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Termini un skaidrojumi 
 
Apdrošināšanas polise – Līzinga devēja akceptēta apdrošinātāja 
izsniegts apliecinājums par Līzinga objekta apdrošināšanas līguma un/vai 
Līzinga objekta tiesīgā lietotāja civiltiesiskās atbildības obligātās 
apdrošināšanas (OCTA) līguma noslēgšanu. 
Banka – Akciju sabiedrība “Citadele banka”, vienotais 
reģ.Nr.40103303559, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-
1010. 
Bankas Grupa – Banka, visas Bankas ārvalstu filiāles, Bankas meitas 
sabiedrības un Bankas meitu meitas sabiedrības. 
Cenrādis – dokuments, kurā norādītas Līzinga devēja apstiprinātās 
Komisijas maksas par Līzinga devēja sniegtajiem pakalpojumiem, kas 
publicēts /Bankas mājas lapā www.citadele.lv. 
Dabiskais nolietojums - Līzinga objekta vērtības samazināšanās Līzinga 
objekta dabiskas un saprātīgas izmantošanas procesā, saskaņā ar Bankas 
mājas lapā www.citadele.lv minētajiem noteikumiem. 
Gada procentu likme (GPL) – saskaņā ar spēkā esošiem LR Ministru 
Kabineta noteikumiem “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”, Līguma 
sagatavošanas brīdī aprēķinātās kopējās izmaksas, kas ir izteiktas gada 
procentos no Līzinga summas un kas Līzinga ņēmējam jāveic Līzinga 
devējam, pieņemot, ka Līzinga summa ir samaksāta saskaņā ar Līguma 
noteikumiem pilnā apmērā Līguma sagatavošanas dienā. Gada procentu 
likme ir norādīta Līguma Speciālajos noteikumos. 
Galvinieks – juridiska vai fiziska persona, kura galvo Līzinga devējam par 
Līgumā noteikto Līzinga ņēmēja saistību izpildi. 
Komisijas maksa – Cenrādī noteikta atlīdzība par Līzinga devēja 
administratīvām izmaksām, ko Līzinga ņēmējs maksā Līzinga devējam. 
Līgums – Līzinga devēja un Līzinga ņēmēja vienošanās par Līzinga 
objekta iegādi un Līzinga devēja izlietoto naudas līdzekļu jeb Līzinga 
summas atmaksu, Procentu un citu Līgumā noteikto maksājumu 
samaksu Līzinga devējam. Līgums  sastāv no 2 (divām) daļām – Līguma 
1.daļa jeb Speciālie noteikumi un Līguma 2.daļa jeb Vispārīgie noteikumi.  
Līgumsods - maksājums, ko Līzinga ņēmējs apņemas veikt par 
maksājuma kavējumu un/vai saistību nepienācīgu izpildi Līgumā 
noteiktā termiņā un apmērā, kas tiek aprēķināts saskaņā ar Līguma 
Vispārējo noteikumu 8.1.punkta un 8.2.punkta noteikumiem. 
Līzinga beigu datums – datums, līdz kuram (to ieskaitot) Līzinga 
ņēmējam jāsamaksā Līzinga devējam Līzinga summa, aprēķinātie un 
nesamaksātie Procenti un citi Līgumā paredzētie maksājumi pilnā 
apmērā. 
Līzinga devējs – SIA “Citadele līzings un faktorings” (vienotais 
reģistrācijas nr.50003760921), juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, 
Rīga, LV-1010). 
Līzinga devēja norēķinu konts – Līgumā norādītais Līzinga devēja 
norēķinu konts AS “Citadele banka” (vienotais reģ.Nr.40103303559; 
juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010) vai cits Rēķinā 
norādīts norēķinu konta numurs, kurā Līzinga ņēmējs veic Līzinga 
maksājumus Līzinga devējam saskaņā ar Līgumu un izrakstīto Rēķinu. 
Ķīlas devējs – juridiska vai fiziska persona, kura uz rakstveida līguma 
pamata ieķīlā/ir ieķīlājusi par labu Līzinga devējam sev piederošu 
nekustamo īpašumu vai kustamo lietu lai nodrošinātu Līgumā noteikto 
Līzinga ņēmēja saistību izpildi. 
Līzinga ņēmējs – Līguma Speciālajos noteikumos norādītā persona 
(personas). Līzinga ņēmējs 1 un katrs nākamais, visi kopā un katrs 
atsevišķi uzskatāmi par Līzinga ņēmēju šī Līguma izpratnē ar Līgumā 
noteiktajām tiesībām un pienākumiem kā solidāriem parādniekiem un 
personīgi atbild par Līgumā noteikto saistību izpildi pilnā apmērā. 
Jebkāda atsauce Līgumā uz Līzinga ņēmēju uzskatāma kā atsauce uz 
katru Līzinga ņēmēju atsevišķi un visiem Līzinga ņēmējiem kopīgi.   
Līzinga maksājums – Līzinga ņēmēja maksājums Līzinga devējam, kas 
sastāv no atmaksājamās Līzinga summas daļas un/vai Procentiem, kas 
aprēķināti par iepriekšējo Līzinga objekta lietošanas periodu.  Līzinga 
summas atmaksa tiek noteikta, ņemot vērā Līguma Speciālajos 
noteikumos noteikto Līzinga maksājumu samaksas principu. 
Līzinga maksājumu samaksas princips: 
Anuitāte – katra Līzinga summas daļas atmaksas maksājuma un Procentu 
maksājuma kopsumma ir vienāda. 
Vienādi maksājumi – Līzinga summas atmaksa notiek vienādu 
maksājumu apmērā, papildus maksājot Procentus, kas aprēķināti par 
katru kalendāro mēnesi. 
