telpām - Ls 3,50 (trīs lati un piecdesmit santīmi) mēnesī par vienu 
nomājamo telpu kvadrātmetru. Šajā summā neietilpst pievienotās vērtības nodoklis 
(PVN). 

4. Partneri ir vienojušies, ka nomas maksā ietilpst komunālie pakalpojumi (apkure, aukstā 
un karstā ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana), apsaimniekošanas 
izdevumi, telpu uzkopšana, apkures, ūdens un kanalizācijas, ventilācijas, 
elektroapgādes sistēmu uzraudzības, apkalpošanas un uzturēšanas izdevumi, diennakts 
apsardze, autostāvvietas uzturēšana un apgaismojums, teritorijas uzkopšana, 
saimnieciskā dienesta pakalpojumi un citi apsaimniekošanas izdevumi, kā arī visi ar 
nekustamā īpašuma uzturēšanu saistītie nodokļi un nodevas. Papildus tiek maksāts 
PVN. Bez tam nomnieks maksā par faktisko elektroenerģijas patēriņu iznomātājam 
saskaņā ar Latvenergo noteiktajiem tarifiem, pamatojoties uz nomnieka elektrības 
skaitītāja rādījumiem pēc iznomātāja iesniegtajiem rēķiniem, kā arī patstāvīgi apmaksā 
telekomunikāciju pakalpojumus. N o m a s maksu atbilstoši šim protokolam sāk aprēķināt 
ar brīdi, kad telpas ir nodotas nomniekam. N o m a s maksa tiek maksāta ik mēnesi, par 
tekošo mēnesi - līdz šī tekošā mēneša 10. datumam, ja 10. datums ir svētku diena vai 
brīvdiena, tad nomas maksa tiek maksāta nākošajā darba dienā. 

5. Partneri paredz noslēgt nomas līgumu par šī protokola 1.punktā noteiktajām biroja 
telpām uz 3 (triju) gadu ilgu termiņu, skaitot no 2004.gada 1.novembra. 
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6. Partneri paredz noslēgt nomas līgumu par šī protokola 1.punktā noteiktajām biroja 
telpām 14 (četrpadsmit) dienu laikā no jaunbūvējamā, Būvētajam piederošā nama ar 
adresi Rīgā, Kadiķu ielā 18 nodošanas ekspluatācijā, taču ne vēlāk kā 2004.gada 
1 .novembrī. 

7. S1A ir tiesības piedalīties nomājamo telpu projektēšanā, iesniedzot savus priekšlikums, 
lai šīs telpas atbilstu SIA specifiskām vajadzībām, ar nosacījumu, ja SIA iesniedz 
Būvētājam savus priekšlikums telpu projektēšanā rakstveidā, ne vēlāk kā 14 
(četrpadsmit) dienu laikā no šī protokola parakstīšanas. 

8. Gadījumā, ja pēc šī protokola parakstīšanas Būvētājs atsakās noslēgt ar SIA nomas 
līgumu par biroja telpu Rīgā, Kadiķu ielā 18 nomu, pamatojoties uz šajā protokolā 
minētajiem noteikumiem, tad Būvētājam ir pienākums maksāt SIA līgumsodu Ls 
7000,00 (septiņi tūkstoši latu) apmērā. 

9. Gadījumā, ja pēc šī protokola parakstīšanas SIA atsakās noslēgt ar Būvētāju nomas 
līgumu par biroja telpu Rīgā, Kadiķu ielā 18 nomu uz šajā protokolā minētajiem 
noteikumiem, tad SIA ir pienākums maksāt Būvētājam līgumsodu Ls 7000,00 (septiņi 
tūkstoši latu) apmērā. 

10. Partneri ir tiesīgi atcelt šo protokolu vai izdarīt tajā izmaiņas, savstarpēji vienojoties, 
un noslēdz šādu vienošanos rakstiskā veidā. 

Protokols parakstīts un sastādīts divos eksemplāros, kas izsniegti pa vienam eksemplāram 
katram Partnerim. 

Partneru juridiskās adreses: 

A/S "Arona", adrese: Kadiķu iela 18, Rīga, LV-1077 
SIA "Palīgs", adrese: Briežu iela 11, Rīga, LV-1010 

Pušu paraksti 

A/S "Arona" vārdā SIA "Palīgs" vārdā 
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Šo un citas juridiska rakstura grāmatas piedāvājam iegadāties: 
> Tiesu namu aģentūras Tiesiskās informācijas pakalpojumu grupā, Raiņa bulvārī 15, 2.stāvā, 

17.kab., t. 7220520; 
> Juridiskās literatūras kioskos: 

- Rīgas apgabaltiesas ēkā, Brīvības bulvārī 34, 
- Tiesu namā, Abrenes ielā 3 

> vai pasūtīt pa tālruni 7804742. 
Tiesu namu aģentūras izdevumus ir iespējams iegādāties par zemākām cenām. 

