Līgums
par automašīnu nomu Tiesu administrācijas funkciju nodrošināšanai
Nomnieka līgums Nr. 4.2-7/196-18
Iznomātāja līgums Nr._______________
Rīgā

līguma parakstīšanas datums*

Tiesu administrācija, nodokļu maksātāja kods: LV90001672316, adrese: Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010,
tās direktora Edvīna Balševica personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra
noteikumiem Nr. 589 "Tiesu administrācijas nolikums", turpmāk – Nomnieks, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Transporent", reģistrācijas numurs: 40003722171, juridiskā
adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 75, Rīga, LV-1046, tās valdes priekšsēdētāja Arņa Jaudzema personā, kurš
rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Iznomātājs, no otras puses,
turpmāk katrs atsevišķi – Puse, abi kopā – Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja iepirkuma komisijas 2018. gada
14. jūnija pieņemto lēmumu iepirkumā "Automašīnu noma Tiesu administrācijas funkciju nodrošināšanai"
(iepirkuma identifikācijas Nr. TA2018/2/K), noslēdz savā starpā šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Iznomātājs piešķir tiesības Nomniekam par nomas maksu lietot 11 (vienpadsmit) automobiļus,
(turpmāk kopā – Automobiļi, katrs atsevišķi – Automobilis) saskaņā ar Nomnieka pasūtījumu, Līguma
noteikumiem un Iepirkuma nolikumu.
1.2. Automobiļu tehniskā specifikācija ir noteikta Līguma 1.pielikumā "Tehniskā specifikācija un
tehniskais piedāvājums (1. un 2.iepirkuma daļa)", kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
1.3. Automobiļu nomas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no katra Automobiļa pieņemšanas un
nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
1.4. Iznomātājs piegādā katru Automobili atbilstoši Līguma 1.pielikumā "Tehniskā specifikācija un
tehniskais piedāvājums (1. un 2.iepirkuma daļa)" noteiktajai piegādes kārtībai. Pēc Līguma noslēgšanas,
bet ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms Līguma 1.pielikumā "Tehniskā specifikācija un tehniskais
piedāvājums (1. un 2.iepirkuma daļa)" noteiktā piegādes termiņa, Nomnieks nosūta Iznomātājam
Automobiļu pieprasījumu. Veicot Automobiļu pieprasījumu, Nomniekam ir tiesības nepieprasīt vienu no
Līguma 1.pielikuma "Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums 1.iepirkuma daļai" 3.10.3. vai
3.10.4. punktā noteiktajiem Automobiļiem.
1.5. Ja Iznomātājs nespēj piegādāt Automobili atbilstoši Līguma noteikumiem noteiktā piegādes termiņā
un vietā, tad Iznomātājs ne ilgāk kā divus mēnešus no piegādes termiņa dienas drīkst nodrošināt Nomnieku
ar mazlietotu līdzvērtīgu automobili, kas atbilst Līguma 1.pielikuma "Tehniskā specifikācija un tehniskais
piedāvājums (1. un 2.iepirkuma daļa)" noteiktajām prasībām.
1.6. Ja Nomniekam nav iespējams ievērot Līguma 1.4. punktā noteikto četru mēnešu Automobiļa
pieprasījuma termiņu un Iznomātājs nevar nodrošināt Automobiļu vai mazlietotu līdzvērtīgu automobiļu
piegādi Līguma 1.pielikumā "Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums (1. un 2.iepirkuma daļai)"
noteiktajā piegādes termiņā, tad Nomnieks ir tiesīgs attiecīgi pagarināt piegādes termiņu, bet ne vairāk kā
par diviem mēnešiem.
2. Pušu tiesības un pienākumi
2.1. Nomniekam ir tiesības:
2.1.1. visu Līguma termiņu netraucēti lietot nomātos Automobiļus Eiropas Savienības teritorijā;
2.1.2. uz ieņēmumiem, kas gūti no Automobiļu darbības, kā arī ikvienu jaunu mantu, kuru Nomnieks iegūst
no Automobiļu nomas saņemtajiem ieņēmumiem;
2.1.3. uz Automobiļu apkalpošanu un servisu Līgumā noteiktajā kārtībā;
2.1.4. modificēt un uzlabot Automobiļu komplektāciju un vērtību, veicot pārveidojumus, iepriekš tos
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saskaņojot ar Iznomātāju un iegūstot par to viņa rakstveida piekrišanu (izņemot Nomnieka veiktajiem
uzlabojumiem, kas saglabā Automobiļus vai pasargā to no pilnīgas vai daļējas iznīcināšanas, ja nav bijis
iespējams saskaņot šādus uzlabojumus ar Iznomātāju);
2.1.5. pieprasīt Automobiļus no jebkura nelikumīga valdījuma un aizsargāt valdījumu, prasīt likvidēt
Automobiļu darbības traucējumus un prasīt atlīdzināt zaudējumus, ko automobiļiem ir nodarījušas citas
personas;
2.1.6. pieņemot Automobiļus no Iznomātāja:
2.1.6.1. veikt izmēģinājuma braucienu, kā arī pārbaudīt Automobiļu atbilstību visām Līguma 1.pielikumā
"Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums (1. un 2.iepirkuma daļai)" minētajām prasībām;
2.1.6.2. pārbaudīt Automobiļu dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, ražotāja un pārdevēja garantijas
nosacījumus;
2.1.6.3. Automobiļa pieņemšanas-nodošanas aktā (turpmāk – Akts) norādīt Automobilim konstatētos
trūkumus un pieprasīt tos novērst;
2.1.6.4. pieaicināt speciālistus un ekspertus strīdu, kas rodas Līguma sakarā, risināšanai.