Līzinga maksājumu samaksas datums – datums līdz kuram (ieskaitot) 
Līzinga ņēmējam katru kalendāro mēnesi jāveic Līzinga devējam Līzinga 
maksājums saskaņā ar Rēķinu. 
Līzinga objekta apdrošināšanas līgums – Līzinga devēja prasībām un 
Līguma noteikumiem atbilstošs, starp Līzinga devēja akceptētu 
apdrošinātāju un Līzinga ņēmēju noslēgts līgums/vienošanās par Līzinga 
objekta apdrošināšanu (īpašuma apdrošināšana, izņemot, ja Līzinga 
objekts ir sauszemes transportlīdzeklis - KASKO), kurā Līzinga devējs 

norādīts kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs. 
Līzinga objekts – Līguma Speciālajos noteikumos norādītā kustamā 
manta, kas tiek iegādāta no Pārdevēja pamatojoties uz Līgumu un 
atbilstoši Pirkuma līguma noteikumiem un nodota Līzinga ņēmējam 
lietošanā un valdījumā.  
Līzinga objekta nodošanas apliecinājums – dokuments, kuru 
parakstot Līzinga ņēmējs un Pārdevējs apliecina, ka Pārdevējs nodod un 
Līzinga ņēmējs pieņem Līzinga objektu. 
Līzinga objekta pirkuma maksa – Līguma Specialajos noteikumos 
norādītā Līzinga objekta cena (t.sk. PVN, ja tāds piemērojams) par kādu 
Līzinga devējs no Pārdevēja iegādājas Līzinga objektu, saskaņā ar 
Pirkuma līguma noteikumiem.  
Līzinga summa – Līguma Speciālajos noteikumos norādītā summa, kura 
Līzinga ņēmējam jāsamaksā Līzinga devējam atbilstoši Līguma 
nosacījumiem.  
Maksājumu grafiks – Līzinga devēja elektroniski sagatavots un bez 
Līzinga devēja paraksta derīgs dokuments, kas ir Līguma pielikums un 
kurā norādīti Līzinga ņēmēja veicamo Līzinga maksājumu apmērs, Pirmā 
iemaksa, Komisijas maksa, PVN, to samaksas termiņi.  
Papildu nodrošinājums – Līguma Speciālajos noteikumos norādītais vai 
starp Pusēm uz vienošanās pamata Līzinga devējam piedāvātais 
nodrošinājums, kas tiek sniegts par Līgumā noteikto Līzinga ņēmēja 
saistību izpildi un iespējamo zaudējumu, kas Līzinga devējam var rasties 
Līzinga ņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā līdz pilnīgai Līgumā 
noteikto Līzinga ņēmēja saistību pret Līzinga devēju izpildei.  
Pārdevējs – Līguma Speciālajos noteikumos norādītā persona no kuras 
Līzinga devējs iegādājas Līzinga objektu saskaņā ar Pirkuma līguma 
noteikumiem.  
Pirkuma līgums – dokuments (līgums/ vienošanās/ iepirkuma akts u.tml. 
dokuments), saskaņā ar kuru Līzinga devējs Līzinga ņēmēja uzdevumā un 
interesēs iegādājas Līzinga objektu. 
Pirmā iemaksa – vienreizējs maksājums, kas ir Līzinga objekta pirkuma 
maksas daļas, kas Līzinga ņēmējam ir jāsamaksā saskaņā ar Līguma un 
Pirkuma līguma nosacījumiem. 
Procenti - procentuāli izteikta naudas summa, ko Līzinga ņēmējs maksā 
Līzinga devējam par Līzinga devēja izlietotiem naudas līdzekļiem Līzinga 
objekta iegādei un kas tiek aprēķināta no Līzinga devējam neatmaksātās 
Līzinga summas par katru kalendāro dienu, piemērojot Līguma Speciālo 
noteikumu 1.daļas 10. punktā noteikto procentu likmi gadā un pieņemot, 
ka gadā ir 360 dienas.  
Puses – Līzinga devējs un Līzinga ņēmējs. 
PVN – pievienotās vērtības nodoklis. 
Rēķins – jebkurš Līzinga devēja izrakstīts rēķins par naudas summu, kas 
Līzinga ņēmējam jāmaksā Līzinga devējam saskaņā ar Līgumu. 
Saziņas līdzekļi – Līguma Specialajos noteikumos minētie saziņas 
līdzekļi, Citadele internetbanka, e-pasts vai pasts, Bankas/Līzinga devēja 
mājas lapa (www.citadele.lv), kā arī tālrunis (t.sk. īsziņa). 
Speciālie noteikumi – Pušu parakstītie speciālie Finanšu līzinga līguma 
noteikumi, kas ir Līguma 1.daļa par Finanšu līzinga izsniegšanu un 
atmaksu.  
Vispārīgie noteikumi – šie vispārīgie Finanšu līzinga līguma noteikumi, 
kas ir Līguma 2.daļa par Finanšu līzinga izsniegšanu un atmaksu, kas 
pieejami Bankas/Līzinga devēja interneta mājas lapā www.citadele.lv. 
 
1. Līguma priekšmets 
1.1. Līzinga devējs veic darbības, lai iegūtu savā īpašumā Līzinga 
ņēmēja izraudzītu Līzinga objektu (ja Līzinga objekts Līguma noslēgšanas 
brīdī jau nav Līzinga devēja īpašums) no Līzinga ņēmēja izraudzītas trešās 
personas – Pārdevēja, ja Līzinga ņēmējs ir izpildījis Līgumā paredzētos 
priekšnoteikumus Līzinga objekta pirkuma maksas samaksai, un 
nodrošina Līzinga objekta nodošanu Līzinga ņēmēja lietošanā un 
valdījumā. Līzinga ņēmēja pienākums ir pieņemt Līzinga objektu un 
samaksāt Līgumā noteiktos maksājumus saskaņā ar Rēķiniem. 