Pašlaik pārdošanā ir šādas grāmatas: 
• Latvijas Republikas Satversme. K.Dišlers. Raksti par Latvijas Republikas Satversmi 
• Apgabaltiesu prakses apkopojums krimināllietās 1998.gads 
• Noziedzīgs nodarījums. Mācību grāmata / Autors Dr.habil.iur., prof. U.Krastiņš 
• Latvijas Republikas apelācijas instances nolēmumu apkopojums krimināllietās 1999.-2000.gads 
• A.Judins. Kriminālatbildības izslēdzamības apstākļi 
• A.Vilks. Deviantoloģija (mācība par uzvedības sociālajām novirzēm) 
• Latvijas Republikas apelācijas instances nolēmumu apkopojums civillietās 1999.-2000.gads 
• Tiesu nolēmumu krimināllietās indeksu kumulatīvais rādītājs ar pielikumiem 
• Civilprocesa likuma komentāri. Papildinātais izdevums. Sagatavojis autoru kolektīvs prof. K.Torgāna un 

M.Dudeļa vispārīgā zinātniskā redakcijā 
• U.Krastiņš. Noziedzīgi nodarījumi pret dabas vidi 
• Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi. 1997-1998. Judgments of the Constitutional court of the 

Republic of Latvia. 1997-1998. Решения Конституционного суда Латвийской Республики. 1997-1998 
• Krimināltiesības. Vispārīgā un Sevišķā daļa: Mācību grāmata. Papildinātais izdevums. Aut. kolektīvs: 

U.Krastiņš, V.Liholaja, A.Niedre 
• V.Koraha. Ievads Eiropas Kopienas konkurences tiesībās un praksē 
• R.Krauze. Par dzīvojamo telpu īri. Likums ar komentāriem 
• A.Grūtups, E.Kalniņš. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības. īpašums. Otrais papildinātais 

izdevums 
• G.Kaminska. Tiesu runas problēmas 
• Tiesu prakse krimināllietās. Tiesu nolēmumi un Dr.iur. V.Liholajas komentāri 
• Z.Gencs. Mantošana. Zinātniski praktisks komentārs 
• Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi 1999-2000. Judgments of the Constitutional court of the 

Republic of Latvia 1999-2000. Решения Конституционного суда Латвийской Республики 1999-2000 
• Latvijas Republikas apelācijas instances nolēmumu apkopojums krimināllietās 2000.-2002.gads 
• Latvijas kriminālprocesa kodekss 
• Tiesu nolēmumu civillietās indeksu kumulatīvais rādītājs ar pielikumiem 
• Darba likums. Normatīvo aktu krājums 
• Darba aizsardzības likums. Normatīvo aktu krājums 
• Komerclikums. Komercķīlas likums. Koncernu likums. Normatīvo aktu krājums 
• Francs Jozefs Paine. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības (ceturtais pārstrādātais izdevums). Vācijas 

Administratīvā procesa likums 
• A.Nīcgalis. Prasījumu metode. Metodisks līdzeklis juridisku problēmu risināšanai 
• Latvijas Republikas apelācijas instances nolēmumu apkopojums civillietās 2001-2002.gads 
• V.Liholaja. Atbildība par nedzimuša un jaundzimuša bērna dzīvības apdraudējumu 
• Tiesu izpildītāja institūts: Latvijas un Francijas tiesu izpildītāja institūta salīdzinājums. Latvijas 

normatīvie akti par zvērinātiem tiesu izpildītājiem 
• Pievienošanās Eiropas Savienībai līgums (izvilkums) un komentāri 
• Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi 2001. Judgments of the Constitutional court of the 

Republic of Latvia 2001. Решения Конституционного суда Латвийской Республики 2001 
• Civilprocesa likums. Latvijas Civilprocesa kodekss (Izvilkums) 
• Krimināllikums. Likums "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 
• V.Liholaja. Starptautiskās krimināltiesības 
• Administratīvā procesa vispārīgie noteikumi un administratīvais process iestādē. Shēmas 
• Zemesgrāmatas Latvijā 
• A.Līcis. Prasības tiesvedība un pierādījumi 
• V.Liholaja. Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija: Likums. Teorija. Prakse 
• Administratīvā procesa likums. Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likums 
• Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 

http://1999.-2000.gads
http://2000.-2002.gads