2.2. Nomniekam ir pienākums:
2.2.1. pieņemt un lietot Automobiļus saudzīgi un atbilstoši Automobiļu tehniskajā dokumentācijā
noteiktajiem mērķiem, rūpīgi ievērot ražotāja un Iznomātāja prasības attiecībā uz Automobiļu tehnisko
apkopi, darbību un lietošanu, kā arī apdrošināšanas polišu noteikumus;
2.2.2. vērsties pie Iznomātāja vai viņa noteiktā tehniskās apkopes stacijā ik pēc ražotāja noteiktā
nobraukuma, lai veiktu tehniskās apkopes, kā arī atlīdzināt visus Iznomātājam nodarītos zaudējumus šīs
prasības neizpildes gadījumā;
2.2.3. savlaicīgi veikt nomas maksājumus saskaņā ar Iznomātāja rēķiniem;
2.2.4. segt neparedzētos izdevumus, kas rodas Automobiļu turējuma un lietošanas laikā un kuri nav ietverti
Līguma nomas maksā, kā arī visus kārtējos maksājumus, kuri ir saistīti ar automobiļu turējumu un lietošanu
un kuri nav ietverti Līguma nomas maksā, tai skaitā, bet ne tikai:
2.2.4.1. soda naudas sakarā ar Automobiļu tiesīgā lietotāja izdarītu normatīvā akta pārkāpumu;
2.2.4.2. izdevumus, kas saistīti ar apdrošināšanas polišu (izņemot, izdevumus par apdrošināšanas polisēm,
ko sedz Iznomātājs Līgumā noteiktajā kārtībā) un pilnvaru, kurām nepieciešams notariāls apliecinājums,
iegūšanu;
2.2.4.3. izdevumus, kas rodas Nomniekam, uzstādot jebkurus piederumus Automobiļos un tos uzturot, ja
tie nav noteikti Līgumā;
2.2.4.4. izdevumus par Automobiļu remontiem, kas nav saistīti ar normālu Automobiļu nolietojumu un
pareizu ekspluatāciju;
2.2.5. Automobiļu nomas termiņa laikā saudzīgi saglabāt ar Automobiļu lietošanu saistīto dokumentāciju,
ko Nomnieks ir saņēmis, pieņemot lietošanā Automobiļus, kā arī saņēmis Līguma darbības laikā;
2.2.6. nekavējoties kopš konstatēšanas brīža, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā, paziņot Iznomātājam, ja:
2.2.6.1. kāds no automobiļiem ir pazudis, bojāts, daļēji vai pilnīgi iznīcināts;
2.2.6.2. iegūta informācija par Automobiļa iznīcināšanas, zaudēšanas vai bojāšanas draudiem;
2.2.6.3. pazudusi vai bojāta Automobiļa dokumentācija;
2.2.7. piecu dienu laikā informēt Iznomātāju, ja:
2.2.7.1. paredzēta vai notikusi Nomnieka reorganizācija, kas ietekmē Nomnieka līgumsaistību izpildi;
2.2.7.2. ir citi svarīgi notikumi, kas ietekmē Nomnieka līgumsaistību izpildi;
2.2.8. nomas termiņa beigās vai Līgumam beidzoties pirms termiņa, nodot Automobiļus Iznomātājam tādā
komplektācijā, kādā Nomnieks to sākotnēji saņēma ar Aktu, ņemot vērā Automobiļu normālo nolietojumu.