1.2. Pēc Līzinga objekta iegādes saskaņā ar Pirkuma līguma 
noteikumiem, Līzinga ņēmējs (jebkurš no Līzinga ņēmējiem, ja tie ir 
vairāki) pieņem no Pārdevēja Līzinga objektu, parakstot Līzinga objekta 
nodošanas apliecinājumu. Puses uzskata, ka Līzinga objekts tiek nodots 
Līzinga ņēmēja faktiskajā turējumā (lietošanā un valdījumā) ar dienu, kad 
tiek parakstīts Līzinga objekta nodošanas apliecinājums. 
1.3. Līzinga objekts ir Līzinga devēja īpašums līdz brīdim, kad Līzinga 
ņēmējs pilnā apmērā ir izpildījis visas savas no Līguma izrietošās saistības 
pret Līzinga devēju un Puses (Līzinga devējs un Līguma Specialajos 
noteikumos norādītā persona uz kuras vārda tiks pārreģistrēts Līzinga 
objekts) ir parakstījušas Līzinga objekta īpašuma tiesību pieņemšanas 
nodošanas aktu par Līzinga objekta nodošanu Līguma Specialajos 
noteikumos norādītās personas) īpašumā (ja tāds ir nepieciešams).  
1.4. Līzinga ņēmējs pieņem, lieto Līzinga objektu un maksā Līzinga 
devējam Līzinga maksājumus un citus Līgumā noteiktos maksājumus 
saskaņā ar Līguma noteikumiem.  
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2. Līzinga ņēmēja tiesības un pienākumi 
2.1. Līzinga ņēmējam ir tiesības: 
2.1.1. lietot Līzinga objektu, ievērojot Līguma noteikumus; 
2.1.2. rakstiski saskaņojot (visiem Līzinga ņēmējiem, ja tādi ir vairāki) ar 
Līzinga devēju, izdarīt Līzinga objekta uzlabojumus vai veikt darbības, kas 
nepieciešamas, lai nepasliktinātos Līzinga objekta tehniskais stāvoklis, 
neskaitot Līzinga objekta Dabisko nolietojumu; 
2.1.3. likumā atļautās robežās aizsargāt Līzinga objektu no jebkāda 
ierobežojuma vai traucējuma no trešo personu puses; 
2.1.4. prasīt atlīdzību no trešajām personām, kas traucē lietot Līzinga 
objektu vai kas traucējuma rezultātā ir radījušas Līzinga devējam vai 
Līzinga ņēmējam zaudējumus; 
2.1.5. vienpusēji atkāpties no Līguma, saskaņā ar Līguma Vispārējo 
noteikumu 9.1. vai 9.2. punktiem, rakstiski (jebkurš no Līzinga ņēmējiem) 
par to paziņojot Līzinga devējam tikai gadījumā, ja vienlaicīgi ar 
atkāpšanos no Līguma Līzinga ņēmējs pilnā apmērā apmaksā Līguma 
Vispārējo noteikumu 6.12.punktā un citus Līgumā noteiktos maksājumus 
atbilstoši Līzinga devēja izrakstītajam Rēķinam un nodod Līzinga objektu 
Līzinga devējam; 
2.1.6. jebkurā brīdī Līguma darbības laikā pēc pieprasījuma un bez 
maksas saņemt informāciju par atlikušajiem Līzinga maksājumiem un 
Maksājumu grafiku; 
2.1.7. izbraukt (izvest) Līzinga objektu, kas ir vieglā automašīna vai 
komerctransports, ārpus Latvijas Republikas teritorijas pie nosacījuma, ka 
Līzinga objekts netiek izbraukts (izvests) ārpus Eiropas Ekonomikas zonas  
teritorijas un tas ir apdrošināts pret visiem riskiem atbilstoši Līguma 
Vispārīgo noteikumu 5.1.punktā noteiktajām prasībām un 
Apdrošināšanas polise darbojas Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā. 
2.2. Līzinga ņēmēja pienākums: 
2.2.1. izpildīt sekojošus priekšnoteikumus Līzinga objekta pirkuma 
maksas samaksai; 
2.2.1.1. samaksā Komisijas maksu; 
2.2.1.2. izpildīt visus Pirkuma līgumā minētos nosacījumus Pirkuma 
maksas samaksai; 
2.2.1.3. nodrošināt, ka Līzinga objekts ir apdrošināts atbilstoši Līzinga 
devēja prasībām, t.i., ir spēkā esošas Apdrošināšanas polises;  
2.2.1.4. iesniegt Līzinga devējam Pārdevēja un Līzinga ņēmēja parakstītu 
Līzinga objekta nodošanas apliecinājumu (pēc Līzinga devēja 
pieprasījuma); 
2.2.1.5. nodrošināt, ka ir veikti/ sniegti Līguma Speciālajos noteikumos 
minētie Līzinga ņēmēja saistību izpildes nodrošinājumi un pastiprinājumi 
un tie atbilst Līzinga devēja prasībām; 
2.2.1.6. nodrošināt, ka īpašuma tiesības uz Līzinga objektu ir reģistrētas 
uz Līzinga devēja vārda un Līzinga ņēmējs 1 ir reģistrēts kā Līzinga 
objekta turētājs (pēc Līzinga devēja pieprasījuma iesniedzot apliecinošo 
dokumentu), ja Pirkuma līgums nenosaka citu kārtību Līzinga objekta 
pirkuma maksas samaksai un īpašumtiesību reģistrācijai; 
2.2.1.7. nodrošināt, ka Līzinga devēja rīcībā ir Līzinga devēja prasībām 
atbilstošs, spēkā esošs Pirkuma līgums. 
