
LĪGUMS 
par jaunu kravas mikroautobusu nomu, izmantojot operatīvo līzingu 

 
Mārupes novadā, 2018.gada ___.__________ 
 
1. Līgumslēdzējas puses: 

1.1. Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Pasts”, kuru uz statūtu un valdes pilnvarojuma pamata 
pārstāv valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns, turpmāk tekstā – "Līzinga ņēmējs", no 
vienas puses, un 

1.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SEB līzings", kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes 
priekšsēdētāja Jeļena Gavrilova, turpmāk tekstā – "Līzinga devējs", 

1.3. “Mūsa Motors Rīga” SIA, kuru uz 2017.gada 18.oktobrī izsniegtās komercpilnvaras 
Nr.18/10/17-1 pamata pārstāv direktors Zigurds Liepa, turpmāk tekstā – 
"Pārdevējs", no otras puses, 

 
turpmāk tekstā kopā sauktas ‘’Puses’’, 
pamatojoties uz atklāta konkursa „Jaunu kravas mikroautobusu noma, izmantojot operatīvo 
līzingu” (iepirkuma identifikācijas Nr.LP-2017/4), turpmāk tekstā – “Konkurss”, rezultātiem, 
noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – “Līgums”: 
 
2. Līguma priekšmets 

2.1. Līzinga devējs piešķir tiesības Līzinga ņēmējam par noteiktu nomas maksu lietot 
šādus jaunus automobiļus (turpmāk tekstā – “Automobilis”): 

Nr. 
p.k. 

Automobiļa 
tips saskaņā 
ar Konkursa 

nolikumu 

Marka, komerc- 
nosaukums 

Automobiļu 
skaits 

Tipa visa  
Automobiļa 

skaita 
pārdošanas 

cena 
(euro bez PVN) 

Mēneša nomas 
maksa par vienu 

Automobili, sākot no 
nomas maksas 
2.maksājuma 

(euro bez PVN) 

1. 
A 

Atbilstoši 
piedāvājumam  

48 
Atbilstoši 

piedāvājumam  
Atbilstoši 

piedāvājumam  

2. 
B 

Atbilstoši 
piedāvājumam  

16 
Atbilstoši 

piedāvājumam  
Atbilstoši 

piedāvājumam  

Kopā: 64 Atbilstoši 
piedāvājumam 

 

2.2. Pamatnoteikumi: 
2.2.1. Automobiļu nomas termiņš: 4 (četri) gadi jeb 48 (četrdesmit astoņi) mēneši, 

skaitot no Automobiļa piegādes dienas; 
2.2.2. atļautais (apmaksātais) nobraukums nomas periodā: 300 000 kilometri. 
2.2.3. maksa par apmaksātā nobraukuma pārsniegšanu: Atbilstoši piedāvājumam. 

2.3. Automobiļiem un to aprīkojumam jāatbilst tehniskajām specifikācijām saskaņā ar 
Līguma pielikumiem Nr.1 un Nr.2. 

 
3. Pušu tiesības un pienākumi 

3.1. Līzinga ņēmējam ir tiesības: 
3.1.1. visu Līguma termiņu netraucēti lietot nomātos Automobiļus Latvijas teritorijā 

un citās Eiropas Savienības valstīs; 
3.1.2. uz ieņēmumiem, kas gūti no Automobiļa darbības, kā arī ikvienu jaunu mantu, 

kuru Līzinga ņēmējs iegūst no Automobiļa nomas saņemtajiem ieņēmumiem; 
3.1.3. uz Automobiļa garantijas apkalpošanu un servisu; 
3.1.4. uzlabot Automobiļa komplektāciju un vērtību, veicot pārveidojumus, iepriekš 

tos saskaņojot ar Līzinga devēju un iegūstot par to viņa rakstisku piekrišanu 
(izņemot Līzinga ņēmēja veiktajiem uzlabojumiem, kas saglabā Automobili vai 
pasargā to no pilnīgas vai daļējas iznīcināšanas, ja nav bijis iespējams 
saskaņot šādus uzlabojumus ar Līzinga devēju); 

3.1.5. pieprasīt Automobili no jebkura nelikumīga valdījuma un aizsargāt valdījumu, 
prasīt no trešajām personām likvidēt Automobiļa darbības traucējumus un 
prasīt atlīdzināt zaudējumus, ko Automobilim ir nodarījušas šīs personas; 

3.1.6. pieņemot Automobili: 
3.1.6.1. pārbaudīt Automobiļa dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu; 
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3.1.6.2. pieņemšanas - nodošanas aktā norādīt konstatētos trūkumus un 
pieprasīt Pārdevējam tos novērst; 

3.1.7. veikt Automobiļa virsbūves aplīmēšanu ar Līzinga ņēmēja firmas zīmēm un 
logo bez papildus saskaņošanas ar Līzinga devēju; 

3.1.8. Nomas termiņa beigās, iesniedzot Līzinga devējam attiecīgu rakstisku 
pieprasījumu, atpirkt Automobiļus vai kādu no Automobiļiem saskaņā ar 
šādām to atlikušajām vērtībām: 
3.1.8.1. Automobilis Atbilstoši piedāvājumam (A tips), Atbilstoši 

piedāvājumam; 
3.1.8.2. Automobilis Atbilstoši piedāvājumam (B tips), Atbilstoši 

piedāvājumam. 
 

