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Nekustamā īpašuma (iela) ielā (numurs), (pilsēta) 

telpu nomas līgums Nr. ___ 

 

Rīgā   Dokumenta datums ir tā elektroniskās 

parakstīšanas datums   

          

Latvijas valstij Latvijas Republikas Labklājības ministrijas personā piederošā nekustamā 

īpašuma Rīgā, Ventspils ielā 53, kadastra numurs 01005750022 (turpmāk – Nekustamais 

īpašums), kas sastāv no ēku un būvju kompleksa ar kadastra apzīmējumiem 01000750873001, 

01000750873002, 01000750873003, 01000750873004, 01000750873005, 01000750873006, 

01000750873009, 01000750873010, 01000750873012, 01000750873013, 01000750873015, 

un kas atrodas uz VSIA “Šampētera nams”  piederoša  10657 m² zemes gabala ar kadastra 

apzīmējumu 01000750873 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 01000750701 12688 m² 

platībā, pārvaldītājs VSIA „Šampētera nams”, vienotais reģistrācijas Nr. 50003000771 

(turpmāk – Iznomātājs), kuru saskaņā ar sabiedrības statūtiem pārstāv tās valdes locekle Inese 

Muhka, no vienas puses, un  

__________________, vienotais reģistrācijas Nr. __________(turpmāk – Nomnieks), kuru 

saskaņā ar _________________________________ pārstāv ________, no otras puses, abas 

puses kopā un katra atsevišķi (turpmāk – Puse(-s)), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. Nomas līguma priekšmets 

1.1. Iznomātājs iznomā un Nomnieks pieņem nomas lietošanā _______________ kadastra 

apzīmējumu __________ ar kopējo iznomājamo platību _____ m². 

1.2. Telpu atrašanās vieta norādīta ēkas ___. gada __. _____ kadastrālās uzmērīšanas lietas 

plāna kopijā, kas pievienota Līguma 1. pielikumā. 

1.3. Iznomātājs nodod Telpas Nomniekam izmantošanai par biroja telpām. Citādai Telpu 

izmantošanai nepieciešama Iznomātāja rakstiska atļauja. 

1.4. Puses apliecina, ka Telpu faktiskais stāvoklis Pusēm ir zināms un tās šajā jautājumā 

necels pretenzijas viena pret otru. 

1.5. Telpas Nomniekam tiek nododtas ar Telpu pieņemšanas – nodošanas aktu (turpmāk – 

Akts).  

 

2. Nomas maksas apmērs, samaksas un pārskatīšanas kārtība 

2.1. Nomnieks maksā Iznomātājam ikmēneša nomas maksu __ EUR (_____eiro, __centi) par 

vienu Telpu kvadrātmetru, kas kopā mēnesī par Telpām ir ______ EUR 

(____________eiro, ___centi) plus PVN 21 % ____ EUR (_________eiro, __centi),  kas 

kopā ir _____ EUR (__________eiro, __centi) (turpmāk – Nomas maksa). Nomas maksā 

iekļautas izmaksas par Apsaimniekošanas darbību plānā (Līguma 2. pielikums) norādīto 

darbību veikšanu.   

2.2. Papildus Nomas maksai Nomnieks maksā par komunālajiem pakalpojumiem un citus 

maksājumus: 

2.2.1. par patērēto elektrību Telpās atbilstoši skaitītāja rādījumiem; 

2.2.2. par patērēto ūdeni un kanalizāciju Telpās atbilstoši skaitītāja rādījumiem; 

2.2.3. par patērēto siltumenerģiju Telpās - proporcionāli iznomātajai apkurināmajai 

platībai pret kopējo iznomājamo apkurināmo platību ēkā ar kadastra apzīmējumu 

______________; 

2.2.4. par patērēto koplietošanas elektrību (teritorijas apgaismojums) – proporcionāli 

iznomātajai platībai pret kopējo iznomājamo platību ēkā ar kadastra 

apzīmējumu________________; 

2.2.5. par atkritumu izvešanu proporcionāli iznomātajai platībai pret iznomājamo platību 

ēkās ar kadastra apzīmējumiem __________________. 