2.2.2. ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Līzinga devējs 
ir samaksājis Pārdevējam Līzinga objekta pirkuma maksu, iesniegt Līzinga 
devējam preču pavadzīmi – rēķinu, ko ir izdevis Pārdevējs par Līzinga 
objekta piegādi, kur kā preču saņēmējs ir norādīts Līzinga devējs, vai citus 
Līzinga objekta piegādi apliecinošus dokumentus, ja Līzinga objekts 
piegādāts no ārvalstīm vai Pārdevējs ir fiziska persona; 
2.2.3. nekavējoties atprasīt un veikt nepieciešamās darbības, lai izņemtu 
Līzinga objektu no likumīga vai nelikumīga aizturējuma, rakstveidā 
paziņojot par to Līzinga devējam; 
2.2.4. savlaicīgi samaksāt un segt visas izmaksas, tajā skaitā visus 
nodokļus, valsts un pašvaldības nodevas, ar kurām tiek aplikts Līzinga 
objekts, kā arī soda naudas, tajā skaitā par administratīvajiem 
pārkāpumiem, kas var tikt attiecināti uz Līzinga objektu, pamatojoties uz 
spēkā stājušos nolēmumu; 
2.2.5. kompensēt visas izmaksas saistībā ar Līzinga objekta atjaunošanu 
tā sākotnējā stāvoklī, ņemot vērā Dabisko nolietojumu, gadījumā, ja 
Līzinga ņēmējs ir veicis atdalāmus uzlabojumus un vēlas tos atdalīt no 
Līzinga objekta; 
2.2.6. ja Līzinga devējs vai Līzinga ņēmējs izmanto savas Līgumā 
noteiktās tiesības atkāpties no Līguma pēc tam, kad Līzinga devējs ir 
samaksājis Līzinga objekta pirkuma maksu Pārdevējam, veikt Līgumā 
noteiktos maksājumus līdz brīdim, kad Līzinga devējs atgūst naudas 
līdzekļus tādā apmērā, lai tiktu pilnībā atmaksāta Līzinga summa un visi 
citi Līgumā noteiktie maksājumi. Pēc Līzinga ņēmēja pieprasījuma 
Līzinga devējs pēc saviem ieskatiem izsniedz Līzinga ņēmējam (vai 
Līzinga ņēmēja norādītai personai) attiecīgu pilnvaru vai noslēdz ar 
Līzinga ņēmēju ( vai vienu no Līzinga ņēmējiem, ja Līguma ir minēti 
vairāki Līzinga ņēmēji) attiecīgu līgumu par prasījumu nodošanu, lai 
Līzinga ņēmējs Līzinga devēja vārdā varētu atgūt saskaņā ar Pirkuma 
līgumu Pārdevējam samaksātās naudas summas, tas ir Līzinga objekta 
pirkuma maksu, tajā skaitā Līzinga ņēmēja veikto Pirmo iemaksu, un 

pienācīgu zaudējumu atlīdzību; 
2.2.7. lietot Līzinga objektu kā rūpīgs saimnieks un ievērot visas ar 
Līzinga objekta lietošanu saistītās instrukcijas un noteikumus, tā 
izgatavotāja, Pārdevēja un Līzinga devēja norādījumus, piemērojamos 
tiesību aktus un atbildēt Līzinga devējam par katru neuzmanību; 
2.2.8. savlaicīgi un par saviem līdzekļiem izpildīt Līzinga objekta 
profilakses un nepieciešamos remonta darbus, kā arī tiesību aktos 
noteiktajā kārtībā veikt Līzinga objekta tehnisko apskati, ja saskaņā ar 
spēkā esošajiem tiesību aktiem ir jāveic Līzinga objekta tehniskā apskate; 
2.2.9. pildīt Līzinga objekta apdrošināšanas līgumā noteiktos 
apdrošinājuma ņēmēja un apdrošinātā pienākumus un neveikt darbības 
vai ar savu bezdarbību nepieļaut tādu apstākļu iestāšanos, kas var 
apturēt vai pārtraukt, atbilstoši Līguma noteikumiem noslēgta Līzinga 
objekta apdrošināšanas līguma darbību; 
2.2.10. ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu 
iestāšanās brīža, paziņot Līzinga devējam rakstveidā par: 
2.2.10.1. jebkuru Līzinga objektam vai Līzinga objekta nodarītu 
kaitējumu trešajām personām, kā arī par veiktajiem to likvidēšanas 
pasākumiem; 
2.2.10.2. Līzinga objekta un/vai Papildu nodrošinājuma bojājumu, 
bojāeju, zādzību, laupīšanu vai citādu nozaudēšanu vai to draudiem; 
2.2.10.3. Līzinga objekta un/vai Papildu nodrošinājuma apķīlāšanu, 
izņemšanu vai aresta uzlikšanu tam; 
2.2.10.4. Līzinga ņēmēja (kāda no Līzinga ņēmējiem, ja Līgumā norādīti 
vairāki Līzinga ņēmēji) un/vai Galvinieka īpašuma apķīlāšanu vai aresta 
uzlikšanu tam; 
2.2.11. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu 
iestāšanās brīža, paziņot Līzinga devējam rakstveidā par: 
2.2.11.1. savas korespondences adreses maiņu, vārda, uzvārda vai 
personas koda maiņu, Līgumā norādītās e-pasta adreses maiņu; 
2.2.11.2. savu darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar darba devēju 
un/vai darba devēja maiņu un/vai Līzinga devējam iesniegtā dokumentā 
līzinga darījuma noslēgšanai norādītu citu Līzinga ņēmēja (ikviena, ja 