2.3. Iznomātājam ir tiesības:
2.3.1. pārbaudīt un pārskatīt Automobiļu stāvokli tieši vai ar rakstveidā pilnvarotu personu starpniecību,
iepriekš to saskaņojot ar Nomnieku;
2.3.2. pārbaudīt ar Līgumu saistītos Automobiļu tehniskos dokumentus un, saskaņojot ar Nomnieku, ievākt
informāciju attiecībā uz nomāto Automobiļu tehnisko stāvokli un lietošanu;
2.3.3. atprasīt Automobiļus no prettiesīga valdījuma, prasīt likvidēt apstākļus, kas traucē Automobiļu
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darbību, un pieprasīt zaudējumu atlīdzību par citu personu, arī Nomnieka, radītiem Automobiļu
bojājumiem;
2.3.4. nomas termiņa beigās vai pēc Līguma izbeigšanās prasīt bez maksas nodot tiesības uz tiem
uzlabojumiem, kas ir izdarīti Automobiļos, kurus nav iespējams noņemt bez Automobiļu bojāšanas vai kuri
nav iepriekš rakstveidā saskaņoti ar Iznomātāju;
2.3.5. saņemt atpakaļ Automobiļus nomas termiņa beigās vai pēc Līguma izbeigšanās.
2.4. Iznomātājam ir pienākums:
2.4.1. piegādāt Nomniekam Automobiļus Līgumā paredzētā komplektācijā Līguma 1.4.punktā noteiktajās
vietās un laikos;
2.4.2. apmaksāt likumos un citos normatīvajos aktos noteiktos ar Automobiļu lietošanu saistītos nodokļus
un nodevas, kā arī Automobiļu tehniskās apskates un reģistrācijas maksu VAS "Ceļu satiksmes drošības
direkcija";
2.4.3. nodrošināt Automobiļu apdrošināšanu (KASKO un OCTA);
2.4.4. vienlaikus ar Automobiļu nodošanu Nomniekam izsniegt Nomniekam sauszemes automobiļu
īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi un KASKO apdrošināšanas polises noteikumus;
2.4.5. segt Automobiļu tehnisko apkopju izdevumus un segt izdevumus, kas ir nepieciešami, lai nopirktu
vai apmainītu Automobiļu detaļas, mezglus un materiālus, ja tiem nav noteikta ražotāja vai pārdevēja
garantija, vai to nomaiņas iemesls nav apdrošināšanas gadījums;
2.4.6. izdot attiecīgus dokumentus, aktus, pilnvaras, apdrošināšanas polišu kopijas un izziņas, kas ir
vajadzīgi, lietojot Automobiļus nomas termiņā kā Latvijā, tā arī ārvalstīs;
2.4.7. nodrošināt, lai Ceļu satiksmes noteikumos noteiktajā laika periodā Automobiļi būtu nokomplektēti
ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos;
2.4.8. ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Nomnieka pieprasījuma sniegt informāciju Nomniekam par
Līguma izpildi;
2.4.9. informēt Nomnieku par termiņu tehniskās apskates veikšanai ne vēlāk kā vienu nedēļu iepriekš;
2.4.10. saskaņot ar Nomnieku tehniskās apkopes veikšanas laiku, līdzvērtīga maiņas automobiļa nodošanas
vietu un laiku;
2.4.11. nodrošināt Automobiļu tehniskās apkopes darbu (tai skaitā, riepu pieņemšana glabāšanā un maiņa,
logu tīrītāja slotiņu maiņa) veikšanu Līgumā noteiktajā termiņā un veidā vai, ja tāds Līgumā nav noteikts,
nodrošināt Automobiļu tehniskās apkopes darbu veikšanu Pušu saskaņotā termiņā un veidā;
2.4.12. vienas darba dienas laikā no Nomnieka pieprasījuma, paziņojuma, pretenzijas vai cita dokumenta
saņemšanas apliecināt tā saņemšanu, nosūtot apliecinājumu uz Līgumā norādītās Nomnieka atbildīgās
kontaktpersonas e-pastu;
2.4.13. Automobiļu atsavināšanas gadījumā:
2.4.13.1. noteikt kā obligātu nosacījumu Automobiļu ieguvējam Līguma turpināšanu un pilnīgu ievērošanu
no ieguvēja puses, kā arī šīs prasības neievērošanas gadījumā pēc Nomnieka izvēles segt izdevumus, kas
radušies Nomniekam Automobiļu atsavināšanas dēļ, vai nodrošināt Nomnieku ar līdzvērtīgiem
Automobiļiem;
2.4.13.2. vienas darba dienas laikā informēt Nomnieku par nodomu atsavināt Automobiļus un par
atsavināšanas faktu, kā arī neinformēšanas gadījumā segt Nomniekam zaudējumus.
3. Automobiļu nodošana Nomniekam
3.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem Automobiļus lietošanā, Pusēm parakstot Aktu. Iznomātājs
sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Aktu divos eksemplāros. Akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3.2. Aktā norāda Automobiļu komplektāciju un darbības novērtējumu, kā arī Iznomātājs pievieno Aktam
ar Automobiļu nomu saistīto dokumentāciju (Automobiļu apdrošināšanas noteikumus, Automobiļu
reģistrācijas apliecību, Automobiļu ražotāja un Iznomātāja prasības attiecībā uz tehnisko apkopi, darbību
un lietošanu).
