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LĪGUMS Nr. 2-10/20 
Datortehnikas noma 

 
Daugavpilī,                                                                    2014.gada 28.martā 
 

SIA „TelCom” , reģ. Nr.40003899464, juridiskā adrese: Visvalža iela 8- 3a, Rīga, LV- 
1050, tā pilnvarotās personas Mārtiņa Eglīša personā, kurš darbojas uz 02.01.2014. pilnvaras 
Nr.P-2014/005 pamata, turpmāk tekstā - Iznomātājs, no vienas puses un 

Latgales plānošanas reģions, reģ. Nr.90002181025, juridiskā adrese: Atbrīvošanas 
aleja 95, Rēzekne, LV-4601, tās administrācijas vadītājas Ivetas Maļinas - Tabūnes personā, 
kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, turpmāk tekstā - Nomnieks, no otras puses, abi kopā saukti 
arī kā Puses, bet atsevišķi kā Puse, pamatojoties uz iepirkuma Nr. LPR/2014/3 rezultātiem, 
noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums. 

 
1. L īguma priekšmets 

 
Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem lietošanā datortehniku (turpmāk tekstā – 
Datortehnika) saskaņā ar Līguma 1.pielikumā norādīto tehnisko specifikāciju. 
 

2. Līguma summa un norēķinu kārt ība 
 

2.1. Līguma kopējā summa ir EUR 2455,40 (divi tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro, 
40 centi) bez PVN. 
Samaksa par viena datora un viena printera nomu tiks veikta no Norvēģijas finanšu 
instrumenta programmas LV07 “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp 
Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektā 
„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes 
palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” Nr. 4.3-24/NFI/INP-002, 
paredzētājiem līdzekļiem EUR ........... (............ euro, .......... centi) apmērā, ieskaitot PVN 21%. 
Summa bez PVN ir EUR .......... (............. euro,  ............ centi). 
Samaksa par divu datoru un divu printeru nomu tiks veikta no Norvēģijas finanšu instrumenta 
programmas LV07 “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un 
Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektā „Reģionālās 
politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” Nr. 4.3-
24/NFI/INP-001, paredzētajiem līdzekļiem EUR .............. (.............. euro, ............ centi). 
Summa bez PVN ir EUR ............ (............ euro, .......... centi) apmērā. 
2.2. Līguma kopējā summā ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Datortehnikas piegādi 
un uzstādīšanu, transporta izdevumiem, garantijām, trūkumu un nepilnību novēršanu, 
nodokļiem, nodevām un nepieciešamo atļauju iegūšanu no trešajām personām un citas ar 
Līguma izpildi saistītas izmaksas.  
2.3. Nomnieks par Datortehnikas nomu maksā katru mēnesi par iepriekšējo mēnesi ar 
pārskaitījumu uz Iznomātāja norādīto bankas norēķina kontu saskaņā ar Līguma 2.pielikumā 
noteiktām cenām 15 (piecpadsmit) dienu laikā no brīža, kad Iznomātājs ir iesniedzis rēķinu un 
Puses to ir parakstījušas. 
2.4. Nomniekam nav pienākuma iztērēt visu Līguma 2.1.apakšpunktā paredzēto summu. 
 