Līgumā ir vairāk nekā viens Līzinga ņēmējs) ienākumu gūšanas 
pārtraukšanu vai izbeigšanos; 
2.2.12. pēc Līzinga devēja pieprasījuma Līzinga devēja norādītajā 
termiņā: 
2.2.12.1. iepazīstināt Līzinga devēju ar Līzinga objekta izmantošanu, 
nodrošinot Līzinga devējam iespēju to pilnībā apskatīt un pārbaudīt tā 
tehnisko stāvokli un komplektāciju; 
2.2.12.2. uzrādīt vai iesniegt Līzinga devējam Līzinga ņēmēja rīcībā 
esošo Līzinga objekta tehnisko dokumentāciju un jebkuru citu 
dokumentu, kas saistīts ar Līzinga objektu un tā lietošanu; 
2.2.13. sniegt Līzinga devējam tā noteiktajā veidā un formā informāciju, 
kas Līzinga devējam ir nepieciešama Līzinga ņēmēja (ikviena, ja Līgumā ir 
vairāk nekā viens Līzinga ņēmējs) maksātspējas vai finansiālā stāvokļa 
pārbaudei; 
2.2.14. bez Līzinga devēja rakstiskas piekrišanas: 
2.2.14.1. neapgrūtināt Līzinga objektu, tajā skaitā Līzinga objekta 
lietošanas tiesības, ar lietu vai saistību tiesībām; 
2.2.14.2. nenodot savas šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus 
trešajai personai; 
2.2.14.3. nenodot Līzinga objektu lietošanā trešajai personai, t.sk., 
neiznomāt (neizīrēt), nepatapināt, izņemot gadījumu, kad trešā persona 
ir Līzinga ņēmēja ģimenes loceklis vai persona, ar kuru Līzinga ņēmējam 
ir kopēja saimniecība. Līzinga ņēmējs ir atbildīgs par Līzinga objektu un 
savu Līgumā noteikto saistību izpildi arī tad, ja Līzinga objekts ir nodots 
lietošanā trešajai personai; 
2.2.14.4. neizbraukt (neizvest) Līzinga objektu, kas ir vieglā automašīna 
vai komerctransports, ārpus Eiropas Ekonomikas zonas teritorijas, bet cita 
veida Līzinga objektus – ārpus Latvijas Republikas;  
2.2.15. ja, pamatojoties uz Līzinga ņēmēja pieprasījumu, tiek veikti 
grozījumi Līgumā un/vai dokumentos par Papildu nodrošinājumu vai 
Maksājumu grafikā, vai Līzinga devējs sagatavo vai izskata dokumentus 
vai veic citas darbības saistībā ar Līgumu, samaksāt par to Līzinga 
devējam Komisijas maksu saskaņā ar Cenrādi, kā arī atlīdzināt Līzinga 
devējam ar iepriekš minēto darbību veikšanu saistītos visus tiešos, 
pamatotos izdevumus, tajā skaitā izdevumus par notāra pakalpojumiem 
(ja tādi būtu), saskaņā ar attiecīgu Rēķinu;  
2.2.16. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad no Līguma 
izrietošās saistības ir izpildītas un  Līzinga devējs un Līzinga ņēmējs 
paraksta aktu par Līzinga objekta īpašuma tiesību nodošanu attiecīgajam 
Līzinga ņēmējam, par saviem līdzekļiem reģistrēt attiecīgā Līzinga 
ņēmēja īpašuma tiesības attiecīgajā reģistrā, ja Līzinga objekts ir 
reģistrācijai pakļauta manta;  
2.2.17. patstāvīgi iepazīties ar norādījumiem par Līzinga objekta 
Dabiskā nolietojuma un bojājumu, kas nav radušies Dabiskā nolietojuma 
rezultātā, noteikumiem Līzinga devēja mājas lapā www.citadele.lv. 
2.3. Gadījumā, ja Līzinga ņēmējs ir vairākas personas, tad: 
2.3.1. Līzinga devējs ir tiesīgs sazināties ar Līzinga ņēmēju 1 vai sazināties 
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ar visiem Līzinga ņēmējiem kopā vai atsevišķi un katrs Līzinga ņēmējs 
apņemas informēt pārējos par jebkādu saziņu ar Līzinga devēju saistībā 
ar Līgumu, kā arī apņemas patstāvīgi viens no otra uzzināt visu 
informāciju saistībā ar Līgumu un tā izpildi un pilnvaro viens otru sniegt 
Līzinga devējam nepieciešamo informāciju par Līzinga ņēmēju saistībā ar 
Līgumu un tā izpildi; 
2.3.2. visi Līzinga ņēmēji apņemas saskaņot viedokļus, darbības saistībā 
ar Līguma izpildi vai no Līguma izrietošo tiesību, pienākumu izpildi un 
Līzinga devējs ir tiesīgs no jebkura Līzinga ņēmēja saņemto informāciju, 
dokumentus vai izpildītās darbības uzskatīt par veiktām visu Līzinga 
ņēmēju interesēs, neprasot atsevišķu pilnvarojumu no pārējiem Līzinga 
ņēmējiem. Katrs Līzinga ņēmējs apņemas informēt pārējos par jebkādu 
darbību veikšanu saistībā ar Līguma izpildi vai no Līguma izrietošu 
darbību izpildi, vai saistībā ar Līzinga objektu; 
2.3.3. katra Līzinga ņēmēja paraksts uz Līguma ir apliecinājums tam, ka 
konkrētais Līzinga ņēmējs neiebilst viņa personas datu vai citas 
informācijas apmaiņai starp Līzinga devēju un  pārējiem Līzinga 
ņēmējiem Līguma saistību izpildei. 