 2 

2.3. Nomas maksa tiek aprēķināta Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 

“Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”3. nodaļā noteiktajā kārtībā.  

2.4. Nomas objekta apdrošināšanas izmaksas, nekustamā īpašuma nodoklis vai tā 

kompensācija, nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu (piemēram, 

siltumenerģija, arī dabasgāzes piegāde, ūdensapgāde un kanalizācijas pakalpojumu 

nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana), elektroenerģijas, izmaksas un citas nomas 

līgumā paredzētās izmaksas nomnieks sedz  faktisko izmaksu apmērā. 

2.5. Nomnieks maksā Iznomātājam Nomas maksu līdz nākamā mēneša 20. (divdesmitajam) 

datumam saskaņā ar Iznomātāja izsniegtajiem rēķiniem, bet Līguma 2.2. punktā norādītos 

maksājumus 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Iznomātāja rēķina saņemšanas, ieskaitot 

tos Iznomātāja rēķinā norādītajā bankas kontā. 

2.6. Rēķini tiek izrakstīti elektroniski un ir derīgi bez paraksta. Nomniekam rēķini tiek nosūtīti 

elektroniski uz Nomnieka norādīto elektroniskā pasta adresi: ______.  

2.7. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji 

mainīt Nomas maksas apmēru: 

2.7.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret 

pēdējo nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 %. Nomas maksas 

paaugstinājumu nosaka, sākot ar otro nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas 

pārvaldes sniegtajiem patēriņa cenu indeksiem;  

2.7.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, 

nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos 

nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos 

normatīvajos aktos;  

2.7.3. ja ārējie normatīvie akti paredz citu nomas maksas apmēru vai nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību. 

2.8. Pusēm savstarpēji vienojoties, nomas maksa tiek mainīta reizi gadā nākamajam nomas 

periodam, ja ir mainījušies nomas objekta plānotie pārvaldīšanas izdevumi. 

2.9. Ja nomniekam nomas maksas (t.sk. nomas objekta plānoto pārvaldīšanas izdevumu) un 

papildus maksājumu, tai skaitā nomas objekta apdrošināšanas izmaksu, nekustamā 

īpašuma nodokļa vai tā kompensācijas un citu nomas līgumā iekļauto izmaksu 

palielinājuma segšanai ir nepieciešami papildu finanšu līdzekļi no valsts budžeta: 

2.9.1. iznomātājs ne vēlāk kā līdz tekošā gada 1.aprīlim iesniedz nomniekam detalizētu 

pamatojumu nomas maksas un papildus maksājumu pieaugumam;  

2.9.2. nomnieks, pamatojoties uz 2.8.1. apakšpunktā sniegto informāciju atbilstoši 

apstiprinātajam valsts budžeta kārtējam gadam sagatavošanas grafikam  veic 

nepieciešamās darbības attiecīgā papildu finansējuma pieprasīšanai.  

2.10. Ja Nomniekam netiek piešķirts papildu finansējums no valsts budžeta vai netiek piešķirts 

pilnā apmērā, iznomātājam, vienojoties ar nomnieku, ir tiesības samazināt Nomniekam 

sniegto apsaimniekošanas papildu pakalpojumu apjomu. 

2.11. Ja nomnieks nepiekrīt pārskatītajam nomas maksas apmēram, nomniekam ir tiesības 

vienpusēji atkāpties no nomas līguma par to rakstiski informējot iznomātāju vienu mēnesi 

iepriekš. Līdz līguma izbeigšanai nomnieks maksā nomas maksu atbilstoši pārskatītajam 

nomas maksas apmēram. 