3. Datortehnikas piegādes un nomas kārt ība 
 

3.1. Iznomātājs veic Datortehnikas piegādi sekojošā kārtībā: divus datorus un divus printerus 
piegādā pēc adreses Tirgoņu iela 11, Rīga, vienu datoru un vienu printeri piegādā pēc adreses 
Saules iela 15, Daugavpils, LV – 5401. 
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3.2. Iznomātājs nodrošina Līguma 1.pielikumā norādītās Datortehnikas piegādi un uzstādīšanu, 
tajā skaitā tehniskajā specifikācijā norādītās programmatūras instalāciju 15 (piecpadsmit) dienu 
laikā no Nomnieka rakstiskā pieteikuma saņemšanas. Datortehnika tiek nodota ar pieņemšanas- 
nodošanas aktu. 
3.3. Ja pieņemšanas laikā tiek konstatēti Datortehnikas trūkumi vai defekti, Nomnieks ir tiesīgs 
nepieņemt nomā nekvalitatīvo Datortehniku un neparakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu. 
Iznomātājs par saviem līdzekļiem novērš trūkumus. 
3.4. Viena datora un viena printera nomas periods ir 10 (desmit) mēneši vai līdz Norvēģijas 
finanšu instrumenta programmas LV07 “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība 
starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta 
„Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes 
palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” Nr. 4.3-24/NFI/INP-002 
beigām, ja projekts beidzas ātrāk. Divu datoru un divu printeru nomas periods ir 20 
(divdesmit) mēneši vai līdz Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV07 “Kapacitātes 
stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, 
vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā 
un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” Nr. 4.3-24/NFI/INP-001 beigām, ja projekts 
beidzas ātrāk. Ja projekti beidzas ātrāk, Nomnieks ir tiesīgs rīkoties saskaņā ar Līguma 
5.3.apakšpunktu. 
3.5. Pēc Līguma 3.4.apakšpunktā paredzētā termiņa iestāšanās Nomnieks atgriež Datortehniku 
Iznomātājam. Par to tiek parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts. 
3.6. Ja Datortehnikai nomas laikā rodas kaut kādi bojājumi, Nomnieks piesaka tos pa tālruni: 
26117878, e-pastu martins.eglitis@telcom.lv, vai faksu: 67565282. 
3.7. Iznomātājs nodrošina ierašanos uz Līguma 3.1.apakšpunktā norādīto biroja adresi, kura 
atrodas tehnika, un bojājumu novēršanas uzsākšanu 3 (trīs) stundu laikā no Līguma 
3.6.apakšpunktā paredzētā pieteikuma saņemšanas. 
3.8. Ja konstatētā Datortehnikas bojājuma novēršana nav iespējama uz vietas 1 (vienas) stundas 
laikā, Iznomātājs bezmaksas nodrošina bojātās Datortehnikas nomaiņu uz līdzvērtīgu līdz 
brīdim, kad bojājums tiks novērsts. 
3.9. Visi remonti un bojājumu novēršanas tiek veiktas bezmaksas. Iznomātājs garantē, ka 
bojājumu novēršanu nodrošinās kvalificēts darbaspēks ar atbilstošu pieredzi un iemaņām. 
3.10. Iznomātājs garantē, ka iznomātā Datortehnika būs augstas kvalitātes un atbildīs visu 
Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas. 
3.11. Iznomātājs garantē, ka tam ir visas tiesības nodot nomā 1.pielikumā minēto Datortehniku 
un uzņemties visas no šī Līguma izrietošās saistības. 
3.12. Nomnieks apņemas lietot Datortehniku, ievērojot Līguma noteikumus, LR normatīvos 
aktus, kā arī uzturēt Datortehniku labā tehniskā stāvoklī 
3.13. Nomnieks apņemas apmaksāt nomas maksu Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā. 
3.14. Nomniekam nav tiesību nodot iznomāto Datortehniku apakšnomā trešajām personām. 
3.15. Beidzoties Datortehniku nomas laikam, Nomniekam ir tiesības iegādāties Datortehniku 
par maksu, kura atbilst tās atlikušajai vērtībai. 
 
 

4. Pušu atbildība 
 

4.1. Ja Iznomātājs neievēro Līguma 3.2.apakšpunktā minēto Datortehnikas piegādes termiņu, 
tas maksā Nomniekam līgumsodu EUR 4,27 (četri euro, 27 centi) apmērā par katru nokavēto 
dienu. 
4.2. Ja Iznomātājs neievēro Līguma 3.7.apakšpunktā minēto ierašanās un bojājumu novēršanas 
uzsākšanas termiņu, tas maksā Nomniekam līgumsodu EUR 1,42 (viens euro, 42 centi) apmērā 
par katru nokavēto stundu. 
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4.3. Ja Iznomātājs neievēro Līguma 3.8.apakšpunktā minēto bojājumu novēršanas termiņu un 
nenodrošina bojātās Datortehnikas nomaiņu uz līdzvērtīgu, tas maksā Nomniekam līgumsodu 
EUR 1,42 (viens euro, 42 centi) apmērā par katru nokavēto stundu, skaitot no 3.8.apakšpunktā 
paredzētā termiņa notecēšanas brīža. 
4.4. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi 
ir radušies to darbības vai bezdarbības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli pamatoti 
pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī 
cēloniskais sakars starp attiecīgo darbību vai bezdarbību un nodarītajiem zaudējumiem. 
4.5. Iznomātājs kompensē Nomniekam vai tā darbiniekiem uzliktos administratīvos sodus, ja 
tie piemēroti normatīvo aktu prasību neizpildīšanas gadījumos no Iznomātāja vai tā darbinieku 
puses, kā arī jebkurus zaudējumus, kas radušies tāpēc, ka Iznomātājs nav ievērojis normatīvo 
aktu prasības. 
4.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Iznomātāju no saistību izpildes. 
4.7. Nomnieks ir tiesīgs samazināt izmaksājamo nomas maksu par Nomniekam piemērotā 
līgumsoda summu. 
 

