
Nekustamā īpašuma (telpu grupas) apakšnomas tiesību aptauja 
Nr. DAP 2022/14 

 
1. Vispārējie noteikumi  

1.1. Aptaujas organizētājs un Iznomātājs: 

SIA ,,Daugavpils autobusu parks” (turpmāk DAP); 

Juridiskā adrese: Kārklu iela 24, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65429245, e-pasts: 
dap@dap.apollo.lv; 

kontaktpersona – komercdirektors Artjoms Vengrevičs, tālrunis 29900699, e-pasts: 
dap@dap.apollo.lv. 

1.2. Nomas objekta adrese: Viestura ielā 10, Daugavpilī. 

1.3. Nomas objekta izmantošanas mērķis: sabiedriskās tualetes un bērnu (zīdaiņu) aprūpes 
istabas pakalpojumu nodrošināšana. 

1.4. Aptaujas mērķis ir saņemt pieteikumus no pretendentiem, iznomājot Objektu to 
Nolikuma 1.3.punktā norādītajam mērķim. 

1.5. Nolikums nosaka kārtību, kādā aptaujas rezultātā tiks piešķirtas nomas tiesības uz 
Objekta telpām – tualete Nr. 29 ar platību 7,1 m2, tualete Nr. 30 ar platību 6,4 m2, 
tualete Nr. 31 ar platību 3,6 m2, noliktava Nr. 32 ar platību 1,9 m2, koridors Nr. 33 ar 
platību 7,8 m2, tualete Nr. 34 ar platību 11,7 m2, telpa zīdaiņu aprūpei Nr. 35 ar 
platību 7,7 m2 (līguma projekta Pielikums Nr. 1 – Objekta plāns) tirdzniecības centra 
un autostacijas 1. stāvā (būves tehniskās inventarizācijas lietas Nr. 05000015502003-01 
no 11.01.2005. izdota LR VZD Dienvidlatgales reģionālā nodaļā, būves kadastra 
apzīmējums 05000015502003, telpu grupā 002), kas atrodas Viestura ielā 10, 
Daugavpilī. 

1.6. Īpašuma labiekārtojums: elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, apkure. 

2. Nomas maksa un līguma termiņš 

2.1. Nomas maksa par Objektu 46,2 m² platībā ir 12,24 EUR bez PVN/mēnesī, 
jeb 0,27 EUR bez PVN/m2 mēnesī. 

2.2. Papildus nomas maksai NOMNIEKS apmaksā Objektā esošus komunālos 
pakalpojumus. 

2.3. Apakšnomas līgums tiek slēgts uz termiņu: līdz 2024. gada 31. decembrim ar 
pagarinājuma iespējam. 

3. Objekta nomas īpašie nosacījumi 

3.1. Iznomātājam ir tiesības uzteikt apakšnomas nomas līgumu, brīdinot Nomnieku 
1 (vienu) mēnesi iepriekš, neatlīdzinot Nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar 
apakšnomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu. 

3.2. Objekts tiek iznomāts ar mērķi Nomnieka komercdarbības veikšanai, izņemot telpu 
bērnu (zīdaiņu) aprūpei. 

3.3. Objektu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates 
laiku ar iznomātāja kontaktpersonu A.Vengreviču. 

3.4. Pretendenti var būt fiziskas vai juridiskas personas, kuras saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem var iegūt nomā Objektu, veic komercdarbību vai saimniecisko 
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darbību un kuras nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegušas pieteikumu 
dalībai aptaujā; kurām uz pieteikuma iesniegšanas dienu: 

3.4.1. nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā 
darbība, vai nav uzsākts likvidācijas process; 

3.4.2. nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR un nav maksājumu 
parādu (t.sk. pilnībā vai daļēji neapmaksāti Iznomātāja izrakstīti rēķini) pret 
Iznomātāju, kas izriet no jebkāda veida iepriekš nodibinātām tiesiskām 
attiecībām. 