3.2. Līzinga ņēmēja pienākumi: 
3.2.1. pieņemt un lietot Automobili saudzīgi un atbilstoši Automobiļa tehniskajā 

dokumentācijā noteiktajām prasībām, rūpīgi ievērot ražotāja, Pārdevēja, 
Līzinga devēja prasības attiecībā uz tehnisko apkopi, remontiem un lietošanu, 
kā arī apdrošināšanas polišu noteikumus; 

3.2.2. vērsties Līgumā noteiktos tehniskā atbalsta punktos norādītajā termiņā (pēc 
attiecīga Automobiļa nobraukuma, kurš noteikts 8.12.punktā), lai veiktu 
tehniskās apkopes; 

3.2.3. savlaicīgi veikt nomas maksājumus saskaņā ar pievienoto maksājumu grafiku 
(Pielikums Nr.3) un no Līzinga devēja vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš 
saņemtu rēķinu; 

3.2.4. segt visus izdevumus, kas rodas Automobiļa turējuma un lietošanas laikā, kā 
arī visus kārtējos maksājumus, kuri ir saistīti ar Automobiļa turējumu un 
lietošanu un kuri nav ietverti Līguma nomas maksājumos, tai skaitā, bet ne 
tikai: 
3.2.4.1. sodi sakarā ar automobiļa vadītāja izdarītu normatīvā akta 

pārkāpumu; 
3.2.4.2. izdevumus, kas ir saistīti ar brīvprātīgo un civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanu; 
3.2.4.3. izdevumus, kas ir nepieciešami, lai nopirktu vai apmainītu 

Automobiļa detaļas, mezglus un materiālus, ja tiem nav noteikta 
ražotāja vai pārdevēja garantija vai tiem par iemeslu nav 
apdrošināšanas gadījums; 

3.2.4.4. izdevumus, kas rodas, Līzinga ņēmējam uzstādot jebkurus 
piederumus Automobilī un tos uzturot, ja tie nav noteikti šajā 
Līgumā; 

3.2.4.5. apmaksāt likumos un citos normatīvajos aktos noteiktos 
Automobiļa nodokļus un nodevas; 

3.2.4.6. segt izmaksas par Automobiļa tehniskās apskates veikšanu Ceļu 
satiksmes drošības direkcijā. 

3.2.5. ievērot Līguma 2.2.2.punktā norādīto nomas termiņam atļauto nobraukuma 
ierobežojumu. Ja Līzinga ņēmējs pārsniedz noteikto nobraukuma 
ierobežojumu, Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam papildus nomas maksu 
par katru pārsniegto kilometru 2.2.3.punktā norādītās likmes apmērā; 

3.2.6. nomas termiņa laikā saudzīgi saglabāt ar Automobiļa lietošanu saistīto 
dokumentāciju, ko Līzinga ņēmējs ir saņēmis kopā ar Automobili; 

3.2.7. nekavējoties (bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā) paziņot Līzinga devējam, ja: 
3.2.7.1. Automobilis ir pazudis, tam ir nodarīti būtiski bojājumi, daļēji vai 

pilnīgi iznīcināts; 
3.2.7.2. iegūta informācija par Automobiļa iznīcināšanas, zaudēšanas vai 

bojāšanas draudiem; 
3.2.7.3. pazudusi vai bojāta Automobiļa dokumentācija (Automobiļa 

reģistrācijas apliecība, servisa grāmatiņa). 
3.2.8. 5 (piecu) dienu laikā informēt Līzinga devēju, ja: 

3.2.8.1. mainījusies Līgumā norādītā Līzinga ņēmēja atrašanās vieta; 
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3.2.8.2. ir citi svarīgi notikumi, kas ietekmē Līguma saistību izpildi, un šai 
sakarā Līzinga ņēmējam jāpaziņo par veicamajiem pasākumiem 
un līdzekļiem. 

3.2.9. nomas termiņa beigās vai Līgumam beidzoties pirms termiņa atdot Automobili 
Līzinga devējam tādā komplektācijā, kādā to sākotnēji saņēma Līzinga 
ņēmējs, ņemot vērā normālo nolietojumu. 

 
3.3. Līzinga devēja tiesības: 

3.3.1. pārbaudīt un pārskatīt Automobiļa stāvokli tieši vai ar rakstiski pilnvarotu 
personu starpniecību, iepriekš saskaņojot ar Līzinga ņēmēju; 

3.3.2. pārbaudīt ar Līgumu saistītos dokumentus un, saskaņojot ar Līzinga ņēmēju, 
iegūt informāciju attiecībā uz nomātā Automobiļa tehnisko stāvokli un 
lietošanu; 

3.3.3. atprasīt Automobili no prettiesīga valdījuma, prasīt likvidēt apstākļus, kas 
traucē Automobiļa darbību, un pieprasīt zaudējumu atlīdzību par citu personu, 
arī Līzinga ņēmēja, radītiem Automobiļa bojājumiem; 

3.3.4. nomas termiņa beigās vai pēc Līguma izbeigšanas prasīt bez maksas nodot 
tiesības uz tiem uzlabojumiem, kas ir izdarīti Automobilī, kurus nav iespējams 
noņemt bez Automobiļa bojāšanas vai kuri nav iepriekš rakstiski saskaņoti ar 
Līzinga devēju; 

3.3.5. saņemt atpakaļ Automobiļus nomas termiņa beigās vai pēc Līguma 
izbeigšanas. 

 
3.4. Līzinga devēja pienākumi: 

3.4.1. sagatavot un organizēt Automobiļa nodošanu Līzinga ņēmēja turējumā un 
lietošanā, ievērojot Līgumā paredzētos noteikumus un kārtību; 

3.4.2. ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc Automobiļa saņemšanas no 
Pārdevēja nodot Automobiļus Līzinga ņēmējam, ņemot vērā Līgumā noteikto 
Automobiļu piegādes termiņus un secību (Līguma 3.6.2.punkts) un nodrošināt 
netraucētu Automobiļa lietošanu visā nomas termiņā saskaņā ar Līguma 
noteikumiem; 

3.4.3. noformēt nepieciešamos dokumentus, aktus, pilnvaras un izziņas, kas ir 
nepieciešami, lietojot Automobili nomas termiņā kā Latvijā, tā arī ārvalstīs. 