3.3. Ja Nomnieks, pieņemot Automobiļus, konstatē kādam no automobiļiem defektus vai neatbilstību
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Līguma noteikumiem (turpmāk – Trūkumi), Nomnieks Aktu par šo Automobili neparaksta un sagatavo
aktu, kurā norāda konstatētos Trūkumus (turpmāk – Trūkumu akts), kā arī Trūkumu novēršanas termiņu un
veidu.
3.4. Iznomātājs veic atkārtotu Automobiļa nodošanu Nomniekam Līgumā noteiktajā kārtībā pēc Trūkumu
aktā norādīto Trūkumu novēršanas.
3.5. Līguma noteikumi, kas uzliek Iznomātājam pienākumu novērst Trūkumus un atkārtoti nodot
Automobili Pasūtītājam, nav uzskatāmi par pamatu Automobiļu nodošanas termiņa pagarināšanai un
līgumsoda nepiemērošanai.
3.6. Ja starp Pusēm rodas strīdi par kādu no Trūkumu aktā minētajiem Trūkumiem, to apmēru vai
novēršanas termiņiem, tie tiek risināti atbilstoši Līguma 9.punkta noteikumiem.
3.7. Automobiļu turējuma tiesības, nejaušas bojāejas risks un paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka
atbildība pāriet Nomniekam ar brīdi, kad parakstīts Akts un saņemta ar Automobiļu nomu saistītā
dokumentācija.
4. Samaksas kārtība
4.1. Līguma kopējā summa, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), ir
221 873,40 EUR (divi simti divdesmit viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit trīs euro un četrdesmit
centi) (turpmāk – Līguma summa).
4.2. Pēc Akta abpusējas parakstīšanas Nomnieks apņemas veikt ikmēneša nomas maksājumus Iznomātājam
saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Iznomātāja rēķina
saņemšanas. Pakalpojuma apmaksa par nepilnu kalendāra mēnesi tiek veikta proporcionāli faktiskajam
katra Automobiļa nomas laikam. Nomnieks kopā ar nomas maksājumu, papildus tam un atbilstoši tās
apmēram maksā Iznomātājam pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.3. Nomas maksa ir fiksēta un nemainīga Līguma spēkā esamības laikā, izņemot Līguma 4.8.punktā
noteiktajā gadījumā.
4.4. Ja Līgums nenoteic citādi, nomas maksā ir ietvertas visas ar Līguma noteikumiem atbilstošu
Automobiļu nomu saistītās izmaksas, kā arī visi citi tieši un netiešie Izpildītāja izdevumi, kas varētu rasties
un ir saistīti ar Līgumā noteikto saistību izpildi.
4.5. Ja Nomnieks pārsniedz Līguma 1.pielikumā "Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums (1. un
2.iepirkuma daļai)" noteikto paredzamo Automobiļu nobraukumu, Nomnieks papildus nomas maksai
maksā Iznomātājam par plānotā nobraukuma pārsniegšanu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Līguma
2.pielikums).
4.6. Ja maksājums aizkavējas Nomnieka vainas dēļ, Iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt no Nomnieka līgumsodu
par apmaksas kavējumu saskaņā ar Līgumu.
4.7. Nomniekam ir tiesības veikt priekšapmaksu. Tādā gadījumā Puses pēc nepieciešamības vienojas par
priekšapmaksas ieskaitīšanu turpmākajos maksājumos.
4.8. Pusēm ir tiesības, noslēdzot atsevišķu rakstveida vienošanos, vienoties par Automobiļu nomas maksas
samazinājumu, ja netiek sasniegts Tehniskajā piedāvājumā noteiktais paredzamais Automobiļu
nobraukums.
4.9. Nomnieks veic Iznomātāja rēķina samaksu bezskaidras naudas norēķinu veidā uz Līgumā norādīto
Iznomātāja kontu bankā.
4.10. Iznomātājs nosūta Nomniekam rēķinu uz elektroniskā pasta adresi: fd@ta.gov.lv.
4.11. Iznomātājs rēķinā norāda Nomnieka Līguma numuru, noslēgšanas datumu un Līguma priekšmetu,
pretējā gadījumā Nomnieks var aizkavēt rēķina savlaicīgu samaksu, nesedzot Iznomātājam zaudējumus,
kas var rasties šāda nokavējuma rezultātā, kā arī tas netiks uzskatīts par pamatu līgumsoda piemērošanai
saskaņā ar Līguma 5.8.punktu.