4. Pieteikumu dokumenti un to noformēšana 

4.1. Dalībai aptaujā Pretendents iesniedz šādus dokumentus: 

 pieteikumu dalībai aptaujā (sagatavo saskaņā ar paraugu – Pielikums Nr. 1); 

 Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par pretendenta nodokļu parādu neesamību uz 
pieteikuma iesniegšanas dienu (VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) 
izdruka); 

 komersanta reģistrācijas apliecības kopiju; 

 pilnvarojumu pārstāvēt juridisko personu, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai 
nav pārstāvības tiesības. Pilnvarā ir jābūt norādītam, ka persona tiek pilnvarota 
piedalīties Objekta apakšnomas tiesību aptaujā. 

4.2. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo Latvijas Republikas valsts valodā. Ārvalstīs 
izdotiem vai dokumentiem svešvalodā jāpievieno apliecināts dokumenta tulkojums 
Latvijas Republikas valsts valodā. 

5. Pieteikumu iesniegšana aptaujai 

5.1. Pieteikuma dokumenti ir jāiesniedz elektroniskā veidā ar drošo elektronisko parakstu 
uz DAP oficiālo e-pasta adresi: dap@dap.apollo.lv līdz 2022. gada 21. oktobrim 
plkst. 10:00. 

5.2. Visi pēc Nolikuma 5.1. punktā noteiktā termiņa saņemtie Pieteikumi netiks pieņemti. 

6. Apakšnomas tiesību aptaujas norise un līguma slēgšana 

6.1. Apakšnomas tiesību aptaujas Pretendentu pieteikumu atvēršana nenotiek, ja dalībai 
aptaujā nav iesniegts neviens Pieteikums. 

6.2. Ja Nolikumā noteiktajā termiņā nav iesniegts neviens Pieteikums, Komisija var 
pagarināt Pieteikumu iesniegšanas termiņu, pārējos aptaujas nosacījumus atstājot 
negrozītus. 

6.3. Ja Komisija konstatē, ka ir nepieciešama Pieteikuma dokumentu vai tajā ietvertās 
informācijas papildu pārbaude, Komisijas priekšsēdētājs informē Pretendentus par 
dienu un laiku, kad tiks paziņoti apakšnomas tiesību aptaujas rezultāti. Aptaujas 
rezultāts tiks publicēts DAP mājas lapā www.buspark.lv, sadaļā „Iepirkumi”. 

6.4. Komisija ir tiesīga pārbaudīt aptaujas Pretendentu sniegtās ziņas. Pretendents netiek 
atzīts par aptaujas uzvarētāju, ja tiek atklāts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesas 
ziņas. 

6.5. Dalībai aptaujā tiek pielaisti tikai tie Pretendenti, kuru Pieteikumus un pievienotos 
dokumentus Komisija atzīst par atbilstošiem šīs aptaujas Nolikuma prasībām. Ja visu 
Pretendentu iesniegtie Pieteikumi un pievienotie dokumenti neatbilst šīs aptaujas 
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Nolikuma prasībām, aptauja ir izbeidzama bez rezultāta. Pretendenti, kuri netika 
pielaisti dalībai aptaujā, tiek informēti par to elektroniskā veidā 2 (divu) darba dienu 
laikā. 

6.6. Aptauja tiek uzskatīta par nenotikušu: 

6.6.1. ja neviens Pretendents nav iesniedzis Pieteikumu; 

6.6.2. ja neviens no Pretendentiem, kurš ieguvis tiesības slēgt apakšnomas līgumu, 
nenoslēdz to noteiktajā termiņā; 

6.6.3. ja apakšnomas tiesības iegūst persona, kurai nav bijušas tiesības piedalīties 
aptaujā. 

6.7. Komisija patur tiesības jebkurā brīdī pārtraukt aptauju, ja tā konstatē jebkādas 
nepilnības Nolikumā. 

6.8. Iznomātājs apakšnomas līgumu piedāvā slēgt Pretendentiem atbilstoši aptaujas 
protokolā sarindotajai Pretendentu secībai. Pretendents 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 
aptaujas rezultātu paziņošanas paraksta un iesniedz DAP parakstītu (t.sk. ar drošo 
elektronisko parakstu) apakšnomas līgumu vai rakstiski (ka arī elektroniskā veidā ar 
drošo elektronisko parakstu) paziņo par atteikumu parakstīt apakšnomas līgumu. Ja 
iepriekšminētajā termiņā Pretendents apakšnomas līgumu neparaksta, iesniedzot vai 
neiesniedzot attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka Pretendents no apakšnomas līguma 
slēgšanas ir atteicies. 