 
3.5. Pārdevēja tiesības: 

3.5.1. pieprasīt Līzinga ņēmējam savlaicīgi nodrošināt jauno Automobiļu obligātās 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (OCTA), lai izpildītu Līguma 
noteikumus; 

3.5.2. pieprasīt Līzinga devējam un Līzinga ņēmējam savlaicīgi izsniegt attiecīgas 
izziņas un pilnvaras, lai nodrošinātu Automobiļa reģistrāciju Līgumā noteiktajā 
kārtībā; 

3.5.3. pieprasīt Līzinga devējam un Līzinga ņēmējam pieņemt sagatavotus un 
nokomplektētus Automobiļus, saskaņā ar Līguma 3.6.2.punktā noteiktajiem 
termiņiem; 

3.5.4. pieprasīt Līzinga ņēmējam ievērot Automobiļa ekspluatācijas noteikumus to 
garantijas un pēcgarantijas laikā; 

3.5.5. pieprasīt no Līzinga devēja savlaicīgu rēķinu apmaksu par piegādātajiem un 
nodotajiem Automobiļiem. 

 
3.6. Pārdevēja pienākumi: 

3.6.1. Līgumā saskaņotā un noteiktā kārtībā nodot Līzinga devējam 64 (sešdesmit 
četru) jaunu, tehniskajai specifikācijai atbilstošu (Līguma pielikums Nr.1 un 
Nr.2) Automobili ar visu nepieciešamo dokumentāciju, komplektācijā ar 
papildus paredzēto aprīkojumu; 

3.6.2. veikt Automobiļu piegādi un nodošanu Līzinga devējam Atbilstoši 
piedāvājumam kalendāro nedēļu skaits, skaitot no Līgumā spēkā stāšanās 
dienas. 
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3.6.3. lai Puses varētu savlaicīgi un atbilstoši Līguma noteikumiem nodrošināt 
piegādājamo Automobiļu obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 
(OCTA), ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms plānoto Automobiļu 
nodošanas datuma par to paziņot Līzinga devējam un Līzinga ņēmējam, 
norādot plānoto Automobiļu nodošanas laiku (datumu), Automobiļu marku, 
modeli, virsbūves numurus, automobiļu vērtību, skaitu, svaru un citu 
informāciju, kas varētu būt nepieciešama, lai izpildītu Līgumu; 

3.6.4. Pārdevējs apņemas par saviem līdzekļiem veikt automobiļu pirmslietošanas 
inspektēšanu un kvalitātes pārbaudi un katram pārdodamajam Automobilim 
uz Līzinga ņēmēja vārda noformēt nepieciešamo Automobiļa garantijas 
apliecinošo dokumentu, t.i., servisa grāmatiņu u.c. tehnisko dokumentāciju; 

3.6.5. reģistrēt Automobili CSDD (ieskaitot reģistrācijas numuru zīmju un 
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības saņemšanu) uz Līzinga devēja vārda, 
norādot Līzinga ņēmēju kā Automobiļa turētāju, kā arī nodrošināt Automobili 
ar tehniskās apskates uzlīmi; 

3.6.6. ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms plānotās Automobiļu nodošanas, 
izsniegt Līzinga ņēmējam transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju un 
citu nepieciešamo informāciju, kas varētu būt nepieciešama, kā arī 
nepieciešamības gadījumā uzrādīt Automobili apdrošinātājam (tā pārstāvim), 
lai Līzinga ņēmējs varētu veikt automobiļa KASKO apdrošināšanu; 

3.6.7. garantēt pārdoto Automobiļu garantijas termiņus saskaņā ar garantijas 
saistību aprakstu – pielikums Nr.5. 

3.6.8. vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu atsevišķi noslēgt ar Līzinga ņēmēju Servisa 
līgumu par Automobiļu tehnisko apkopi un remontiem; 

3.6.9. nodrošināt nomāto Automobiļu garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu 
šādos tehniskā atbalsta punktos: 

3.6.9.1. Atbilstoši piedāvājumam; 
3.6.9.2. Atbilstoši piedāvājumam; 
3.6.9.3. Atbilstoši piedāvājumam; 
3.6.9.4. Atbilstoši piedāvājumam; 
3.6.9.5. Atbilstoši piedāvājuma; 
3.6.10. nekavējoši informēt Līzinga ņēmēju par jauniem tehniskā atbalsta punktiem, 

kā arī par citām izmaiņām, kas saistītas ar nomāto Automobiļu garantijas un 
pēcgarantijas apkalpošanu; 

3.6.11. Pārdevējs garantē, ka Automobiļu garantijas laikā Automobiļiem un 
agregātiem bez maksas tiks veikti visi nepieciešamie garantijas remonta darbi 
atbilstoši sniegtajām garantijām, vai tiks veikta to nomaiņu saskaņā ar Līguma 
noteikumiem un sniegtajām garantijām. 

3.6.12. Pārdevējs garantē, ka Automobiļu kvalitāte un komplektācija atbilst to ražotāja 
standartiem un Līguma pielikumiem Nr.1 un Nr.2. 

3.6.13. Nomas termiņa beigās, vai izbeidzot Līgumu pirms termiņa Līgumā 
norādītājos gadījumos, atpirkt no Līzinga devēja Automobiļus saskaņā ar 
atbilstošu Līzinga devēja rakstisku pieprasījumu, nosakot maksu par vienu 
Automobili saskaņā ar Līguma 3.1.8.1. un 3.1.8.2.punktiem. 

 
4. Automobiļu nodošanas noteikumi 

4.1. Lai apliecinātu Līzinga ņēmēja tiesības pieņemt Automobili turējumā un lietošanā, 
Puses paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu (Pielikums Nr.4). 

4.2. Pieņemšanas – nodošanas akts ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
4.3. Parakstot Līgumu, Puses apņemas rakstiski pilnvarot personas parakstīt 

pieņemšanas – nodošanas aktu. 
4.4. Pieņemot Automobili un ar to saistīto dokumentāciju, Līzinga ņēmējam ir Līgumā un 

normatīvajos aktos noteiktās tiesības. 
4.5. Pieņemšanas – nodošanas aktā tiek norādīta Automobiļa komplektācija, nevainojama 

darbība un visi Automobiļa defekti, kas ir atklājušies tā pieņemšanas laikā, kā arī 
Līzinga devējam noteiktais šo defektu likvidēšanas pēdējais termiņš un kārtība. 
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4.6. Automobiļa turējuma tiesības, nejaušas iznīcināšanas draudi un paaugstinātas 
bīstamības avota Īpašnieka atbildība pāriet Līzinga ņēmējam brīdī, kad Automobilis 
tiek pieņemts, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu. 