 

3. Līguma spēkā stāšanās, grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība 

3.1. Līguma nosacījumi piemērojami ar _____. gada __. _______.   

3.2. Līgums ir spēkā līdz ____. gada __. ________.  

3.3. Ja Nomnieks vēlas pagarināt Līguma termiņu, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms 

Līguma termiņa beigām viņš iesniedz Iznomātājam iesniegumu, norādot, uz kādu termiņu 

vēlas pagarināt nomas līgumu. Iznomātājs var pagarināt Līguma termiņu atbilstoši VSIA 

„Šampētera nams” nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtībai un normatīvajos aktos 

noteiktajam.  
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3.4. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, Pusēm rakstveidā par to vienojoties.  

3.5. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, rakstveidā brīdinot par to otru 

Pusi vismaz 3 (trīs) mēnešus iepriekš. 

3.6. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot Nomnieku termiņā kas nav īsāks par divām 

nedēļām un garāks par diviem mēnešiem, vienpusēji atkāpties no nomas līguma, 

neatlīdzinot nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa izbeigšanu, kā arī 

nomnieka taisītos izdevumus nomas objektam, ja:  

3.6.1. tiek pierādīts, ka nomnieka darbības dēļ tiek bojāts nomas objekts; 

3.6.2. nomnieks vairāk nekā 2 mēnešus nemaksā piestādītos rēķinus par nomas maksu 

un papildus maksājumiem, tai skaitā nomas objekta apdrošināšanas izmaksas, 

nekustamā īpašuma nodokli vai tā kompensāciju un citas nomas līgumā iekļautās 

izmaksas, vai nenorēķinās par nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamajiem 

pakalpojumiem (piemēram, siltumenerģija, arī dabasgāzes piegāde, ūdensapgādes 

un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana), 

elektroenerģiju, sanitārtehniskajiem un tehniskajiem pakalpojumiem;  

3.6.3. nomas objekts bez iznomātāja piekrišanas tiek nodots apakšnomā,  

3.6.4. tiek pārkāpti nomas līguma nosacījumi, t.sk., ja nomnieks nav veicis nomas 

līgumā paredzētos kapitālieguldījumus nomas objektā vai nav veicis tos līgumā 

noteiktajos termiņos. 

3.6.5. Nomnieks veic Telpu pārplānošanu, rekonstrukciju, pārbūvi vai uzlabojumus 

Telpās, nesaskaņojot ar Iznomātāju. 

3.7. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot nomnieku trīs mēnešus iepriekš, vienpusēji 

atkāpties no nomas līguma, neatlīdzinot nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar līguma 

pirmstermiņa izbeigšanu, ja nomas objekts iznomātājam nepieciešams sabiedrisko 

vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai.  

3.8. Iznomātājs var vienpusēji izbeigt Līgumu Nomnieka reorganizācijas un/vai likvidācijas 

gadījumā. 

3.9. Līguma pārtraukšanas vai izbeigšanas gadījumā Nomnieks samaksā par faktisko 

Nekustamā īpašuma nomas laiku un faktiski lietotajiem komunālajiem pakalpojumiem. 

 

4. Līdzēju tiesības un pienākumi 

4.1. Pusēm ir pienākums ievērot spēkā esošos normatīvos aktus, kas saistīti ar Līgumā noteikto 

saistību izpildi, t.sk. VSIA „Šampētera nams” nekustamo īpašumu iznomāšanas kārtību, 

kas brīvi pieejama Iznomātāja interneta vietnē www.sampeteranams.lv, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu, noteikumus par 

valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku 

un nomas līguma tipveida nosacījumiem, noteikumus par publiskas personas zemes nomu. 

4.2. Nomniekam ir pienākums izmantot Telpas mērķim, kāds ir norādīts Līgumā. Telpu 

izmantošanai citam mērķiem ir nepieciešama Iznomātāja rakstveida piekrišana. 

4.3. Nomniekam ir pienākums savlaicīgi un saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Līgumā 

noteiktos maksājumus.  

4.4. Nomniekam ir pienākums saudzīgi izturēties pret Telpām, par saviem līdzekļiem uzturēt 

tās tehniski un vizuāli labā kārtībā un izmantot netraucējot sabiedrisko kārtību un drošību, 

ievērot drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus. 