6.9. Iznomātājs attiecīgi piedāvā slēgt apakšnomas līgumu nākamajam Pretendentam un 
pēc minētā piedāvājuma nosūtīšanas nodrošina minētās informācijas publicēšanu 
DAP mājas lapā www.buspark.lv. 

 

Pielikumā: 

1. Pielikums Nr.1 – Pieteikuma paraugs dalībai aptaujā uz 1 lapas; 

2. Pielikums Nr.2 – Nekustamā īpašuma apakšnomas līguma projekts uz 5 lapām. 
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1.pielikums 
Nekustamā īpašuma (telpu grupas) apakšnomas tiesību aptaujai 

Nr. DAP 2022/14 
 
 

APAKŠNOMAS TIESĪBU APTAUJAS DALĪBNIEKA PIETEIKUMS 
 

Pretendenta nosaukums:  

Reģistrācijas numurs:  

Juridiskā adrese:  

Elektroniskā pasta adrese:  

Tālrunis:  

Bankas nosaukums:  

konta Nr.:  

Pretendenta pārstāvis (vārds, 
uzvārds, personas kods): 

 

Dokuments, kas apliecina 
pretendenta pārstāvja 
(pilnvarotas personas) 
pilnvaras pārstāvēt: 

 

Nedzīvojamās telpas adrese, 
kadastra apzīmējums, platība: 

 

Nedzīvojamās telpas nomas 
laikā plānotās darbības: 

 

 
Parakstot pieteikumu, piekrītu, ka SIA “Daugavpils autobusu parks” ir tiesīga 

pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par maniem kavētajiem maksājumiem 
un tā kredītreitingu, no SIA “Daugavpils autobusu parks” pieejamām datu bāzēm. 
 
 
 
 
Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, 
paraksta atšifrējums: 

 
_____________________________ 
_____________________________ 
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2.pielikums 
Nekustamā īpašuma (telpu grupas) apakšnomas tiesību aptaujai 

Nr. DAP 2022/14 
 
 

APAKŠNOMAS LĪGUMS (PROJEKTS) 
 
Daugavpilī, 2022.gada ________ 
 

……………………………………………………………………………, vienotais 
reģistrācijas numurs: ………………., juridiskā adrese: …………..…………………., kuras 
vārdā rīkojas ………………………….., tālāk tekstā NOMNIEKS, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils autobusu parks”, vienotais 
reģistrācijas numurs: 41503007196, juridiskā adrese: Kārklu iela 24, Daugavpils, kuras 
vārdā, pamatojoties uz Statūtiem, rīkojas valdes loceklis Sergejs Mihailovs, tālāk tekstā, 
IZNOMĀTĀJS no otras puses, abi kopā vai atsevišķi saukti Puses/Puse, 

ņemot vērā, ka starp SIA „……….………..……” SIA „….…....…….………” un 
SIA „Daugavpils autobusu parks” 2019.gada 2.aprīlī tika noslēgts nomas līguma 
pārjaunojuma līgums, un 2019.gada 10.septembrī starp SIA „……….……………..” un 
SIA „Daugavpils autobusu parks” tika noslēgta Vienošanos par objektu Viestura ielā 10, 
Daugavpilī Puses bez viltus, maldības vai spaidiem noslēdza sekojoša satura līgumu: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS pieņem apakšnomā īpašumu: tualete Nr. 29 ar 
platību 7,1 m2, tualete Nr. 30 ar platību 6,4 m2, tualete Nr. 31 ar platību 3,6 m2, 
noliktava Nr. 32 ar platību 1,9 m2, koridors Nr. 33 ar platību 7,8 m2, tualete Nr. 34 ar 
platību 11,7 m2, telpa zīdaiņu aprūpei Nr. 35 ar platību 7,7 m2, tirdzniecības centra un 
autostacijas 1.stāvā (Būves tehniskās inventarizācijas lietas Nr. 05000015502003-01 
no 11.01.2005.g. izdota LR VZD Dienvidlatgales reģionālā nodaļā, būves kadastra 
apzīmējums 05000015502003, telpu grupā 002), kas atrodas Viestura ielā 10, 
Daugavpilī, tālāk tekstā viss kopā Objekts (līguma Pielikums Nr. 1 – Objekta plāns). 