 
5. Samaksas kārtība 

5.1. Līzinga ņēmējs, pamatojoties uz Līzinga devēja iesniegto rēķinu, 10 (desmit) dienu 
laikā no Līguma noslēgšanas dienas, veic nomas maksas 1.maksājumu 10 % (desmit 
procentu) apmērā, kas ir Atbilstoši piedāvājumam, no visu Automobiļu pārdošanas 
cenas (Līguma 2.1.punkts). 

5.2. Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam ikmēneša nomas maksājumus saskaņā ar 
pievienoto maksājuma grafiku (Līguma Pielikums Nr.3) un uz Līzinga devēja rēķina 
pamata.  

5.3. Ikmēneša nomas maksājums sastāv no pamatsummas atmaksas un procentu 
maksājuma. Procentu maksājumu veido 3 mēnešu EURIBOR bāzes likme un 
pievienotā (nemainīgā) likme Atbilstoši piedāvājumam. Ja EURIBOR likme ir mazāka 
par 0 (nulli), procentu maksājumi tiek aprēķināti, pieņemot, ka tā ir vienāda ar 0 (nulli). 

5.4. Bāzes likme ir izteikta gada procentos uz maksājumu grafikā paredzēto periodu 
(bāzes likmes periods) un maksājumu grafikā paredzētajā termiņā tiek mainīta. 
Pirmais bāzes likmes izmaiņu datums ir norādīts pirmajā maksājumu grafikā, bet 
turpmākie ir katra bāzes likmes perioda pēdējā dienā. Ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas 
pirms kārtējā bāzes likmes perioda pirmā nomas maksājuma datuma Līzinga devējs 
nosūta Līzinga ņēmējam jaunu maksājumu grafiku uz Līzinga ņēmēja norādīto 
elektroniskā pasta adresi autocentrs@pasts.lv. Uzskatāms, ka Līzinga ņēmējs ir 
saņēmis jauno maksājumu grafiku, iepazinies ar to un akceptējis, ja Līzinga ņēmējs 
līdz kārtējā bāzes likmes perioda pirmā nomas maksājuma datumam nav vērsies pie 
Līzinga devēja ar rakstisku lūgumu izsniegt maksājumu grafiku. 

5.5. Gadījumā, ja nomas maksājuma termiņš sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, tad 
maksājums jāveic nākamajā darba dienā. 

5.6. Par nomas maksājuma kavējumu Līzinga devējs ir tiesīgs pieprasīt no Līzinga ņēmēja 
līgumsodu par apmaksas kavējumu saskaņā ar šo Līgumu. 

5.7. Visi nomas maksājumi un citi maksājumi, kas paredzēti Līgumā, ir veicami euro. 
 
6. Garantijas 

6.1. Līgums paliek spēkā, ja īpašuma tiesības uz Automobili pāriet no Līzinga devēja 
citām personām, un ir saistošs Automobiļa jaunajam īpašniekam (jaunajiem 
īpašniekiem) attiecībā uz Līzinga devēja līgumiskajām tiesībām un pienākumiem. 

6.2. Automobiļa atsavināšanas gadījumā Līzinga devējam ir pienākums: 
6.2.1. noteikt kā obligātu nosacījumu ieguvējam šī Līguma turpināšanu un pilnīgu 

ievērošanu no ieguvēja puses, kā arī šīs prasības neievērošanas gadījumā 
pēc Līzinga ņēmēja izvēles segt Līzinga ņēmēja izdevumus vai nodrošināt 
Līzinga ņēmēju ar līdzvērtīgu Automobili; 

6.2.2. ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš vai tiklīdz tas Līzinga devējam 
kļūst zināms, informēt Līzinga ņēmēju par nodomu atsavināt Automobili un 
par atsavināšanas faktu, kā arī neinformēšanas gadījumā segt Līzinga ņēmēja 
zaudējumus. 

6.3. Pusēm ir likumīgas tiesības, pilnvaras un rīcībspēja atbilstoši normatīvajiem aktiem 
pildīt saskaņā ar Līgumu uzņemtās saistības. 

6.4. Līgums Pusēm rada likumīgus, spēkā esošus un saistošus pienākumus, lai garantētu 
Līguma noteikumu savlaicīgu, atbilstošu un pilnīgu izpildi. 

6.5. Slēdzot un pildot Līguma, Puses nedrīkst pārsniegt vai pārkāpt puses jurisdikciju vai 
kādu juridiskās personas statūtu, nolikuma, reglamenta vai citu puses dokumentu 
noteikumu, likumus un citus normatīvos aktus, nevienu noteikumu vai saistību, kas ir 
spēkā pusei un rodas no jebkura līguma vai cita dokumenta, nevienu pirms Līguma 
slēgšanas pieņemta tiesas sprieduma vai lēmuma prasību, kas ir saistoša pusei. 

6.6. 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 
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nepatiesas sniegtas informācijas vai apzinātas patiesās informācijas slēpšanas 
gadījumā. 

6.7. Visi līgumi un vienošanās, kurus Līzinga ņēmējs ir slēdzis ar trešajām personām līdz 
Līguma termiņa beigām un attiecībā uz Automobiļa nodošanu, piemēram, par 
Automobiļa pārdošanu, ieķīlāšanu, dāvināšanu, mainīšanu, vai tā nodošanu 
apakšnomā bez saskaņošanas ar Līzinga devēju, vai Automobiļa apgrūtināšana ar 
ierobežotām mantiskajām tiesībām vai citām prasībām trešās personas labā ir 
pretrunā ar Līgumu un līdz ar to nav spēkā. 