4.5. Nomniekam ir pienākums, lietojot Telpas, ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības, 

valsts iestāžu un pašvaldības noteikumus un lēmumus, kā arī citu kompetento iestāžu 

prasības. 

4.6. Nomniekam ir pienākums ziņot Līguma 6.6.2. punktā minētai Iznomātāja kontaktpersonai 

par ugunsgrēka vai citu postošu nelaimes gadījumu iestāšanos Telpās un/vai ēkā, tiklīdz 

tas Nomniekam ir kļuvis zināms, un veikt avārijas seku likvidēšanu savas kompetences 

un iespēju robežās. 
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4.7. Nomniekam ir pienākums nepiegružot Nekustamā īpašuma teritoriju, atkritumus izmest 

vai novietot speciāli tam paredzētos konteineros.  

4.8. Nomniekam ir pienākums pēc Līguma termiņa beigām nodot Iznomātājam Telpas tehniski 

un vizuāli labā, lietošanai derīgā un ne sliktākā stāvoklī kā tās saņemot, ņemot vērā Telpu 

dabisko nolietojumu. 

4.9. Nomniekam ir pienākums par saviem līdzekļiem atbrīvot Telpas, un nododot tās 

Iznomātājam. 

4.10. Nomniekam ir tiesības pieprasīt Iznomātājam detalizētu pamatojumu nomas maksas un 

papildus maksājumu pieaugumam tiktāl, cik tas neskar Iznomātāja komercnoslēpumu un 

jautājumus kas var skart trešo personu intereses.  

4.11. Nomniekam ir tiesības izvietot Telpās un uz ēkas fasādes informāciju par savu darbību un 

atrašanās vietu, saskaņojot to ar Iznomātāju un ievērojot normatīvajos tiesību aktos 

noteikto kārtību.  

4.12. Nomniekam ir tiesības nodot Telpas vai to daļu trešo personu lietošanā tikai ar Iznomātāja 

rakstveida atļauju.  

4.13. Nomniekam nav tiesību izmantot Nekustamā īpašuma teritoriju un koplietošanas telpas 

Nomniekam, tā pārstāvjiem, darbiniekiem un apmeklētājiem piederošo mantu 

novietošanai tam neparedzētās vietās. 

4.14. Nomniekam nav tiesības veikt nekāda veida Telpu pārplānošanu, atjaunošanu, pārbūvi, 

arī to uzlabojumu veikšanu bez Iznomātāja rakstveida piekrišanas saņemšanas. 

4.15. Ja Nomnieks vēlas veikt Telpu pārplānošanu, atjaunošanu, pārbūvi un Iznomātājs tam ir 

sniedzis rakstveida piekrišanu, Nomniekam ir pienākums:  

4.15.1. būvdarbus uzsākt pēc tam, kad Iznomātājs nodrošinājis būves tehniskās 

apsekošanas veikšanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā (ja attiecināms), un ir 

veikta būves foto fiksācija; 

4.15.2. būvdarbu garantijas termiņu noteikt atbilstoši būves grupai un saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām. Būvdarbu garantijai jābūt spēkā arī tad, ja nomas līgums 

tiek izbeigts pirms garantijas termiņa beigām, un šajā gadījumā būves īpašnieks ir 

tiesīgs vērsties pie būvuzņēmēja ar prasību novērst garantijas termiņa laikā 

konstatētos būvdarbu trūkumus vai defektus. Pirms būvdarbu uzsākšanas iesniegt 

Iznomātājam Nomnieka un būvuzņēmēja parakstītu apliecinājumu par augstāk 

minēto prasību izpildi; 

4.15.3. veikt būvdarbus saskaņā ar normatīvajiem aktiem atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā izstrādātam un saskaņotam, tostarp ar Iznomātāju, būvprojektam, 

Iznomātāja akceptētu izmaksu tāmi, būvdarbu izpildei piesaistot tikai 

būvuzņēmēju vai kvalificētus speciālistus, kas atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajam ir tiesīgi veikt attiecīgos būvdarbus; 