1.2. Objekts tiek iznomāts ar mērķi NOMNIEKA komercdarbības veikšanai, izņemot telpu 
bērnu (zīdaiņu) aprūpei. 

1.3. Parakstot šo līgumu, IZNOMĀTĀJS apliecina, ka uz šī līguma parakstīšanas brīdi viņš 
ir iepazīstinājis NOMNIEKU ar Objekta stāvokli un NOMNIEKS piekrīt pieņemt 
Objektu tādā stāvoklī, kādā tās atrodas šī līguma parakstīšanas dienā. 

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

2.1. Līgums stājas spēkā no 01.11.2022. un ir noslēgts līdz 31.12.2024., bet norēķinu daļā 
– līdz pilnai pušu saistību izpildei. 

3. NOMAS MAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Nomas maksa par Objekta īpašumu - tualete Nr. 29 ar platību 7,1 m2, tualete Nr. 30 ar 
platību 6,4 m2, tualete Nr. 31 ar platību 3,6 m2, noliktava Nr. 32 ar platību 1,9 m2, 
koridors Nr. 33 ar platību 7,8 m2, tualete Nr. 34 ar platību 11,7 m2, telpa zīdaiņu 
aprūpei Nr. 35 ar platību 7,7 m2 tiek noteikta 12,24 EUR mēnesī plus PVN 21% 2,57 
euro, kas kopā sastāda 14,81 EUR (četrpadsmit euro 81 eurocenti). 
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3.2. Nomas maksa tiek maksāta, pamatojoties uz IZNOMĀTĀJA izrakstīto rēķinu, vienu 
reizi mēnesī līdz katra tekošā mēneša 31. datumam. Apmaksa tiek veikta ar 
pārskaitījumu uz IZNOMĀTĀJA norēķinu kontu vai skaidrā naudā IZNOMĀTĀJA 
kasē. 

3.3. Papildus nomas maksai NOMNIEKS apņemas apmaksāt Objektā esošus komunālos 
pakalpojumus. 

3.4. Nomas maksu NOMNIEKS sāk maksāt no šī līguma parakstīšanas brīža. Par 
maksājuma veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad naudas summa tiek ieskaitīta 
IZNOMĀTĀJA bankas norēķinu kontā. 

4. IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. IZNOMĀTĀJS apņemas: 

4.1.1. šī līguma parakstīšanas dienā saskaņā ar pieņemšanas - nodošanas aktu nodot 
Objektu NOMNIEKA rīcībā labā tehniskā un ugunsdrošības stāvoklī; 

4.1.2. netraucēt NOMNIEKAM izmantot Objektu pilnā apjomā, saskaņā ar šī līguma 
noteikumiem; 

4.1.3. līguma izbeigšanās vai laušanas gadījumā pieņemt Objektu no NOMNIEKA 
saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktu. 

4.2. IZNOMĀTĀJS neatbild par traucējumiem sniegtajos komunālajos pakalpojumos, kā 
arī par to kvalitāti, ja tas nav viņa kompetencē. 

4.3. IZNOMĀTĀJS neatbild par zaudējumiem, kādus NOMNIEKA darbinieki vai tā 
aicinātās trešās personas ar pretlikumīgu darbību Objektā nodarījušas 
NOMNIEKAM. 

4.4. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības iepriekš ar NOMNIEKU saskaņotajā laikā veikt vispārēju 
Objekta apskati, lai pārbaudītu šī līguma noteikumu izpildi, kā arī, lai veiktu Objektā 
nepieciešamo tehnisko inspekciju, un citos gadījumos, ja tas ir nepieciešams 
IZNOMĀTĀJAM. 

4.5. Līguma izbeigšanās vai laušanas gadījumā IZNOMĀTĀJS neatlīdzina NOMNIEKAM 
Objektā izdarītos neatdalāmos uzlabojumus. 