6.8. Ja Līguma termiņa laikā tiek pasludināta Līzinga devēja maksātnespēja, Līzinga 
ņēmējs nav tiesīgs izbeigt Līguma darbību.  

 
7. Apdrošināšana 

7.1. Līzinga ņēmējs nodrošina par saviem līdzekļiem Automobiļu obligāto civiltiesiskās 
atbildības (OCTA) un brīvprātīgo apdrošināšanu pret bojājumiem un zādzību 
(KASKO). 

7.2. Apdrošināšanai jābūt spēkā visu nomas termiņa laiku vai līdz brīdim, kad Automobilis 
tiek nodots Līzinga devējam. Līzinga ņēmējs Automobiļu nodošanas dienā iesniedz 
Līzinga devējam apdrošināšanas polišu kopijas, savukārt turpmāk Līzinga ņēmējam 
jāiesniedz Līzinga devējam polišu kopijas 5 (piecu) darba dienu laikā no spēkā 
esošās polises termiņa beigu dienas. 

7.3. Līzinga ņēmējs ir pilnībā atbildīgs par Automobiļa bojājumiem ārpus apdrošināšanas 
seguma un bojājumiem, zaudējumiem vai kaitējumiem trešajām personām.  

7.4. Ja notiek negadījums (apdrošināšanas gadījums), Līzinga ņēmēja pienākums ir 
rīkoties saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, apdrošināšanas un Līguma 
noteikumiem. 

 
8. Automobiļu garantijas noteikumi un apkope 

8.1. Tiesības veikt noteiktos garantijas darbus ir tikai tehniskā atbalsta punktiem, kas 
norādīti Līguma 3.6.9.punktā. Garantijas darbi tiek veikti, uzrādot servisa grāmatiņu, 
kurā ir atzīmētas ziņas par Automobiļa tehnisko apkopi. 

8.2. Defekta rašanās gadījumā Līzinga ņēmējam nekavējoties jāvēršas tuvākajā tehniskā 
atbalsta punktā (norādīti Līguma 3.6.9.punktā). 

8.3. Darba veikšana garantijas ietvaros nedod tiesības garantijas termiņa pagarināšanai. 
8.4. Garantijas laikā nomainītās detaļas paliek Pārdevēja īpašumā. 
8.5. Garantijas termiņš tiek noteikts saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.5. 
8.6. Garantija paredz pilnīgu un bezmaksas visu defektu novēršanu, bojātu detaļu un 

mehānismu remontu vai nomaiņu. 
8.7. Garantija attiecas arī uz agregātiem un mezgliem, kuri tiek bojāti citu Automobiļu 

mezglu bojājumu rezultātā. 
8.8. Garantijas termiņš rezerves daļām sākas ar datumu, kad tiek izdarīta attiecīga atzīme 

servisa grāmatiņā, par noteiktā laikā un kvalitātē nomainītu vai uzstādītu detaļu. 
Garantijas darbība attiecas uz visām rezerves daļām, kā arī tirdzniecības tīklā 
piegādātiem, sertificētiem un ar kataloga numuru apzīmētiem Automobiļu 
piederumiem. 

8.9. Garantija paredz bojātā Automobiļa transportēšanu līdz Pārdevēja tuvākajam tehniskā 
atbalsta punktam visā Latvijas teritorijā. 

8.10. Gadījumi, uz kuriem neattiecas garantija: 
8.10.1. uz normālu Automobiļa nolietojumu, kā arī uz riepām, bremžu klučiem un 

diskiem, spuldzēm un vējstikla slotiņām; 
8.10.2. uz gadījumiem, ja atklātais bojājums radies, izmantojot detaļu neatbilstoši 

tās nozīmei, vai arī detaļa vai tās daļa tiek nomainīta ar citas izcelsmes 
detaļu, izņemot gadījumus, ja šādas detaļas nomaiņa ir veikta Pārdevēja 
tehniskā atbalsta punktā; 

8.10.3. uz izmaiņām vai papildinājumiem, kas nav veikti Līguma noteiktajos tehniskā 
atbalsta punktos, kā arī šo izmaiņu vai papildinājumu izraisītiem Automobiļu 
bojājumiem; 
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8.10.4. bojājumiem vai koroziju, kas radušies nepareizas lietošanas, avārijas, 
zādzības, ugunsgrēka vai kaitniecības ietekmē, kā arī rūpniecisko atkritumu, 
alkālija, akmens šķembu, ķīmisko atkritumu, putnu mēslu, krusas, vētras, 
zibens un citu dabas apstākļu ietekmē. 

8.11. Garantija zaudē spēku šādos gadījumos: 
8.11.1. Automobiļa neatbilstošas izmantošanas gadījumos (piemēram, sporta 

sacensības, pārslogojot Automobili); 
8.11.2. izmantojot rezerves daļas un mehānismus, ko oficiāli neatzīst ražotājs; 
8.11.3. ja netiek ievērots tehnisko apkopju periodiskums; 
8.11.4. neievērojot tehnisko apkopju veikšanas priekšrakstus (izņemot gadījumus, ja 

apkopi veic Pārdevēja tehniskā atbalsta punktos). 
8.12. Visu Automobiļu tehnisko apkopju intervāls – ik pēc Atbilstoši piedāvājumam km 

noskrējiena. 
8.13. Pārvietojoties ārpus Latvijas valsts robežām, nepieciešamības gadījumā Līzinga 

ņēmējam jāvēršas pie Atbilstoši piedāvājumam tīkla pārstāvjiem. 
 
9. Līguma spēkā stāšanās, izpildes termiņš, vieta un nosacījumi 

9.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un darbojas līdz Pušu saistību izpildei. 
9.2. Nomas termiņš sākas ar Automobiļa nodošanu Līzinga ņēmējam un ilgst 

48 (četrdesmit astoņus) mēnešus no dienas, kad Automobilis nodots Līzinga 
ņēmējam turējumā. 

