Līgums
SIA „Pilna Servisa Līzings” līguma Nr._________________
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” līguma Nr.01-AU/_____
Rīgā

2017.gada 15.martā

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, vienotais reģ. nr. 40003345734, tās valdes
locekļa Imanta Paeglīša personā (turpmāk – Nomnieks), no vienas puses, un
SIA “Pilna Servisa Līzings”, vienotais reģ. nr. 40003546341, tās valdes locekļa Māra
Salzirņa personā (turpmāk – Iznomātājs), no otras puses,
pamatojoties uz iepirkuma „Transportlīdzekļa ilgtermiņa noma transportlīdzekļu
tehniskās kontroles uz ceļa nodrošināšanai un pasažieru pārvadāšanai” rezultātiem
(id.nr. CSDD 2017/19), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1.

Līguma priekšmets

1.1.

Iznomātājs saskaņā ar pasūtījumu un atbilstoši tehniskajai specifikācijai nodod un
Nomnieks pieņem lietošanā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētu 1 (vienu)
jaunu automobili (turpmāk – automobilis).
Nomnieks nodod un Iznomātājs pieņem savā īpašumā kā ieskaitu Līguma cenā 1
(vienu) Pasūtītāja lietotu automobili (turpmāk – ieskaita automobilis).
Automobiļa un tā aprīkojuma tehniskie dati un garantijas saistības ir norādītas
tehniskajā specifikācijā Līguma 1.pielikumā, kas ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.

1.2.
1.3.

2.

Automobiļa nodošanas nomniekam noteikumi

2.1.

Iznomātājs sagatavo un organizē pilnībā nokomplektēta un aprīkota automobiļa
nodošanu Nomnieka turējumā un lietošanā, ievērojot Līgumā paredzētos
nosacījumus un kārtību.
Iznomātājs kārto tehniskās un juridiskās formalitātes un apmaksā izdevumus par
automobiļa iegādi, aprīkošanu, apdrošināšanu, reģistrēšanu un nodošanu
Nomniekam.
Iznomātājam jānodod Nomniekam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēts
automobilis 4 (četru) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas.
Nomnieks, pieņemot automobili, pārbauda automobiļa atbilstību visām Līguma
tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām, nepieciešamības gadījumā, veicot
izmēģinājuma braucienu vai pieaicinot ekspertus.
Par automobiļa nodošanu Nomniekam un tā pieņemšanu turējumā un lietošanā puses
paraksta automobiļa pieņemšanas – nodošanas aktu, kas ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
Pieņemšanas – nodošanas aktā tiek norādīts: piegādātā automobiļa marka, modelis,
transportlīdzekļu identifikācijas numurs (VIN), automobiļa valsts reģistrācijas
numurs, automobiļa komplektācija un aprīkojums.
Ja Nomnieks automobiļa pieņemšanas brīdī konstatē aprīkota automobiļa nepilnības
vai trūkumus, par to puses sastāda un paraksta aktu, kurā norāda nepilnības vai
trūkumus un to novēršanas termiņu.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Iznomātājam ir pienākums aprīkotam automobilim konstatētās nepilnības vai
trūkumus novērst vai samainīt aprīkotu automobili uz citu atbilstoši aprīkotu
automobili bez trūkumiem vai nepilnībām. Pēc tam, kad konstatētie trūkumi vai
nepilnības ir novērsti, Puses paraksta automobiļa pieņemšanas – nodošanas aktu.
2.9.
Puses pilnvaro parakstīt automobiļu pieņemšanas – nodošanas aktu:
2.9.1. no Iznomātāja puses – Edgars Kuļšs, tālrunis: 22006500, e-pasts:
Edgars.Kulss@psl.lv;
2.9.2. no Nomnieka puses – Vispārējās daļas autotransporta speciālistu Jāni Neinbergu,
tālrunis: 67025721, e-pasts: Janis.Neinbergs@csdd.gov.lv.
2.8.

3.

Īpašuma tiesības un turējuma tiesības, riska pāreja

3.1.