4.6. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības pieprasīt no NOMNIEKA savlaicīgu un pienācīgu šī 
līguma noteikumu izpildi. 

5. NOMNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. NOMNIEKS apņemas: 

5.1.1. šī līguma parakstīšanas dienā pieņemt 1.1. punktā norādīto Objektu savā lietošanā, 
saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktu; 

5.1.2. savlaicīgi maksāt nomas maksu un citus šajā līgumā paredzētus maksājumus; 

5.1.3. lietot Objektu tikai saskaņā ar šī līgumā paredzētajiem mērķiem, ievērojot šī 
līguma noteikumus, LR likumdošanu, valsts un pašvaldības iestāžu un citu 
kompetentu institūciju lēmumus, kuri attiecināmi uz šo līgumu; 

5.1.4. uzturēt Objektu labā tehniskā un ugunsdrošības stāvoklī, ekspluatējot 
inženiertehniskos tīklus un komunikācijas atbilstoši to funkcionālajai nozīmei un 
pieļaujamām normām; 
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5.1.5. nodrošināt, lai NOMNIEKS un ar NOMNIEKA darbību saistītās trešās personas 
ievērotu tīrību un kārtību Objektā; 

5.1.6. avārijas gadījumā nekavējoties ziņot par to IZNOMĀTĀJAM vai tā pilnvarotai 
personai un organizācijai, kura apkalpo attiecīgās komunikācijas, kā arī iespējami 
īsākā laikā tās novērst; 

5.1.7. segt izdevumus, kas saistīti ar Objekta ekspluatāciju un Objekta tekošo remontu, 
ja tāda nepieciešamība rodas šī līguma darbības laikā; 

5.1.8. atļaut IZNOMĀTĀJA pārstāvim pēc tā pieprasījuma saskaņotā laikā, vai avārijas 
gadījumā veikt Objekta apskati un tehniskā stāvokļa pārbaudi; 

5.1.9. līguma izbeigšanās vai laušanas gadījumā nodot IZNOMĀTĀJAM Objektu labā 
tehniskā un ugunsdrošības stāvoklī. 

5.2. NOMNIEKAM nav tiesību nodot Objektu vai to daļu apakšnomā jebkādai trešajai 
personai. 

5.3. NOMNIEKAM nav tiesību iekasēt nekādu samaksu par telpas zīdaiņu aprūpei 
izmantošanu. 

5.4. Līguma izbeigšanas vai laušanas gadījumā, NOMNIEKAM nav tiesību prasīt no 
IZNOMĀTĀJA kompensāciju par veiktajiem Objektā neatdalāmajiem 
uzlabojumiem. 

5.5. NOMNIEKAM ir tiesības pieprasīt no IZNOMĀTĀJA savlaicīgu un pienācīgu šī 
līguma noteikumu izpildi. 

6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA 

6.1. Puses ir materiāli atbildīgas gadījumā, ja netiek pildīti vai tiek nepienācīgi pildīti šī 
līguma nosacījumi, kā rezultātā viena no pusēm otras puses vainas dēļ cietusi 
zaudējumus. 

6.2. Par jebkura šajā līgumā minētā maksājuma termiņa kavējumu NOMNIEKS maksā 
IZNOMATĀJAM līgumsodu 0,5% (pusprocenta) apmērā no laikā nenomaksātās 
summas par katru nokavēto dienu. Pie tam sākotnēji samaksātās summas tiek 
ieskaitītas vēl nenomaksātajos līgumsodos un tikai pēc tam tiek dzēsts pamatparāds. 
Šajā līgumā minētais līgumsods viennozīmīgi tiek uzskatīts par līgumsodu CL 1716.p. 
– 1724.p. izpratnē. Līgumsoda samaksa neatbrīvo NOMNIEKU no savu ar šo līgumu 
uzņemto pienākumu izpildes. 

6.3. Visi ar šo līgumu saistītie strīdus jautājumi, kas radušies starp pusēm, tiek risināti uz 
savstarpējas vienošanās pamata. Gadījumā, ja šādu vienošanos nevar panākt, jebkuras 
domstarpības, strīds vai prasības, kas izriet no šā Līguma vai kas skar to vai tā 
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirtas tiesā saskaņā ar LR spēkā 
esošo likumdošanu. 