9.3. Katram Automobilim tiek noformēts Pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta 
Līzinga devējs, Līzinga ņēmējs un Pārdevējs (Pielikums Nr.4). 

9.4. Pārdevējs Automobiļus nogādā un nodod Līzinga ņēmēja turējumā pēc adreses: VAS 
„Latvijas Pasts”, Ziemeļu ielā 10, Lidosta ‘’Rīga’’, Mārupes novads. 

 
10. Automobiļa atgriešana Līzinga devējam 

10.1. Automobilim, ko Līzinga ņēmējs nodod Līzinga devējam, jābūt ar ražotāja 
komplektāciju un jāietver viss aprīkojums, kas Automobilim ir bijis uzstādīts. Līzinga 
ņēmēja piegādātajam Automobilim nedrīkst būt iekšējo vai ārējo daļu redzamu 
bojājumu, kuri nav radušies normāla nolietojuma rezultātā. Sīki Automobiļa virsbūves 
un salona bojājumi, kas, radušies ekspluatācijas laikā, tiek uzskatīti par gūtiem 
nolietojuma rezultātā. Automobiļi riepu stāvoklim jāatbilst Ceļu satiksmes noteikumu 
prasībām. Ja Automobilim, ko Līzinga ņēmējs ir piegādājis Līzinga devējam 
atdošanas beigu termiņā, tehniskais stāvoklis neatbilst Līguma nosacījumiem, Līzinga 
ņēmējam jāsedz izdevumi saistībā ar Automobiļa tehniskā stāvokļa uzlabošanu, lai 
tas atbilstu ražotāja specifikācijām, vai vajadzības gadījumā jāveic Automobiļa 
remonts. 

10.2. Pirms Automobiļa atdošanas Līzinga ņēmējam jānoņem visi Automobiļa 
komplektācijas un vērtības pārveidojumi un uzlabojumi (piederumi), kurus Līzinga 
ņēmējs veicis tā lietošanas laikā, ja tas nebojā Automobiļa tehnisko stāvokli un 
komplektāciju.  

10.3. Atdošanas gala termiņā Līzinga ņēmējs nodod Automobili Līzinga devējam viņa 
norādītā vietā. Automobiļa nodošanas laikā Līzinga devējs noformē aktu, kas 
apliecina Automobiļa nodošanu Līzinga devējam, un no tā parakstīšanas brīža 
tiesības uz Automobili, kā arī ar Automobili saistītais risks pāriet Līzinga devējam. 
Parakstot aktu, puses apstiprina, ka Automobiļa tehniskais stāvoklis atbilst Līguma 
noteikumiem un izslēdz jebkuras iespējamās prasības attiecībā uz Automobiļa 
komplektācijas, lietošanas spējas vai pareizas darbības trūkumiem. Akts ir Līguma 
neatņemama sastāvdaļa. 

10.4. Ja Līzinga devējs atsakās pieņemt Automobili, norādot uz tehniskā stāvokļa un 
ekspluatācijas īpašību trūkumiem, kuri nav radušies normāla nolietojuma rezultātā, 5 
(piecu) darba dienu laikā no nodošanas termiņa Līzinga devējs sagatavo attiecīgu 
paziņojumu, kurā norāda Automobiļa tehniskā stāvokļa, izskata un ekspluatācijas 
īpašību defektus un trūkumus. Līzinga ņēmējam jāsedz visi izdevumi saistībā ar 
Automobilim veiktajiem remontdarbiem vai jāatjauno Automobilis tā, lai tas atbilstu 
ražotāja specifikācijām. 
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10.5. Ja Līzinga ņēmēja pārstāvis nepiekrīt Līzinga devēja paziņojumam par Automobiļa 
trūkumiem, Līzinga ņēmējam ir tiesības organizēt neatkarīgu ekspertīzi, kurā pierāda 
tehniskā stāvokļa un normālu ekspluatācijas īpašību atbilstību Līguma noteikumiem. 
Neatkarīgas ekspertīzes sabiedrības pārstāvis (pārstāvji) sagatavo ekspertu 
novērtējumu par Automobiļa tehnisko stāvokli. Ekspertu novērtējuma lēmumi ir galīgi 
un saistoši attiecīgajām Pusēm. 

10.6. Ja ekspertu novērtējuma rezultāti pierāda Līzinga devēja prasību un paziņojumu 
nepamatotību, Līzinga devējs sedz visus ar aizkavēto Automobiļa atdošanu saistītos 
Līzinga ņēmēja zaudējumus un izmaksas. Ja ekspertu novērtējuma rezultātā ir 
pierādīta Automobiļa neatbilstība Līguma noteikumiem, Līzinga ņēmējs sedz visas ar 
ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas saskaņā ar Līguma prasībām. 

 
11. Līgumslēdzēju pušu atbildība par līguma neizpildīšanu 

11.1. Ja Automobiļu piegāde aizkavējas (termiņš norādīts Līguma 3.6.2.punktā) Līzinga 
devēja vai Pārdevēja vainas dēļ, vainīgais maksā Līzinga ņēmējam līgumsodu 
200,00 EUR (divi simti euro) par katru termiņā nepiegādāto Automobili par katru 
nokavējuma dienu. Ja Līzinga devējs un Pārdevējs neatzīst savu vainu termiņa 
kavējumā, iestājas Līzinga devēja un Pārdevēja solidāra atbildība pret Līzinga 
ņēmēju.  

11.2. Ja norēķini netiek veikti Līgumā norādītajā termiņā, Līzinga ņēmējs maksā Līzinga 
devējam līgumsodu, kura apmēru nosaka pēc konkrēta nokavētā maksājuma 
apmēra. Līgumsodu aprēķina no pirmās dienas, kad tiek nokavēts maksājums, 0,5 % 
(puse procenta) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā 
maksājuma summas. 

11.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzības, kas otrai Pusei radušies no 
līgumsaistību pārkāpuma. 

11.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no saistību izpildes. 
 