 
3. Līzinga devēja tiesības un pienākumi 
3.1. Līzinga devējam ir tiesības: 
3.1.1. izvērtēt Pārdevēja finansiālo stāvokli, juridisko statusu un darījumu 
reputāciju un Līzinga objekta pirkuma darījuma ekonomisko mērķi un 
likumību; 
3.1.2. veikt Līzinga objekta apskati visā Līguma darbības laikā;  
3.1.3. pieprasīt, lai Līzinga ņēmējs nodrošinātu Līzinga objekta remontu 
vai Līzinga objekta tehniskās apskates veikšanu tiesību aktos noteiktajā 
kārtībā, ja Līzinga ņēmējs nav to veicis un tehniskā apskate ir jāveic 
saskaņā ar spēka esošajiem tiesību aktiem; 
3.1.5. pieprasīt iesniegt Līzinga devējam informāciju par Līzinga ņēmēja 
(ikviena, ja Līgumā ir vairāk nekā viens Līzinga ņēmējs) maksātspēju un 
finansiālo stāvokli, ja Līzinga ņēmējs nepilda Līgumā noteiktās saistības; 
3.1.6. Līguma darbības laikā atprasīt Līzinga objektu no jebkura 
aizturējuma un prasīt tā rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu no 
vainīgajām personām, t.sk., arī no Līzinga ņēmēja; 
3.1.7. pēc Galvinieka vai Ķīlas devēja pieprasījuma saņemšanas, kā arī 
pēc savas iniciatīvas sniegt informāciju šai personai par Līgumā noteikto 
Līzinga ņēmēja saistību izpildi. 
 
4. Līzinga ņēmēja, kas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem ir uzskatāms par patērētāju, 
atteikuma tiesības 
4.1. Līzinga ņēmējam (jebkurš no Līzinga ņēmējiem, ja Līgumā norādīti 
vairāk kā viens Līzinga ņēmējs) 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma 
noslēgšanas dienas ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un atkāpties 
no Līguma, neiesniedzot Līzinga devējam nekādu pamatojumu un 
saņemot atpakaļ Līzinga ņēmēja samaksāto Pirmo iemaksu, ja tā 
iemaksāta Līzinga devējam, pie nosacījuma ja Pirkuma maksa par Līzinga 
objektu nav samaksāta Pārdevējam un īpašuma tiesības uz Līzinga 
objektu nav pārgājušas uz Līzinga devēju.  
4.2. Par atteikuma tiesību izmantošanu Līzinga ņēmējs (jebkurš no 
Līzinga ņēmējiem, ja Līgumā norādīti vairāk kā viens Līzinga ņēmējs) 
paziņo Līzinga devējam rakstveidā, paziņojumu par atteikuma tiesību 
izmantošanu nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Līzinga devējam 
ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas. 
Līzinga ņēmējam, kas izmanto Atteikuma tiesības, ir rakstiskā veidā 
nekavējoties jāinformē pārējie Līzinga ņēmēji, ja Līgumā ir vairāk kā viens 
Līzinga ņēmējs. 
4.3. Līzinga ņēmējam ir pienākums nekavējoties, taču ne vēlāk kā 30 
(trīsdesmit) dienu laikā no Līzinga ņēmēja paziņojuma par atteikuma 
tiesību izmantošanu nosūtīšanas/iesniegšanas dienas, atmaksāt Līzinga 
devējam Līzinga summu, ja tā ir pārskaitīta Līzinga objekta Pārdevējam, 
samaksāt Procentus, kas aprēķināti saskaņā ar Līguma noteikumiem līdz 
Līzinga summas pilnīgai atmaksas dienai, ja saskaņā ar Pirkuma līguma 
noteikumiem Līzinga devējs ir veicis Pirkuma maksas samaksu par Līzinga 
objektu, un kompensāciju par neatmaksājamām izmaksām, ko Līzinga 
devējs veicis publiskai personai.  
4.4. Ja Līzinga ņēmējs neizpilda Līguma Vispārīgo noteikumu 4.3.punktā 
minētās saistības, tad ir uzskatāms, ka Līzinga ņēmējs Līguma Vispārīgo 
noteikumu 4.1.punktā minētās atteikuma tiesības nav izmantojis.  
4.5. Ja Līzinga ņēmējs izmanto atteikuma tiesības, Līzinga devējam nav 
tiesības pieprasīt no Līzinga ņēmēja kompensāciju par pirmstermiņa 
saistību izpildi. 
4.6. Atteikuma tiesību izmantošana, saskaņā ar Līgumu, neietekmē 
Pirkuma līguma spēkā esamību. 
 
5. Apdrošināšana 
5.1. Līzinga ņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā līdz Līzinga objekta 
nodošanas apliecinājuma parakstīšanai apdrošināt pie Līzinga devēja 
akceptēta apdrošinātāja par saviem līdzekļiem un turpmāk visā Līguma 

darbības laikā uzturēt spēkā Līzinga objekta apdrošināšanu pret visiem 
riskiem, atbilstoši Līzinga devēja prasībām, t.sk. nodrošinot, ka Līzinga 
objekts ir apdrošināts par summu, kas ir ne mazāka par Līzinga objekta 
tirgus vērtību, ieskaitot piemērojamo PVN un citus nodokļus un nodevas, 
un Līzinga objekta Apdrošināšanas polisē Līzinga devējs ir norādīts kā 
apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs. Līzinga ņēmējam ir jāiesniedz vai 
jānosūta uz Līzinga devēja e-pasta adresi kasko@citadele.lv 
Apdrošināšanas polises un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu 
dokumentu kopijas, pēc Līzinga devēja pieprasījuma iesniedzot/uzrādot 
dokumentu oriģinālus. Līzinga ņēmējam ir pienākums iesniegt vai nosūtīt 
uz Līzinga devēja e-pasta adresi kasko@citadele.lv jaunas Apdrošināšanas 
polises  un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu 
kopijas ne vēlāk kā 10 (desmit)  dienas pirms katras konkrētās Līzinga 
objekta Apdrošināšanas polises derīguma termiņa beigām. Līzinga 
ņēmējam ir pienākums pirms katra jauna Līzinga objekta apdrošināšanas 
līguma noslēgšanas  pārliecināties par Līzinga devēja akceptētajām 
apdrošināšanas sabiedrībām, kas norādītas Līzinga devēja mājas lapā 
www.citadele.lv. 