4.12. Rēķins tiek uzskatīts par samaksātu brīdī, kad Nomnieks ir veicis bankas pārskaitījumu uz Līgumā
norādīto Iznomātāja kontu bankā.
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5. Pušu atbildība un garantijas
5.1. Pusēm ir likumīgas tiesības, pilnvaras un rīcībspēja atbilstoši normatīvajiem aktiem pildīt saskaņā ar
Līgumu uzņemtās saistības.
5.2. Līgums Pusēm rada likumīgus, spēkā esošus un saistošus pienākumus, lai garantētu Līguma
nosacījumu savlaicīgu, atbilstošu un pilnīgu izpildi.
5.3. Puses atzīst, ka Līguma saistības ir tiešas, bez ierunām izpildāmas un būtiskas līdz Līguma darbības
beigām vai izbeigšanai pirms termiņa.
5.4. Puse ir atbildīga par visu otrai Pusei iesniedzamo dokumentu, rēķinu un citu materiālu vai informācijas
pareizību un patiesumu. Pusei jāatlīdzina otrai Pusei pēdējās ciestie zaudējumi, kas ir radušies pirmās Puses
apzināti nepatiesi sniegtas informācijas vai patiesās informācijas apzinātas slēpšanas gadījumā.
5.5. Līgumi un vienošanās, kurus Nomnieks bez saskaņošanas ar Iznomātāju ir slēdzis ar trešajām personām
attiecībā uz Automobiļu nodošanu, piemēram, par Automobiļu pārdošanu, ieķīlāšanu, dāvināšanu,
mainīšanu, vai tā nodošanu apakšnomā, vai par Automobiļu apgrūtināšanu ar ierobežotām mantiskajām
tiesībām vai citām prasībām trešās personas labā, ir pretrunā ar Līgumu un līdz ar to nav spēkā.
5.6. Ja Automobiļu piegāde aizkavējas, Iznomātājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Nomnieka rakstveida
pieprasījuma maksā Nomniekam līgumsodu 50,00 EUR apmērā par katru termiņā nepiegādāto Automobili
par katru kavējuma dienu.
5.7. Par Līgumā noteiktās Iznomātāja saistības, kurai Līgumā noteikts izpildes termiņš, izņemot
Automobiļu piegādi, neizpildi vai nepienācīgu izpildi Iznomātājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
Nomnieka rakstveida pieprasījuma, maksā Nomniekam līgumsodu 0,2 % apmērā no ikmēneša nomas
maksas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas (Līguma
4.1.punkts).
5.8. Ja Nomnieks neveic norēķinus Līgumā norādītajā termiņā, Nomnieks pēc Iznomātāja rakstveida
pieprasījuma maksā Iznomātājam līgumsodu 0,2 % apmērā no nokavētā maksājuma par katru nokavēto
dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no neapmaksātā rēķina summas.
5.9. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas
pienākuma. Zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo no līgumsaistību izpildes. Līgumsoda samaksa (Līguma
5.6. 5.7. un 5.8.punkts) netiek ieskaitīta zaudējumu apmērā.
5.10. Iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt no Nomnieka atlīdzību par radītajiem zaudējumiem, ja:
5.10.1. Nomnieks ir apzināti sniedzis nepilnīgas vai nepareizas ziņas (dokumentus) par negadījumu
(apdrošināšanas gadījumu) vai attiecībā uz Līgumu;
5.10.2. Nomnieks apzināti izraisījis zaudējumus vai tie radušies tādēļ, ka Automobiļus ir vadījusi persona,
kurai nav bijušas autovadītāja tiesības;
5.10.3. Nomnieks nepilda Līgumā noteiktos pienākumus, kas saistīti ar Automobiļu tehnisko apkopju
veikšanu;
5.10.4. Nomnieks pienācīgi nepilda saistību par Automobiļu nodošanu atbilstoši Līguma noteikumiem un
Iznomātājam rodas papildu izdevumi, lai iegūtu Automobiļu valdījumu;
5.10.5. Nomnieks nav izpildījis vai nav pienācīgi pildījis Līgumā noteiktos pienākumus, kas saistīti ar
Iznomātāja informēšanu un Automobiļu dokumentu saglabāšanu, un tā rezultātā Iznomātājam rodas papildu
izdevumi;
5.10.6. Nomnieks bez Iznomātāja rakstveida atļaujas ir slēdzis līgumu attiecībā uz Automobiļu nodošanu,
piemēram, par Automobiļu pārdošanu, ieķīlāšanu, dāvināšanu, mainīšanu, vai tā nodošanu apakšnomā, vai
Automobiļu apgrūtināšanu ar ierobežotām mantiskajām tiesībām vai citām prasībām trešās personas labā.