12. Nepārvarama vara 
Puse nav atbildīga par otrai Pusei nodarīto zaudējumu, ja to ir izraisījis streiks, stihiska nelaime, 
katastrofa, epidēmija, blokāde, karš vai citi apstākļi, kas traucē Līguma pildīšanu un kas nav 
radušies Pušu tiešas vai netiešas darbības vai bezdarbības rezultātā un ko Puses nevarēja 
paredzēt Līguma slēgšanas brīdī. 
 
13. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma 

13.1. Līzinga ņēmējs ir tiesīgs izbeigt Līguma darbību pirms termiņa, iesniedzot Līzinga 
devējam paziņojumu vismaz vienu mēnesi iepriekš, atdodot Automobiļus un 
samaksājot maksu par Līguma priekšlaicīgu pārtraukšanu (13.6.punkts). 

13.2. Līzinga ņēmējs ir tiesīgs vienpusējā kārtā un, pamatojoties uz rakstveida paziņojumu, 
izbeigt Līgumu pirms Līguma darbības termiņa beigām, ja ilgāk par 10 (desmit) 
dienām tiek kavēti Līguma 3.6.2.punktā noteiktais Automobiļu piegādes termiņš. 

13.3. Līzinga devējs ir tiesīgs izbeigt Līguma darbību pirms termiņa, ja: 
13.3.1. Līzinga ņēmējs nav samaksājis vai nav pilnīgi samaksājis nomas 

maksājumu un nav dzēsis šo parādu viena mēneša laikā pēc maksājuma 
termiņa; 

13.3.2. Līzinga ņēmējs iesaistās Automobiļa aizliegtā nodošanas darījumā vai to 
apgrūtina ar aizliegtām mantiskajām tiesībām, nodod Automobili apakšnomā 
šī Līguma termiņa laikā bez Līzinga devēja rakstiskas atļaujas; 

13.3.3. Līzinga ņēmējs neveic Automobiļu tehniskās apkopes saskaņā ar Līgumu, 
neveic apdrošināšanas maksājumus vai pārkāpj jebkādus citus Līgumā 
norādītos pienākumus, ja šādi pārkāpumi uzskatāmi par būtiskiem; 

13.3.4. pret Līzinga ņēmēju ir ierosināts maksātnespējas process.  
13.4. Līzinga devējs rakstiski paziņo Līzinga ņēmējam par Līguma izbeigšanu, pamatojoties 

uz Līgumā minētajiem iemesliem vismaz vienu mēnesi iepriekš, norādot Automobiļa 
nodošanas vietu, laiku un savu pilnvaroto pārstāvi Automobiļu pieņemšanai. 

13.5. Līguma darbība pilnībā vai kādā tā daļā (13.5.3.punkts) beidzas, ja: 
13.5.1. izpildītas visas Līgumā noteiktās saistības; 
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13.5.2. Līgumā noteiktajā kārtībā tas tiek izbeigts pirms termiņa; 
13.5.3. ja Automobilis ir nozagts, nolaupīts, eksplodējis, iznīcināts vai kļuvis 

nederīgs lietošanai, un minētos faktus apstiprina apdrošinātāja lēmums par 
apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atlīdzības izmaksas atteikumu. 

13.6. Ja Līgums tiek atcelts vai izbeigts pirms nomas termiņa beigām Līguma 13.1.punktā 
noteiktajā kārtībā, Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam šādu kompensāciju: 
13.6.1. maksu par Līguma priekšlaicīgu pārtraukšanu, kas tiek noteikta 5% (pieci 

procentu) apmērā no atlikušo Nomas maksājumu summas, kas aprēķināta 
par laiku no Automobiļu atdošanas dienas Līzinga devējam līdz nomas 
termiņa beigām, bet nekādā gadījumā ne mazāk kā summu, kas atbilst viena 
mēneša Nomas maksai; 

13.6.2. Automobiļa pārsniegtā nobraukuma, ja tāds ir, maksu atbilstoši Līgumam; 
13.6.3. remonta izmaksas, ja tādas ir, par Automobiļa atdošanu tādā stāvoklī, kas 

atbilst parastajam nolietojumam, ņemot vērā tā vecumu un nobraukumu; 
13.6.4. jebkādus Automobilim nodarītos bojājumus, kas nav novērsti saskaņā ar 

Līguma noteikumiem; 
13.6.5. Līguma 13.6.1.-13.6.3.punktā minētajiem maksājumiem piemēroto PVN; 
13.6.6. nesamaksātos sodus par Ceļu satiksmes noteikumu un Automobiļu 

novietošanas noteikumu pārkāpšanu vai citus obligātus maksājumus 
trešajām personām saistībā ar Automobili. 

 

14. Strīdu izskatīšanas kārtība 
14.1. Pušu domstarpības un strīdus, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, Puses risina 

vienošanās ceļā. Vienošanos noformē rakstiski. 
14.2. Strīdus, ko līgumslēdzēju Puses neatrisina sarunu ceļā, izskata Latvijas Republikas 

normatīvo aktos noteiktajā kārtībā. 
 

15. Citi noteikumi 
15.1. Neviena no Pusēm bez saskaņošanas ar otru Pusi nedrīkst nodot trešajai personai 

savas tiesības un pienākumus, kas ir noteikti Līgumā. 
15.2. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 
15.3. Līgums noformēts trīs eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Līzinga ņēmēja, 

viens pie Līzinga devēja un viens pie Pārdevēja. Visiem Līguma eksemplāriem ir 
vienāds juridisks spēks. 

15.4. Puses apņemas visā Pušu sadarbības laikā, kā arī pēc tam neizpaust trešajām 
personām ar Līguma izpildi iegūto, tās rīcībā esošo jebkādu tehnisko un finansiālo 
informāciju par otru Pusi. Visa šāda informācija tiek uzskatīta par ierobežotas 
pieejamības informāciju un nedrīkst tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez 
Puses rakstiskas piekrišanas. 

 

16. Līgumslēdzēju pušu paziņojumi, kontaktpersonas un informācija par pārdevēju 
16.1. Visus ar Līgumu saistītos līgumslēdzēju 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 faksu vai e-pastu. 