5.2. Līguma darbības laikā Līzinga devējs (tieši vai ar apdrošināšanas 
starpnieka starpniecību) ir tiesīgs nosūtīt Līzinga ņēmējam Līzinga 
objekta apdrošināšanas piedāvājumu un rēķinu apdrošināšanas prēmijas 
apmaksai. Apdrošināšanas piedāvājuma pieņemšanu Līzinga ņēmējs 
apstiprina apmaksājot saņemto apdrošināšanas prēmijas rēķinu saskaņā 
ar tā noteikumiem. Ja apdrošināšanas prēmijas apmaksa noteikta 
vairākos maksājumos, Līzinga devējs ir tiesīgs Līzinga ņēmēja vietā veikt 
atlikušos apdrošināšanas prēmijas maksājumus. Līzinga ņēmējam ir 
pienākums samaksāt Līzinga devēja veiktos apdrošināšanas prēmiju 
maksājumus, saskaņā ar Līzinga devēja izrakstītajiem Rēķiniem. 
5.3. Ja saskaņā ar Līguma noteikumiem Līzinga objekta apdrošināšanu 
un/vai Līzinga objekta tiesīgā lietotāja civiltiesiskās atbildības obligāto 
apdrošināšanu (OCTA) veic Līzinga devējs, tad attiecīgi Līzinga objekta 
apdrošināšanas līgumu vai Līzinga objekta tiesīgā lietotāja civiltiesiskās 
atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) līgumu ar apdrošinātāju 
noslēdz Līzinga devējs. Šajā gadījumā Līzinga ņēmējam ir jāatlīdzina 
Līzinga devējam visi ar apdrošināšanu saistītie izdevumi, t.sk., 
apdrošināšanas prēmija vai tās daļa, saskaņā ar Līzinga devēja izrakstīto 
un Līzinga ņēmējam piestādīto Rēķinu.  
5.4. Iestājoties Līzinga objekta apdrošināšanas gadījumam:  
5.4.1. Līzinga ņēmējam nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk 
kā 3 (trīs) dienu laikā ir jāinformē par to Līzinga devējs, kā arī, saskaņā ar 
apdrošināšanas noteikumiem - Līzinga objekta apdrošinātājs un citas 
apdrošināšanas noteikumos paredzētās personas. Gadījumā, ja Līzinga 
objekts ir sauszemes transportlīdzeklis un Puses Līgumā ir vienojušās, ka 
netiek veikta Līzinga objekta (īpašuma) apdrošināšana, tad Līzinga 
ņēmējam, nekavējoties pēc ceļu satiksmes negadījuma iestāšanās, 
jāizpilda spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās saistības , kā arī par 
to jāinformē Līzinga devējs; 
5.4.2. ja apdrošinātāja pārstāvis atzīst, ka Līzinga objekts ir remontējams 
(t.i., remonts ir tehniski iespējams un ekonomiski pamatots), Līzinga 
objekta remonta izdevumi tiek segti saņemtās apdrošināšanas atlīdzības 
apmērā. Ja no apdrošinātāja saņemtā apdrošināšanas atlīdzība nav 
pietiekoša visu Līzinga objekta remonta izdevumu apmaksai, tad Līzinga 
ņēmējam ir pienākums apmaksāt atlikušo remonta izdevumu daļu; 
5.4.3. ja apdrošinātāja pārstāvis atzīst, ka Līzinga objekts nav 
remontējams (t.i., remonts nav tehniski iespējams vai nav ekonomiski 
pamatots), vai ja ir notikusi Līzinga objekta pilnīga bojāeja, zādzība vai 
laupīšana, Līzinga devējs saņemto apdrošināšanas atlīdzību novirza 
Līzinga ņēmēja saistību, kas izriet no Līguma, pilnīgai izpildei, bet atlikušo 
naudas summas daļu, ja tāda atlikusi, izmaksā Līzinga ņēmējam 1. Ja 
apdrošināšanas atlīdzība nav pietiekama Līzinga ņēmēja saistību, kas 
izriet no Līguma, pilnīgai izpildei vai apdrošināšanas atlīdzība jebkuru 
iemeslu dēļ netiek izmaksāta, tad Līzinga ņēmējam 10 (desmit) darba 
dienu laikā no dienas, kad Līzinga devējs nosūtīja Līzinga ņēmējam 
attiecīgu Rēķinu, jāsamaksā Līzinga devējam trūkstošā naudas summa vai 
arī jāvienojas ar Līzinga devēju par kārtību kādā Līzinga ņēmējs izpildīs 
saistību atlikumu.  
5.5. Ja Līzinga objekta bojājumi nav saistīti ar apdrošināšanas 
gadījumu, Līzinga ņēmējam ir pienākums pilnībā apmaksāt visus Līzinga 
objekta remonta vai atjaunošanas izdevumus. 
5.6. Līzinga ņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka visā Līguma 
darbības laikā Papildu nodrošinājums atbilstoši Līguma Vispārīgo 
noteikumu 5.1. punktā noteiktajam ir apdrošināts un to apliecinoši 
dokumenti ir iesniegti/uzrādīti Līzinga devējam, izņemot gadījumus, kad 
konkrētais nodrošinājuma priekšmets nav jāapdrošina saskaņā ar Līguma 
Speciālās daļas noteikumiem un/vai ķīlas līgumu.  