7. LĪGUMA IZMAIŅAS UN TĀ LAUŠANA 

7.1. Grozījumus un labojumus dotajā līgumā, kā arī tā laušanas gadījuma, ja tiek panākti 
pusēm vienojoties, noformē rakstveidā un pievieno dotajam līgumam kā neatņemamu 
sastāvdaļu. 

7.2. Šis līgums var tikt lauzts pēc pušu rakstiskās vienošanās un Civillikumā tieši 
paredzētajos gadījumos. 
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7.3. Šis līgums tiek uzskatīts par izbeigtu vai lauztu, kad puses veikušas savstarpējos 
norēķinus un NOMNIEKS saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktu ir atgriezis 
iznomāto Objektu. 

8. FORCE MAJEURE 

8.1. Neviena no pusēm nebūs atbildīga savu saistību pilnu vai daļēju neizpildi gadījumā, ja 
nepildīšana būs nepārvaramas varas apstākļu sekas, tādas kā pali, ugunsgrēks, 
zemestrīce un citas dabas stihijas, kā arī karš vai karadarbība, streiki, LR 
likumdošanas maiņa, kuri radušies pēc šī līguma noslēgšanas. 

8.2. Ja jebkurš no augstāk minētajiem apstākļiem tieši ir ietekmējis līgumā noteikto saistību 
savlaicīgu izpildi, tad šis termiņš tiek pārcelts par attiecīgā apstākļa darbības laiku. 

8.3. Puse, kurai radās saistību izpildes neiespējamība nepārvaramas varas apstākļu 
iestāšanās dēļ, par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, paredzēto darbības laiku un 
izbeigšanos, nekavējoties, bet ne vēlāk par septiņām dienām no iestāšanās 
(izbeigšanās) brīža, ar ierakstītu vēstuli vai citiem komunikāciju līdzekļiem paziņo 
otrai pusei. 

8.4. Nepaziņošana vai nesavlaicīga paziņošana ieinteresētajai pusei atņem otrai pusei 
tiesības atsaukties uz jebkuru norādīto apstākli, kā uz pamatu, lai atbrīvotos no 
atbildības par saistību neizpildi. 

8.5. Ja pilna vai daļēja saistību izpildes neiespējamība nepārvaramas varas apstākļu dēļ 
eksistēs vairāk kā trīsdesmit dienas, pusēm ir tiesības lauzt līgumu, paziņojot par to otrai 
pusei trīsdesmit dienas iepriekš, bez zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma otrai pusei. 

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

9.1. Ja kāds no šī līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šī 
līguma noteikumus. 

9.2. Visā pārējā, ko neparedz šī līguma noteikumi, puses vadās pēc spēkā esošās LR 
likumdošanas. 

9.3. Civillikuma normas par nomas līgumiem pusēm ir noskaidrotas un zināmas. 

9.4. Šis līgums ir saistošs pilnā apmērā pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 

9.5. Šis līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros valsts valodā, kuriem ir vienāds 
juridiskais spēks, IZNOMĀTĀJAM paliek viens līguma eksemplārs, NOMNIEKAM 
paliek otrs līguma eksemplārs. 

PUŠU PARAKSTI: 
NOMNIEKS:  
………………. 
Reģ. Nr. ……………….. 
Jur. adrese ……………………………. 
Nor. konts …………………………… 
……………… 
………………. 
 

………………. 
 
_______________________ 
……………. 

IZNOMĀTĀJS: 
SIA “Daugavpils autobusu parks” 
Reģ. Nr. 41503007196 
Jur. adrese Kārklu iela 24, Daugavpils 
Nor. konts LV46UNLA0005000426801 
AS SEB banka 
dap@dap.apollo.lv 
 

valdes loceklis 
 
_______________________ 
S.Mihailovs 
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Nor. konts …………………………… 
……………… 
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_____________________ 
………….. 

IZNOMĀTĀJS: 
SIA “Daugavpils autobusu parks” 
Reģ. Nr. 41503007196 
Jur. adrese Kārklu iela 24, Daugavpils 
Nor. konts LV46UNLA0005000426801 
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dap@dap.apollo.lv 
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