Automobiļa īpašuma tiesības pieder Iznomātājam vai atrodas Iznomātāja likumīgā
turējumā ar tiesībām automobili tālāk nodot nomā vai lietošanā trešajām personām.
Ja Līguma darbības laikā Iznomātājs kļūst maksātnespējīgs, tiek likvidēts, vai kā
citādi ir ierobežota tā rīcībspēja, kā rezultātā īpašuma tiesības uz automobili pāriet
Iznomātāja saistību un tiesību pārņēmējam, Līgums paliek spēkā un tas ir saistošs
automobiļa Iznomātāja saistību un tiesību pārņēmējam.
Automobiļa turējuma tiesības, nejaušas iznīcināšanas draudi un paaugstinātas
bīstamības avota īpašnieka atbildība pāriet Nomniekam automobiļa pieņemšanas –
nodošanas akta parakstīšanas brīdī.
Līguma termiņa beigās automobiļa turējuma tiesības Nomniekam izbeidzas un
nejaušas iznīcināšanas draudi un paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka atbildība
pāriet Iznomātājam automobiļa nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

Automobiļu lietošana un saglabāšana

4.1. Nomniekam ir pienākums:
4.1.1. pieņemto automobili lietot, ievērojot Līgumā noteiktās prasības un nosacījumus, kā
arī atbilstoši automobiļa izgatavotāja noteikumiem;
4.1.2. nomas termiņā saglabāt kopā ar automobili saņemtos dokumentus;
4.1.3. nomas termiņā ievērot Līguma 7.4.1.punktā norādīto kopējo nobraukumu, kura
pārsniegšanas gadījumā Nomnieks maksā Iznomātājam par katru pārsniegto
kilometru Līguma 7.5.punktā noteikto summu;
4.1.4. veikt nomas maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
4.1.5. nomas termiņā nodrošināt automobiļa tehniskās apkopes un remonta veikšanu;
4.1.6. segt izdevumus, kas saistīti ar automobiļa turējumu un lietošanu nomas termiņā.
4.2. Nomnieka tiesības:
4.2.1. nomāto automobili netraucēti lietot visu Līguma termiņu;
4.2.2. paturēt ieņēmumus, kas gūti no automobiļa darbības, kā arī ikvienu lietu, kuru
Nomnieks iegūst no automobiļa nomas saņemtajiem ieņēmumiem;
4.2.3. modificēt un uzlabot automobiļa komplektāciju un vērtību, veicot pārveidojumus,
iepriekš tos saskaņojot ar Iznomātāju un iegūstot par to viņa rakstisku piekrišanu
(izņemot Nomnieka veiktajiem uzlabojumiem, kas saglabā automobili vai pasargā to
no pilnīgas vai daļējas iznīcināšanas, ja nav bijis iespējams saskaņot šādus
uzlabojumus ar Iznomātāju);
4.2.4. pieprasīt automobili no jebkura nelikumīga valdījuma un aizsargāt valdījumu, prasīt
likvidēt automobiļa darbības traucējumus un prasīt atlīdzināt zaudējumus, ko
automobilim ir nodarījušas citas personas.
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4.3. Iznomātājam ir pienākums:
4.3.1. nokārtot visas formalitātes, kas saistīts ar automobiļa nodošanu Nomniekam
turējumā un lietojumā, un veikt visus ar to saistītos maksājumus saskaņā ar Līguma
7.4.punktu;
4.3.2. pēc Līguma 2.6.punktā minētā automobiļa pieņemšanas nodošanas akta
parakstīšanas Nomniekam netraucēt lietot automobili;
4.3.3. piegādāt Līguma 2.3.punktā minētajā termiņā un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
reģistrētu automobili Sergeja Eizenšteina ielā 6, Rīgā LV-1079;
4.3.4. izdot nepieciešamos dokumentus, aktus, pilnvaras un izziņas automobiļa lietošanai
nomas termiņā.
4.4. Iznomātāja tiesības:
4.4.1. pārbaudīt un pārskatīt automobiļa stāvokli tieši vai ar rakstiski pilnvarotu personu
starpniecību, iepriekš saskaņojot to ar Nomnieku;
4.4.2. atprasīt automobili no prettiesīga valdījuma, prasīt likvidēt apstākļus, kas traucē
automobiļa darbību, un pieprasīt zaudējumu atlīdzību par citu personu, arī
Nomnieka, radītiem automobiļa bojājumiem;
4.4.3. nomas termiņa beigās vai pēc Līguma izbeigšanas Iznomātājs ir tiesīgs prasīt bez
maksas nodot tiesības uz automobilī veiktajiem uzlabojumiem, ja tos nav iespējams
noņemt bez automobiļa bojāšanas vai tie nav iepriekš rakstiski saskaņoti ar
Iznomātāju.
5.

Apdrošināšana

5.1.