6. Apdrošināšana
6.1. Automobiļu apdrošināšanai maksājamās summas ir ietvertas ikmēneša nomas maksājumos saskaņā ar
Līgumu.
6.2. Apdrošināšana ir spēkā Automobiļu nomas termiņa laikā un aptver visas Līguma 1.pielikumā
"Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums (1. un 2.iepirkuma daļai)" norādītās teritorijas.
6.3. Nomnieka pienākums, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, ir segt Līguma 1.pielikumā "Tehniskā
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specifikācija un tehniskais piedāvājums (1. un 2.iepirkuma daļai)" noteikto pašrisku.
6.4. Ja notiek negadījums (apdrošināšanas gadījums), Nomnieka pienākums ir rīkoties saskaņā ar normatīvo
aktu prasībām, apdrošināšanas polišu un Līguma noteikumiem, kā arī nekavējoties informēt Iznomātāju par
negadījumu (apdrošināšanas gadījumu).
6.5. Nomniekam jāievēro ceļu satiksmes un drošības prasības Automobiļu ekspluatācijas gaitā, kas
noteiktas apdrošināšanas noteikumos.
7. Automobiļu nodošana Iznomātājam
7.1. Automobiļiem, ko Nomnieks nodod Iznomātājam, jāietver viss aprīkojums, kas Automobiļiem ir bijis
uzstādīts brīdī, kad Automobiļi pieņemti lietošanā ar Aktu. Nomnieka piegādātajiem Automobiļiem
nedrīkst būt nekādi iekšējo vai ārējo daļu redzami bojājumi, kuri nav radušies normāla nolietojuma
rezultātā. Ja Automobiļu, ko Nomnieks ir piegādājis Iznomātājam nodošanas termiņā, tehniskais stāvoklis
neatbilst Līguma nosacījumiem, Nomniekam jāsedz izdevumi saistībā ar Automobiļu tehniskā stāvokļa
atjaunošanu.
7.2. Pirms Automobiļu nodošanas Iznomātājam, Nomniekam jānoņem visi Automobiļu komplektācijas un
vērtības pārveidojumi un uzlabojumi (piederumi), kurus Nomnieks veicis tā lietošanas laikā, ja tas nebojā
Automobiļu tehnisko stāvokli un komplektāciju.
7.3. Līguma darbības pēdējā dienā Nomnieks nodod Automobiļus Iznomātājam Pušu saskaņotā vietā un
laikā. Automobiļu nodošanas laikā Puses noformē Automobiļu apskates un pieņemšanas-nodošanas aktu,
kas apliecina Automobiļu nodošanu Iznomātājam, un no tā parakstīšanas brīža tiesības uz Automobiļiem,
paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka atbildība, kā arī ar Automobiļiem saistītais risks pāriet
Iznomātājam.
7.4. Ja Iznomātājs, pieņemot Automobiļus, norāda uz tehniskā stāvokļa un ekspluatācijas īpašību
trūkumiem, kuri nav radušies Automobiļu normāla nolietojuma rezultātā, 10 (desmit) darba dienu laikā no
nodošanas termiņa Iznomātājs sagatavo attiecīgu paziņojumu, kurā norāda Automobiļu tehniskā stāvokļa,
izskata un ekspluatācijas īpašību defektus un trūkumus. Nomniekam jāsedz visi izdevumi saistībā ar
Automobiļiem konstatēto defektu un nepilnību novēršanu.
8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies
nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne
paredzēt, ne novērst, un kas nav radusies Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ, un kas padara
Līguma saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
8.2. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Pušu
kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no Pusēm veikt kādu no
Līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus
piesardzības pasākumus.
8.3. Puses par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata, piemēram, dabas stihijas (zemestrīces, plūdus,
orkānus u.tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, epidēmiju, okupāciju, terora aktus, blokādes,
embargo. Par nepārvaramas varas apstākļiem Puses neuzskata darba strīdus un streikus.
8.4. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem atsaucas.
8.5. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos Puse informē otru Pusi rakstveidā 3 (trīs)
dienu laikā, skaitot no šādu apstākļu iestāšanās vai izbeigšanās.
8.6. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Puses var pagarināt Līgumā noteikto saistību izpildes
termiņus, Līguma darbības termiņu vai izbeigt Līgumu, par to rakstiski vienojoties.
8.7. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt
Līgumu, par to informējot otru Pusi.
9. Strīdu izskatīšanas kārtība
9.1. Strīdus, kuri rodas saistībā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek
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panākta, strīda izskatīšana tiek nodota tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9.2. Strīdu gadījumā Puses var izveidot savu pilnvaroto pārstāvju komisiju vai arī pieaicināt neatkarīgus
ekspertus, kas sagatavo atzinumu par vienas Puses norādīto trūkumu vai neatbilstību Līguma noteikumiem
pamatotību. Eksperta pieaicināšanas izdevumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta atzinums ir nelabvēlīgs.