16.2. Līzinga devējs un Līzinga ņēmējs apņemas nekavējoties paziņot viens otram par 
pušu reģistrēto un pasta adrešu maiņu. 

16.3. Visi pušu savstarpējie paziņojumi stājas spēkā tad, kad otra puse ir saņēmusi 
attiecīgu vēstuli, e-pastu vai faksu. 

16.4. Līzinga ņēmēja kontaktpersona: 
Vārds, uzvārds: Ģirts Ivanovs 
Adrese: Ziemeļu iela 10, Lidosta ‘’Rīga’’, Mārupes novads, LV-1000 
Tālrunis: 67608435 
E-pasts: girts.ivanovs@pasts.lv. 

16.5. Līzinga devēja kontaktpersona: 
Vārds, uzvārds: Dāvis Drengers 
Adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076 

mailto:girts.ivanovs@pasts.lv
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Tālrunis: 67770222 
E-pasts: davis.drengers@seb.lv. 

16.6. Pārdevēja kontaktpersona: 
Vārds, uzvārds: Zigurds Liepa 
Adrese: K.Ulmaņa gatve 5, Rīga, LV-1004 
Tālrunis: 67066111 
E-pasts: zigurds.liepa@mmg.lv. 

 
17. Līguma pielikumi 

17.1. Pielikums Nr.1 – A tipa automobiļa tehniskā specifikācija 
17.2. Pielikums Nr.2 – B tipa automobiļa tehniskā specifikācija 
17.3. Pielikums Nr.3 – Maksājumu grafiks 
17.4. Pielikums Nr.4 – Pieņemšanas – nodošanas akts 
17.5. Pielikums Nr.5 – Garantijas saistību apraksts 
17.6. Pielikums Nr.6 – Tehnisko apkopju grafiks 

 
18. Līgumslēdzēju pušu adreses un bankas rekvizīti 

18.1. Valsts akciju sabiedrība ‘’Latvijas Pasts’’, vienotais reģistrācijas Nr.40003052790 
Ziemeļu iela 10, Lidosta „Rīga” Mārupes novads, LV-1000 
Tālr. 676083000 
Banka: A/S “Citadele banka”, bankas kods: PARXLV22 
Norēķinu konts Nr.LV39PARX0000828130001 

18.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SEB līzings", vienotais reģistrācijas 
Nr.50003334041 
Adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076 
Tālrunis: 67770222 
Banka: A/S “SEB banka”, bankas kods: UNLALV2X 
Norēķinu konts Nr.LV88UNLA0001102074227; 

18.3. “Mūsa Motors Rīga” SIA, vienotais reģistrācijas Nr.40003930147 

K.Ulmaņa gatve 5, Rīga, LV-1014 
Tālr. 67066111 
Banka: A/S “Swedbank” 
Bankas kods: HABALV22 
Norēķinu konts Nr.LV06HABA0001408034850. 
 
 
VAS “Latvijas Pasts”    _________________________ 
        (M.Vilcāns) 
           z.v. 

 
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SEB līzings"  ______________ 
        (J.Gavrilova, A.Ozolkāja) 
           z.v. 

 
 
“Mūsa Motors Rīga” SIA    __________________________ 
        (Z.Liepa) 
           z.v. 
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Pielikums Nr.1 
 

 
1.daļa. Tehniskā specifikācija A tipa Transportlīdzeklim 

 

[Atbilstoši konkursa nolikuma un Pretendenta tehniskajam piedāvājumam] 
 
 

 
2.daļa. Tehniskā specifikācija B tipa Transportlīdzeklim 

 
[Atbilstoši konkursa nolikuma un Pretendenta tehniskajam piedāvājumam] 
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Pielikums Nr.2 
 
 

Maksājumu grafiks  
 

[Atbilstoši konkursa nolikuma un Pretendenta tehniskajam piedāvājumam] 
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Pielikums Nr.3 
 
 

Automobiļa pieņemšanas – nodošanas akts 
nr._______________ 

 
 
Mārupes novadā,             2018.gada ___._____________ 
 
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Pasts”, vienotais reģ.Nr.40003052790, juridiskā adrese Ziemeļu 
iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1000, kuru uz statūtu un valdes pilnvarojuma 
pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns, turpmāk tekstā – "Līzinga ņēmējs", no 
vienas puses, 

un 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SEB līzings”, vienotais reģistrācijas Nr.50003334041, 
juridiskā adrese Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, kuru uz 
pilnvaras pamata pārstāv valdes loceklis Jeļena Gavrilova, turpmāk tekstā – "Līzinga devējs", 
 un 
“Mūsa Motors Rīga” SIA, kuru kuru uz 2017.gada 18.oktobrī izsniegtās komercpilnvaras 
Nr.18/10/17-1 pamata pārstāv direktors Zigurds Liepa, turpmāk tekstā – "Pārdevējs", no otras 
puses, 
 
ņemot vērā, ka starp pusēm 2018.gada ___.________ noslēgts līgums Nr._____________, 
turpmāk teksta Līgums, 
 
puses paraksta šo pieņemšanas – nodošanas aktu attiecībā uz šādu automobili: Atbilstoši 
piedāvājumam. 

 
Puses paraksta Automobiļa pieņemšanas – nodošanas aktu, kas apstiprina Automobiļa 

pilnu komplektāciju. 
 
 

“Līzinga devējs” 
“SEB līzings” SIA 

 
 
 

“Līzinga ņēmējs” 
VAS “Latvijas Pasts” 

“Pārdevējs” 
“Mūsa Motors Rīga” SIA 
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Pielikums Nr.4 
 

Garantijas saistību apraksts 
 

[Atbilstoši konkursa nolikuma un Pretendenta tehniskajam piedāvājumam] 
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Pielikums Nr.5 
 
 

Tehnisko apkopju grafiks 
 

[Atbilstoši konkursa nolikuma un Pretendenta tehniskajam piedāvājumam] 