4.15.4. viena mēneša laikā pēc būvdarbu pabeigšanas iesniegt Iznomātājam aktu par 

būves nodošanu ekspluatācijā, būves kadastrālās uzmērīšanas lietu, 

izpilddokumentāciju, tai skaitā izpildshēmas, izpildrasējumus, segto darbu un 

nozīmīgo konstrukciju aktus, atbilstības sertifikātus un deklarācijas par 

pielietotajiem materiāliem, uzstādīto iekārtu un mehānismu garantiju 

apliecinājumus un tehniskās pases, lietošanas un apkopes instrukcijas, iekārtu, 

sistēmu testēšanas un pārbaudes aktus un protokolus, apkalpojošā personāla 

apmācības instrukcijas un citus izpildu dokumentus. Pienākums iesniegt 

Iznomātājam Nomnieka rīcībā esošo izpilddokumentāciju ir arī gadījumā, ja 

būvdarbi netiek pilnībā pabeigti un būvobjekts netiek nodots ekspluatācijā.  

4.16. Iznomātājs veic visus nepieciešamos pasākumus (ciktāl tas saskaņā ar Līgumu nav 

Nomnieka pienākums), lai nekustamā īpašuma tehniskais stāvoklis, ievērojot parasto 

nolietošanos, nepasliktinātos salīdzinājumā ar to stāvokli, kāds tas bija Līguma 

noslēgšanas brīdī, tādā apmērā, kādā Nomnieks minēto uzturēšanu sedz nomas maksas 

ietvaros. 
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4.17. Iznomātājam ir pienākums ar Aktu nodot Telpas Nomniekam. 

4.18. Iznomātājam ir pienākums netraucēt Nomniekam lietot Telpas, palīgierīces, labierīcības 

un citas iekārtas, ja tās tiek ekspluatētas atbilstoši vispārpieņemtajām normām un 

ekspluatācijas noteikumiem. 

4.19. Iznomātājs apņemas nodrošināt Nomnieku ar visiem tiem komunālajiem pakalpojumiem 

(Līguma 2.2.punkts), kuru saņemšana ir vai būs atkarīga no Iznomātāja un kurus 

Nomnieks saņem ar Iznomātāja starpniecību. 

4.20. Iznomātājam ir tiesības, 2 (divas) dienas iepriekš brīdinot Nomnieku un netraucējot 

Nomnieka normālu darbību, veikt vispārēju Telpu apsekošanu. 

4.21. Iznomātājam ir tiesības ārkārtēju apstākļu gadījumā iekļūt Telpās jebkurā diennakts laikā 

bez iepriekšēja brīdinājuma, telefoniski par to paziņojot Līguma 6.6.3.punktā minētajai 

Nomnieka kontaktpersonai. 

4.22. Iznomātājam ir tiesības un pienākums, tostarp pēc Nomnieka pieprasījuma, veikt jebkāda 

veida Telpu pārplānošanu, pielāgošanu, rekonstrukciju, pārbūvi, kā arī citu uzlabojumu 

veikšanu. Ja minētie darbi nav bijuši iekļauti nomas maksas remontdarbu uzkrājumu 

komponentē, par to veikšanu un finansējumu Puses vienojas, noslēdzot atsevišķu 

vienošanos pie šī Līguma.  

4.23. Pusēm ir pienākums ievērot un par saviem līdzekļiem nodrošināt ugunsdrošības prasības 

atbilstoši Labklājības ministrijas 2018. gada 2. janvāra iekšējos noteikumos Nr. 1/NOT 

“Labklājības ministrijas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtība” 

noteiktajam atbildību sadalījumam (Līguma 3.pielikums) tiktāl, cik tas attiecas uz faktisko 

ēku/telpu situāciju dabā.  

4.24. Pusēm ir pienākums pēc Līguma darbības beigām parakstīt Aktu par Telpu nodošanu 

Iznomātājam. 

 

5. Pušu atbildība un strīdu izšķiršanas kārtība  

5.1. Puses saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem ir 

materiāli atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītiem 

tiešajiem zaudējumiem. 