Eksperta sniegto pakalpojumu izmaksas nedrīkst pārsniegt 0,5 (nulle komats pieci) procenti no Līguma
kopējās summas.
9.3. Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, tiek izskatītas 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot
no rakstveida pretenzijas saņemšanas dienas.
10. Līguma darbības termiņš un tā izbeigšana
10.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līguma summas sasniegšanai,
bet ne ilgāk kā līdz Līguma 1.3.punktā noteiktā Automobiļu nomas termiņa beigām. Ja līdz Līguma
1.3.punktā noteiktā Automobiļu nomas termiņa beigām Līguma summa nav sasniegta, Puses ir tiesīgas,
abpusēji rakstveidā vienojoties, pagarināt Līguma termiņu līdz Līguma summas sasniegšanai, bet ne ilgāk
kā uz pieciem gadiem no Līguma noslēgšanas brīža.
10.2. Ja tiesības iznomāt Automobiļus pāriet no Iznomātāja citai personai, Līgums paliek spēkā un ir
saistošs Iznomātāja saistību pārņēmējam.
10.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī
Pusēm abpusēji rakstveidā vienojoties.
10.4. Nomniekam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Iznomātāju vismaz 30
(trīsdesmit) dienas iepriekš, ja:
10.4.1. Iznomātājs neievēro Automobiļu nodošanas Nomniekam termiņu un Izpildītāja nokavējums ir
sasniedzis 15 (piecpadsmit) dienas;
10.4.2. Iznomātājs nepilda Līgumā noteiktās saistības, un šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) darba dienu
laikā pēc attiecīga Nomnieka paziņojuma saņemšanas.
10.5. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Nomnieku vismaz 30
(trīsdesmit) dienas iepriekš, ja:
10.5.1. Nomnieks neapmaksā rēķinu Līgumā noteiktajā termiņā un nokavējums pārsniedz 20 (divdesmit)
dienas;
10.5.2. Nomnieks būtiski pārkāpj Automobiļu tehniskās apkopes, ekspluatācijas un lietošanas noteikumus,
kuri noteikti Līgumā vai kuri Nomniekam ir nodoti ar Aktu.
10.6. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot Nomnieku vismaz 10 (desmit)
dienas iepriekš, ja Nomnieks bez Iznomātāja rakstveida atļaujas ir slēdzis līgumu attiecībā uz Automobiļu
nodošanu, piemēram, par Automobiļu pārdošanu, ieķīlāšanu, dāvināšanu, mainīšanu, vai tā nodošanu
apakšnomā, vai Automobiļu apgrūtināšanu ar ierobežotām mantiskajām tiesībām vai citām prasībām trešās
personas labā.
10.7. Nomnieks var vienpusēji izbeigt Līgumu jebkurā laikā, paziņojot par to Iznomātājam vismaz trīs
mēnešus iepriekš un veicot samaksu Iznomātājam par faktisko Automobiļu nomas laiku uz Līgumā norādīto
Iznomātāja kontu bankā 10 (desmit) darba dienu laikā no Iznomātāja rēķina saņemšanas.
10.8. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Puses veic savstarpējos norēķinus par Automobiļu nomu
atbilstoši Līguma noteikumiem, bet ne ilgāk kā līdz Līguma darbības termiņa beigām, kā arī vienojas par
Automobiļu nodošanas vietu, laiku un pilnvaroto pārstāvi Automobiļu nodošanai un pieņemšanai.
10.9. Līguma 10.4.-10.7.punktu gadījumā Puse, kura vienpusēji izbeidz Līgumu, neatlīdzina otrai Pusei
zaudējumus, kas radušies saistībā ar Līguma izbeigšanu pirms termiņa.
11. Citi noteikumi
11.1. Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir Pušu parakstīti, izņemot
Līgumā noteiktajos gadījumos, kad Pusēm ir tiesības veikt darbības vienpusēji. Līguma grozījumi ar to
abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
11.2. Iznomātājs nav tiesīgs bez Nomnieka rakstveida piekrišanas veikt personāla un apakšuzņēmēju
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nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.
11.3. Nomnieks nepiekrīt apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
11.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem
izvirzītajām prasībām;
11.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents
balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas
kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību
iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkuma likumā minētajiem
pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
11.3.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Iznomātāja piedāvājumā, kuri, ja
sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
11.4. Nomnieks nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas
sākotnējā Izpildītāja piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras
dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
11.5. Nomnieks pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai
jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu
laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai
saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 62. panta un Līguma noteikumiem.