Iznomātājs veic sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības
obligāto apdrošināšanu un apdrošina automobili pret bojājumu, zādzības un bojāejas
riskiem atbilstoši Līguma 2.pielikumā noteiktajām nomnieka pamatprasībām
automobiļu apdrošināšanai un spēkā esošiem automobiļu apdrošinātāja
apdrošināšanas nosacījumiem, ciktāl tie nav pretrunā ar nomnieka pamatprasībām
automobiļu apdrošināšanai.
Iznomātājam ir pienākums izsniegt Nomniekam sauszemes transportlīdzekļu
īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas standartlīgumu ne vēlāk
kā 1 darba dienu pirms spēkā esošā apdrošināšanas termiņa beigām;
Ja notiek apdrošināšanas gadījums, Nomnieka pienākums ir rīkoties saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām, apdrošināšanas polises un Līguma noteikumiem,
informējot Iznomātāju un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedzot
apdrošinātājam pieteikumu par apdrošināšanas gadījumu.
Nomnieks ir pilnā mērā atbildīgs par automobiļa bojājumiem ārpus apdrošināšanas
seguma, un bojājumiem, zaudējumiem vai kaitējumiem trešajām personām.
Nomnieks garantē Iznomātājam nekavējošu šādu Iznomātāja samaksātu summu
atmaksāšanu pilnā apmērā.
Ja Iznomātājam ir jāatmaksā apdrošināšanas sabiedrībai nepareizi izmaksāta
apdrošināšanas kompensācija Nomnieka vainas dēļ, tad Nomnieks apņemas
samaksāt Iznomātājam summu, kas vienāda ar nepareizi izmaksāto apdrošināšanas
kompensāciju, un sedz visus ar to saistītos Iznomātāja zaudējumus.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.

Ieskaita automobiļu nodošana Iznomātājam

6.1.

Pēc Līguma 1.1.punktā minētā automobiļa saņemšanas no Iznomātāja, Nomnieks
ieskaita automobili noņem no uzskaites. Ieskaita automobiļa īpašuma tiesību
iegūšanai, Iznomātājs veic atzīmi transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.
Nomnieks piecu dienu laikā apstiprina īpašuma tiesību maiņu un no tā brīža ar
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ieskaita automobili saistītais risks pāriet Iznomātājam. Iznomātāja pārstāvis ar
Nomnieka pārstāvi paraksta ieskaita automobiļa pieņemšanas – nodošanas aktu, kas
pēc parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6.2. Parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, Iznomātājs un Nomnieks apstiprina, ka
ieskaita automobilis atbilst Līguma 3.pielikumā noteiktajiem tehniskajiem datiem
un aprīkojumam.
6.3. Ieskaita automobiļa pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta:
6.3.1. no Iznomātāja puses – Edgars Kuļšs, tālr.: 22006500, e-pasts: Edgars Kulss@psl.lv;
6.3.2. no Nomnieka puses - Vispārējās daļas autotransporta speciālists Jānis Neinbergs,
tālr.:67025721, e-pasts: Janis.Neinbergs@csdd.gov.lv.
6.4. Iznomātājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc ieskaita automobiļu pieņemšanas –
nodošanas aktu parakstīšanas pabeidz ieskaita automobiļa īpašnieka maiņu CSDD
nodaļā.
7.

Maksājumi un samaksas kārtība

7.1.