 
5. Līguma darbības termiņš 

 
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Līguma parakstīšanas datums norādīts 
Līguma pirmās lapas augšējā labajā stūrī. 
5.2. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 
5.3. Pusēm ir tiesības izbeigt Līguma darbību, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski 
paziņojot par to otrai Pusei.  
 

6. Pasūtījuma konfidencialitāte 
 

6.1. Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas kļuvusi zināma Līguma 
rezultātā un var kaitēt Pušu interesēm. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai 
publicēšana ir atļauta tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.  
 

7. Nepārvarama vara 
 

7.1.  Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību 
neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma 
parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda 
nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas 
katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un 
karadarbība, streiki, Latvijas valsts varas un pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju 
pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās 
kontroles robežās).  
7.2.  Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra 
Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un, ja tas ir 
iespējams, ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur 
minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.  
7.3.  Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir 
tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 
(piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt 
zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. 
 
 

8. Citi noteikumi 
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8.1. Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas 
iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējusi starp Pusēm līdz Līguma 
parakstīšanai attiecībā uz Līguma priekšmetu. 
8.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, 
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot 
Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
8.3. Ja kādai no Pusēm tiek būtiski mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta 
tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, e-
pasta adreses, adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse 
neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas 
saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.  
8.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai 
vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēka un tā 
noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu 
iestāšanos 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 
8.5. Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses risina 
savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiks risināts tiesā Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
8.6. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 
8.7. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses vienojas rakstiski. Līguma 
grozījumi un papildinājumi ir Līguma neatņemamā sastāvdaļa. 
8.8. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, 
trešajam personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 
8.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 7 (septiņām) lapām, tajā skaitā  divi pielikumi uz, 
kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgums ir sastādīts divos identiskos eksemplāros, pa 
vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

9. Pušu rekvizīti 
 
Latgales plānošanas reģions 
 
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95 
Rēzekne, LV-4600 
Reģ. Nr.: 90002181025 
Valsts kase 
Kods: TRELLV22 
Konti: LV29TREL921062902200B 
LV77TREL921062902300B 
 
 
___________________________ 
 

 
SIA „TelCom”  
 
Adrese: Visvalža iela 8- 3a 
Rīga, LV- 1050 
Reģ. Nr.: 40003899464 
Banka: AS „Swedbank” 
Kods: HABALV22 
Konts: LV58HABA0551026839843 
 
 
 
___________________________ 

                                                     
 Administrācijas vadītāja I.Maļina- Tabūne  Pilnvarotā persona M.Eglītis 
 

 
 
 
 
 

Līguma Nr._____ 
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1.pielikums 
 

Tehniskā specifikācija 
 
SIA „TelCom” , reģ. Nr.40003899464, juridiskā adrese: Visvalža iela 8- 3a, Rīga, LV- 

1050, tā pilnvarotās personas Mārtiņa Eglīša personā, kurš darbojas uz 02.01.2014. pilnvaras 
Nr.P-2014/005 pamata, turpmāk tekstā - Iznomātājs, no vienas puses un 

Latgales plānošanas reģions, reģ. Nr.90002181025, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 95, 
Rēzekne, LV-4601, tās administrācijas vadītājas Ivetas Maļinas- Tabūnes personā, kura rīkojas 
saskaņā ar nolikumu, turpmāk tekstā - Nomnieks, no otras puses, abi kopā saukti arī kā Puses, 
bet atsevišķi kā Puse, vienojas par šādu tehnisko specifikāciju: 

1. Portatīvais dators (kopskaitā 3 gab.)  

Prasība 
Rādītājs 

 

Monitors:  
Procesors:  
RAM:  
HDD:  
USB portu skaits:  
Pieslēgumi:  
Wi-Fi:  
Optiskā iekārta  
Karšu lasītājs:  
Operētājsistēma:  
Ofisa programmatūra:  
Lietojumprogrammas: Antivīrusu programmatūra, kas saderīga ar augstākminēto 

datora operētājsistēmu ar datu un programmatūras 
atjaunināšanu no interneta visam datortehnikas nomas 
periodam:  

Programmatūras 
instalācijas prasības: 

Piegādes punktā dators nonāk pilnībā gatavs darbam, ar 
instalētu augstāk minēto programmatūru, nokonfigurēts, 
notestēts un funkcionējošs. 