5.2. Nomnieks ir pilnā apjomā materiāli atbildīgs par Nekustamajam īpašumam un/vai Telpām 

nodarītajiem bojājumiem vai to bojāeju, par trešajām personām radītiem tiešajiem 

zaudējumiem, ja ir pierādīts, ka tas noticis Nomnieka vainas dēļ. 

5.3. Iznomātājs ir atbildīgs par savas vai savu darbinieku darbības vai bezdarbības dēļ 

Nomniekam un /vai trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem. 

5.4. Ja Nomnieks neveic Nomas maksas un/vai citu maksājumu Līgumā norādītajos termiņos 

un apmēros, Iznomātājs var prasīt no Nomnieka nokavējuma procentus 0,5 % (nulle, 

komats, pieci procenti) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, 

bet ne vairāk kā 10% no termiņā neveiktā maksājuma summas. Nokavējuma procentu 

samaksa neatbrīvo Nomnieku no pielīgto saistību izpildes. 

5.5. Iznomātājs nav atbildīgs par komunālo un citu pakalpojumu sniedzēju vainas dēļ radītiem 

apgrūtinājumiem Telpu lietošanā, izņemot gadījumus, kad traucējumi radušies Iznomātāja 

vainas dēļ.  Iznomātājs pēc pirmā Nomnieka pieprasījuma vai pēc paša iniciatīvas 

apņemas pielikt visas pūles, lai novērstu radušos apgrūtinājumus. 

5.6. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina sarunu 

ceļā.  

5.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies 

nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata ugunsgrēkus, dabas 

katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas 

traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas 

vai netiešas sekas, un kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, noslēdzot 

šo Līgumu. 



 6 

 

6. Citi noteikumi 

6.1. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā, un tie kļūst par 

neatņemamu Līguma sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses. 

6.2. Līgums ir saistošs Pušu un to attiecīgo tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarotajiem un 

pārstāvjiem. 

6.3. Pusēm 5 (piecu) darba dienu laikā jāpaziņo par savu rekvizītu izmaiņām, nosūtot tās uz 

7.punktā minētās Puses e-pastu. 

6.4. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina, piemērojot Latvijas Republikā spēkā 

esošos normatīvos tiesību aktus. 

6.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma 

noteikumus.  

6.6. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu 

kontaktpersonas: 

6.6.1. Iznomātāja kontaktpersona finanšu jautājumos -; 

6.6.2. Iznomātāja kontaktpersona saimnieciskos jautājumos –; 

6.6.3. Nomnieka kontaktpersona saimnieciskos jautājumos –.  

6.6.4. Nomnieka kontaktpersona finanšu jautājumos –. 

6.7. Līgums bez tā pielikumiem sagatavots latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām. Viens Līguma 

un pielikumu eksemplārs glabājas pie Iznomātāja un viens – pie Nomnieka. Līgumam 

pievienoti šādi pielikumi:  

1.pielikums – Telpu plāns uz 3 (trīs) lapām; 

2.pielikums – Apsaimniekošanas darbību plāns uz 6 (sešām) lapām;  

3.pielikums – Atbildības sadalījums ugunsdrošības jomā uz 5 (piecām) lapām.  

6.9. Līgums ir sagatavots elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko 

parakstu. 

6.10. Līgums stājas spēkā ar pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga 

datumu. 

 

7. Pušu rekvizīti un paraksti 

Iznomātājs: Nomnieks: 

VSIA "Šampētera nams"  

Reģistrācijas Nr. 50003000771 

Adrese: Rīga, Citadeles iela 7, LV-1010 

Banka: A/S „Swedbank” 

Kods: HABALV22 

Konts: LV36HABA0001401055645 

Tālrunis 67808824 

E-pasts: info@sampeteranams.lv 

 

 

Valdes locekle I.Muhka 
 

 

Drošs elektroniskais paraksts 

ar laika zīmogu 

 

 

 

 