Līguma summa par automobiļa nomu saskaņā ar tāmi Līguma 4.pielikumā, kas ir
Līguma neatņemama sastāvdaļa, ir EUR 32 871,60 (trīsdesmit divi tūkstoši astoņi
simti septiņdesmit viens eiro, 60 centi) un PVN normatīvajos aktos noteiktā apmērā.
Ieskaita automobiļa cena ir 9 500,00 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti eiro un 00
centu) un PVN normatīvajos aktos noteiktā apmērā.
Puses vienojas, ka Līguma 7.1.punktā minētā summa tiek samazināta par ieskaita
automobiļa cenu, par ko tiek sastādīts savstarpēja ieskaita akts, un sastāda 23 371,60
(divdesmit trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit viens eiro un sešdesmit centi):
Līguma 7.3.punktā minētā summa tiek sadalīta vienādos un visu Līguma termiņu
nemainīgos 60 maksājumos.
Nomas maksājums par nepilnu mēnesi tiek aprēķināts pa dienām, pieņemot, ka
mēnesī ir 30 (trīsdesmit) dienas.
Līguma summu veido automobiļa nomas maksa, iekļaujot tajā izdevumus, kas saistīti
ar:
automobiļa 60 mēnešu nomu, automobiļa nobraukumam nomas termiņa beigās
nepārsniedzot 150 000 km,
automobiļu piegādi Līguma 4.3.3.punktā norādītajā vietā,
sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto
apdrošināšanu un automobiļu apdrošināšanu bojājumu, zādzības un bojāejas riskiem;
automobiļu pirmspārdošanas sagatavošanu;
citiem izdevumiem, kas saistīti Līguma saistību izpildi.
Maksa par Līguma 7.4.1.punktā noteiktā nobraukuma pārsniegumu – 0,0001
EUR/km. Ja nomas termiņa beigās ir pārsniegts Līguma 7.4.1.punktā noteiktais
kopējais nobraukums, Nomniekam ir pienākums samaksāt ar Iznomātāju saskaņoto
nobraukuma pārsniegumu. Samaksa tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā,
pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtu rēķinu.
Nomnieks par automobiļu nomu samaksu veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
Iznomātāja rēķina saņemšanas.

7.2.
7.3.

7.3.1.
7.3.2.
7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.3.
7.4.4.
7.4.5.
7.5.

7.6.

8.

Līguma darbības laiks

8.1.
8.2.

Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un darbojas līdz pušu saistību izpildei.
Nomas termiņš sākas ar automobiļa nodošanu Nomniekam un ilgst 60 mēnešus no
dienas, kad automobilis nodots Nomniekam turējumā.
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9.

Automobiļa nodošanas Iznomātājam noteikumi

9.1.

Automobilim, ko Nomnieks atdod Iznomātājam, jābūt ar ražotāja komplektāciju un
jāietver viss aprīkojums, kas automobilim ir bijis uzstādīts saskaņā ar Līguma
nosacījumiem.
Nomas termiņa beigās Iznomātājs pieņem tehniskā kārtībā esošu automobili
atbilstoši tā dabīgajam nolietojumam, nodilumam, vadoties pēc transportlīdzekļu
bojājumu novērtēšanas kritērijiem Līguma 5.pielikumā.
Automobiļa tehniskajam stāvoklim jāatbilst Ministru kabineta 29.04.2004.
noteikumu Nr.466 „Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un
tehnisko kontroli uz ceļiem” prasībām. Ja ir konstatēta automobiļa neatbilstība
Līguma 9.2.punktā un šajā Līguma punktā minētajiem noteikumiem, Nomniekam ir
pienākums novērst konstatētos trūkumus par saviem līdzekļiem vai attiecīgi
kompensēt Iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar trūkumu novēršanu.
Nomnieks nodod automobili Iznomātājam CSDD Rīgas nodaļā Rīgā, Antenas ielā
2A un puses sastāda automobiļa nodošanas – pieņemšanas aktu, kas kļūst par Līguma
neatņemamu sastāvdaļu. Nodošanas – pieņemšanas akts apliecina automobiļa
nodošanu Iznomātājam, un no tā parakstīšanas brīža ar automobili saistītais risks
pāriet Iznomātājam.

9.2.

9.3.

9.4.

10.

Atbildība

10.1. Par katru automobiļa nodošanas Nomniekam nokavēto dienu Nomnieks var piemērot
Iznomātājam līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma 7.1.punktā minētās Līguma
summas.
10.2. Ja Nomnieks savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, Iznomātājs var
piemērot Nomniekam līgumsodu par katru nokavēto maksājuma dienu līgumsodu
0,2 % apmērā no aizkavētā maksājuma apmēra.
10.3. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma 7.1.punktā minētās
Līguma summas vai attiecīgi no kavētā maksājuma apmēra.
10.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzības, kas otrai pusei radušies no
līgumsaistību neizpildes, un no saistību izpildes.
10.5. Iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt no Nomnieka pilnu atlīdzību par radītajiem
zaudējumiem, ja:
10.5.1. Nomnieks apzināti izraisījis zaudējumus;
10.5.2. Nomnieks nepilda Līgumā noteiktos automobiļa tehnisko apkopju veikšanas
nosacījumus.
10.6. Ja Nomnieks nepilda saistību par automobiļa nodošanu atbilstoši šī Līguma
noteikumiem un Iznomātājam jāsedz papildu izdevumi par pieprasījumu atdot
automobili tā īpašumā, Iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt no Nomnieka atlīdzināt šos
izdevumus.
10.7. Puse pilnīgi un bez ierunām 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 nepatiesas
sniegtas informācijas gadījumā.
11.