Komplektācijā iekļauts: USB optiskā pele ar rullīti, atbilstošs elektrobarošanas 
adapteris, visi nepieciešamie datoru komponenšu un 
programmatūras instalācijas diski, kabeļi. 

Nomas periods: 2 datori tiks nomāti 20 mēnešus, 1 dators - 10 mēnešus. 
 

2. Lāzerdrukas iekārta (kopskaitā 3 gab.) 

Prasība 
Rādītājs 

 
Maksimālais drukāšanas 
formāts: 

 

Atbalstītie materiālu 
formāti: 

 

Drukāšanas ātrums A4  
Pirmās kopijas izdruka:  
Papīra padeve  
Izšķirtspēja  
Maksimālais darba cikls  
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mēnesī: 
Slēgumvietas  
Komplektācijā:  
Nomas periods: 2 iekārtas tiks nomātas 20 mēnešus, 1 iekārta- 10 mēnešus. 
  
 

Pušu rekvizīti 
 
Latgales plānošanas reģions 
 
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95 
Rēzekne, LV-4600 
Reģ. Nr.: 90002181025 
Valsts kase 
Kods: TRELLV22 
Konti: LV29TREL921062902200B 
LV77TREL921062902300B 
 
 
___________________________ 
 

 
SIA „TelCom”  
 
Adrese: Visvalža iela 8- 3a 
Rīga, LV- 1050 
Reģ. Nr.: 40003899464 
Banka: AS „Swedbank” 
Kods: HABALV22 
Konts: LV58HABA0551026839843 
 
 
 
___________________________ 

                                                     
 Administrācijas vadītāja I.Maļina- Tabūne  Pilnvarotā persona M.Eglītis 
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Līguma Nr._____ 
2.pielikums 

 
Cena 

 
SIA „TelCom” , reģ. Nr.40003899464, juridiskā adrese: Visvalža iela 8- 3a, Rīga, LV- 

1050, tā pilnvarotās personas Mārtiņa Eglīša personā, kurš darbojas uz 02.01.2014. pilnvaras 
Nr.P-2014/005 pamata, turpmāk tekstā - Iznomātājs, no vienas puses un 

Latgales plānošanas reģions, reģ. Nr.90002181025, juridiskā adrese: Atbrīvošanas 
aleja 95, Rēzekne, LV-4601, tās administrācijas vadītājas Ivetas Maļinas- Tabūnes personā, 
kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, turpmāk tekstā - Nomnieks, no otras puses, abi kopā saukti 
arī kā Puses, bet atsevišķi kā Puse, vienojas par šādām cenām: 

 
Nr.p.k 

 
Datertehnikas nosaukums 

 

Cena EUR 
bez PVN 

par vienību 
mēnesī 

Nomas 
periods 
mēn. 

Vienību 
skaits 

Summa 

1. 
Portatīvais dators 

 
 10 1  

2. 
Portatīvais dators 

 
 20 2  

3. 
Lāzerdrukas iekārta 

 
 10 1  

4. 
Lāzerdrukas iekārta 

 
 20 2  

Summa kopā bez PVN 2455,40 

 
Pušu rekvizīti 

 
Latgales plānošanas reģions 
 
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95 
Rēzekne, LV-4600 
Reģ. Nr.: 90002181025 
Valsts kase 
Kods: TRELLV22 
Konti: LV29TREL921062902200B 
LV77TREL921062902300B 
 
 
___________________________ 
 

 
SIA „TelCom”  
 
Adrese: Visvalža iela 8- 3a 
Rīga, LV- 1050 
Reģ. Nr.: 40003899464 
Banka: AS „Swedbank” 
Kods: HABALV22 
Konts: LV58HABA0551026839843 
 
 
 
___________________________ 

                                                     
 Administrācijas vadītāja I.Maļina- Tabūne  Pilnvarotā persona M.Eglītis 
 

 