11.6. Ja Iznomātājs ir iecerējis veikt Līguma 11.3. punktā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, Iznomātājs
vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš pirms plānotās apakšuzņēmēju nomaiņas rakstveidā par to informē
Nomnieku. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies objektīvi apstākļi, kuru dēļ nav iespējams ievērot šajā
punktā noteikto termiņu, Iznomātājs par apakšuzņēmēju nomaiņu nekavējoties informē Nomnieku
elektroniski, nosūtot informāciju uz Nomnieka kontaktpersonas norādīto elektroniskā pasta adresi (Līguma
11.15. punkts).
11.7. Iznomātājs ir atbildīgs par to, lai noteikumus par Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju maiņu
ievēro arī tā iesaistītie apakšuzņēmēji.
11.8. Iznomātājs ir atbildīgs par Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēja jebkuru darbību vai bezdarbību
un tā radītajām sekām kā par sava paša.
11.9. Pusēm ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos
rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām
attiecībā uz Līgumā noteiktajām Pušu kontaktpersonām. Ja kāda Puse nav sniegusi informāciju par
izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā radušies otrai Pusei.
11.10. Neviena no Pusēm nav tiesīga bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no Līgumā
noteiktajām saistībām vai tās izpildi trešajām personām.
11.11. Jebkura korespondence, kas tiek nosūtīta otrai Pusei pa pastu, ir uzskatāma par saņemtu septītajā
dienā, skaitot no tās iesniegšanas pastā. Jebkura informācija, kas nosūtīta Nomniekam uz Līguma
11.15.punktā, bet Izpildītājam – uz Līguma 11.16.punktā noteikto e-pasta adresi vai faksu, uzskatāma par
otras Puses saņemtu tās nosūtīšanas dienā.
11.12. Puses nav tiesīgas izpaust trešajām personām otras Puses konfidenciāla rakstura informāciju un citu
informāciju, kas, veicot Līguma izpildi vai piegādājot Preci, nonākusi viņu rīcībā. Šis noteikums neattiecas
uz vispārpieejamas informācijas izpaušanu un gadījumiem, kad vienai no Pusēm normatīvajos aktos uzlikts
par pienākumu sniegt pieprasīto informāciju. Konfidencialitātes nosacījums attiecas gan uz rakstisku
informāciju, gan mutisku informāciju, elektronisku informāciju un uz jebkuru citu informāciju, neatkarīgi
no informācijas nodošanas veida, laika un vietas. Šajā punktā un Līgumā noteiktajām konfidencialitātes
saistībām ir beztermiņa raksturs.
11.13. Ar Līgumu uzņemtās Pušu tiesības un pienākumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
11.14. Ja tiek konstatētas pretrunas starp Līgumu un ar Automobiļu nomu saistīto dokumentāciju, par
noteicošo uzskatāms Līgums.
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11.15. Nomnieka par Līguma izpildi atbildīgā kontaktpersona ir Tiesu administrācijas Finanšu un
administratīvā departamenta Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļas transporta pārraugs Jānis
Veidemanis, tālrunis: 26585838, e-pasts: janis.veidemanis@ta.gov.lv. Nomnieka kontaktpersonai ir tiesības
Nomnieka vārdā parakstīt Līgumā noteiktos aktus, pieprasīt no Iznomātāja informāciju par Līguma izpildes
gaitu, kā arī risināt citus ar Līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus.
11.16. Iznomātāja par Līguma izpildi atbildīgā kontaktpersona ir korporatīvo klientu vadītājs Jānis
Jablovskis, tālrunis: 67819500, e-pasts: janis.jablovskis@sixt.lv
11.17. Līgumam pievienoti un tā neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi:
11.17.1. 1.pielikums "Tehniskā specifikācija un tehniskais piedāvājums (1. un 2.iepirkuma daļa)" uz 17
(septiņpadsmit) lapaspusēm;
11.17.2. 2.pielikums "Finanšu piedāvājums (1. un 2.iepirkuma daļa)" uz 4 (četrām) lapaspusēm;
11.18. Līgums ar diviem tā pielikumiem sagatavots uz 30 (trīsdesmit) lapaspusēm latviešu valodā.
12. Pušu rekvizīti
Nomnieks:
Tiesu administrācija
Adrese: Antonijas iela 6, Rīga, LV-1010
Nodokļu maksātāja kods: LV90001672316
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV85TREL2190458018000

Iznomātājs:
SIA "Transporent"
Adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 75, Rīga, LV-1046
Nodokļu maksātāja reģ. Nr.: LV40003722171
AS SEB Banka
SWIFT: UNLALV2X
IBAN: LV45UNLA0050011927258

Direktors _________________ E. Balševics

Valdes priekšsēdētājs ___________A. Jaudzems

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu.
*Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga
datums
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