Nepārvarama vara

11.1. Puse nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja to ir izraisījis streiks, stihiska
nelaime, katastrofa, epidēmija, blokāde, karš vai citi apstākļi, kas traucē šī Līguma
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pildīšanu un kas nav radušies pušu tiešas vai netiešas darbības vai bezdarbības
rezultātā un ko puses nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī.
11.2. Pusei, kurai Līguma izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ,
par to jāpaziņo rakstiski otrai pusei 5 (piecu) dienu laikā no nepārvaramas varas
apstākļu iestāšanās brīža.
11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst ilgāk nekā 30 dienas, puses vienojas par tālāko
Līguma izpildes gaitu.
12.

Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no L īguma

12.1. Nomnieks ir tiesīgs izbeigt Līguma darbību pirms termiņa, iesniedzot Iznomātājam
paziņojumu vismaz vienu mēnesi iepriekš, ja pēc atkārtota brīdinājuma Iznomātājs
nepilda kādu no Līguma būtiskajiem nosacījumiem.
12.2. Iznomātājs ir tiesīgs izbeigt Līguma darbību pirms termiņa, par to iepriekš paziņojot
Nomniekam vismaz trīs mēnešus iepriekš, ja pēc atkārtota brīdinājuma:
12.2.1. Nomnieks nav samaksājis vai nav pilnīgi samaksājis nomas maksājumu un nav
dzēsis šo parādu viena mēneša laikā pēc atkārtota brīdinājuma par maksājuma
termiņa kavējumu;
12.2.2. Nomnieks iesaistās automobiļa aizliegtā nodošanas darījumā vai to apgrūtina ar
aizliegtām mantiskajām tiesībām, nodod automobili apakšnomā Līguma termiņa
laikā bez Iznomātāja rakstiskas atļaujas.
12.3. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, galīgie norēķini starp pusēm tiek veikti 10
(desmit) darba dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un rēķina saņemšanas dienas un
saskaņā ar Līguma 9. nodaļas nosacījumiem.
13.

Strīdu izskatīšanas kārtība

13.1. Pušu domstarpības un strīdus, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, risina vienošanās
ceļā. Vienošanās ir spēkā pēc tam, kad abas puses to ir parakstījušas.
13.2. Ja puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai tiesā.
14.

Citi noteikumi

14.1. Neviena no pusēm bez saskaņošanas ar otru pusi nedrīkst nodot trešajai pusei savas
saistības, kas ir noteiktas ar Līgumu.
14.2. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem
likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
14.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Nomnieka, otrs pie
Iznomātāja. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
15.

Pušu paziņojumi, kontaktpersonas un cita informācija

15.1. Visus ar Līgumu saistītos pušu savstarpējos paziņojumus nosūta rakstiski uz Līgumā
norādīto adresi vai citu adresi, ko viena puse ir paziņojusi otrai pusei. Ārkārtējos
gadījumos paziņojumus ir tiesīgs nosūtīt arī pa e-pastu.
15.2. Iznomātājs un Nomnieks apņemas nekavējoties paziņot viens otram par pušu
reģistrēto un pasta adrešu maiņu.
15.3. Visi pušu savstarpējie paziņojumi stājas spēkā tad, kad otra puse ir saņēmusi attiecīgu
vēstuli vai e-pastu.
15.4. Nomnieka kontaktpersona: Vispārējās daļas autotransporta speciālists Jānis
Neinbergs, tālrunis: 67025721, e-pasts: Janis.Neinbergs@csdd.gov.lv.
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15.5. Iznomātāja kontaktpersona: Autoparka apkalpošanas nodaļas vadītājs Edgars Kuļšs,
tālrunis: 22006500, e-pasts: edgars.kulss@psl.lv.
16.

Pušu adreses un bankas rekvizīti

NOMNIEKS

IZNOMĀTĀJS

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
AS „Citadele banka”,
kods: PARXLV22
konta nr. LV75PARX0000118181018

SIA “Pilna Servisa Līzings”
Gunāra Astras iela 13, Rīga. LV-1082
AS “Swedbanka”
kods: HABALV22
konta nr. LV93HABA0551000760860

Imants Paeglītis

Māris Salzirnis
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