5.7. Ja Līzinga ņēmējs neizpilda šī Līguma noteikumus attiecībā uz 
Līzinga objekta un/vai Līzinga objekta tiesīgā lietotāja civiltiesiskās 
atbildības obligāto  apdrošināšanu (OCTA) un/vai Papildu nodrošinājuma 
apdrošināšanu, tad Līzinga devējam ir tiesības, bet tam nav pienākuma, 
pašam veikt vai uzdot Līzinga devēja izvēlētai trešajai personai veikt 
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Līzinga objekta un/vai Līzinga objekta tiesīgā lietotāja civiltiesiskās 
atbildības obligāto apdrošināšanu (OCTA) un/vai Papildu nodrošinājuma 
apdrošināšanu. Ja Līzinga devējs (vai Līzinga devēja izvēlētā trešā 
persona) veic kādu no iepriekš minētajām apdrošināšanām, tas ir tiesīgs 
bez saskaņošanas ar Līzinga ņēmēju, pēc saviem ieskatiem izvēlēties 
apdrošinātāju un apdrošināšanas noteikumus, Līzinga devēja vai Līzinga 
ņēmēja vārdā iesniegt, saņemt un parakstīt dokumentus un veikt 
norēķinus, kas nepieciešami attiecīgās Apdrošināšanas polises 
noformēšanai. Līzinga ņēmējam ir pienākums atlīdzināt Līzinga devējam 
visus tā izdevumus, kas saistīti ar Līzinga objekta  un/vai Līzinga objekta 
tiesīgā lietotāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (OCTA) 
un/vai Papildu nodrošinājuma apdrošināšanu, saskaņā ar Rēķinu. Ja 
Līzinga ņēmējs neatlīdzina šos izdevumus Līzinga devēja noteiktajā 
termiņā, tad Līzinga devējs no nesaņemto maksājumu summas aprēķina 
Līgumā norādīto Līgumsodu un Līgumā noteikto maksājumu samaksai 
saņemtos naudas līdzekļus ir tiesīgs novirzīt Līguma Vispārīgo noteikumu 
6.12.punktā noteiktā kārtībā. 

 
6. Maksājumu veikšanas kārtība 
6.1. Līzinga devējs izsniedz Līzinga ņēmējam Līzinga summu, 
pārskaitot to Pārdevējam kā Līzinga objekta pirkuma maksu (vai tās daļu), 
saskaņā ar Pirkuma līguma noteikumiem. Līzinga ņēmējs atmaksā Līzinga 
devējam Līzinga summu un maksā Līzinga devējam Procentus un veic 
citus Līgumā noteiktos maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem, 
veicot samaksu Rēķinā noteiktā kārtībā uz Līguma Speciālajos 
noteikumos norādīto Līzinga devēja kontu. Puses vienojas, ka par dienu, 
kad Līzinga devējs ir izsniedzis Līzinga ņēmējam un Līzinga ņēmējs ir 
saņēmis Līzinga summu (vai tā daļu) ir uzskatāma diena, kad Līzinga 
devējs pārskaita  Pārdevējam Līzinga summu Līzinga objekta pirkuma 
maksas samaksai, saskaņā ar Pirkuma līgumu. Ja Līzinga summas un/vai 
Pirmās iemaksas valūta atšķiras no Līzinga objekta pirkuma maksas 
valūtas, tad Līzinga devējs konvertē Līzinga summu un/vai Pirmo 
iemaksu uz Līzinga objekta pirkuma maksas valūtu pēc AS “Citadele 
banka” noteiktā bezskaidras naudas maiņas valūtas kursa Līzinga objekta 
pirkuma maksas samaksas dienā.  
6.2. Līzinga devējs sagatavo un izsniedz vai nosūta Līzinga ņēmējam 
Maksājumu grafiku vienlaicīgi ar Līgumu, kā arī sagatavo un nosūta 
Līzinga ņēmējam uz Līguma Speciālajos noteikumos norādīto Līzinga 
ņēmēja e-pastu (Saziņas līdzekli) jaunu Maksājumu grafiku ne vēlāk kā 10 
(desmit) darba dienu laikā pēc jebkura no šādu apstākļu iestāšanās: 
6.2.1. Līzinga devējs ir samaksājis Pārdevējam Līzinga objekta pirkuma 
maksu un pēc šo darbību veikšanas Līzinga maksājumu apmērs atšķiras 
no Maksājumu grafikā, kuru Līzinga devējs izsniedza Līzinga ņēmējam 
vienlaicīgi ar Līgumu, norādītā;  
6.2.2. tiek noteikta jauna Procentu likme(daļa); 
6.2.3. tiek veikta Līzinga summas pirmstermiņa daļēja atmaksa; 
6.2.4. Puses ir rakstiski vienojušās par Līguma grozījumiem, kā rezultātā ir 
nepieciešams veikt Maksājumu grafika izmaiņas; 
6.2.5. notikušas izmaiņas piemērojamos tiesību aktos; 
6.2.6. pēc Līzinga ņēmēja pieprasījuma.  
6.3. Līzinga devējs ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Līzinga 
maksājumu samaksas datuma sagatavo un izsniedz vai nosūta Līzinga 
ņēmējam uz Līguma Speciālajos noteikumos norādīto e-pasta adresi 
(Saziņas līdzekli) Rēķinu par attiecīgo Līzinga maksājumu un citu 
maksājumu, ja tāds Līzinga ņēmējam jāveic, saskaņā ar Līguma 
noteikumiem. Līzinga ņēmējam ir jāveic Līzinga maksājumi, t.sk., tiem 
piemērojamais PVN, to samaksai nepieciešamos naudas līdzekļus 
ieskaitot Līzinga devēja Rēķinā norādītajā kontā ne vēlāk kā katra 
attiecīgā Līzinga maksājumu samaksas datumā. Ja Līzinga devēja Rēķinā 
norādītajā kontā Rēķinā noteikts maksājums tiek ieskaitīts pirms iestājas 
tā samaksas termiņš, attiecīgais maksājums ir uzskatāms par veiktu 
saskaņā ar Līgumu noteiktajā Līzinga maksājuma samaksas termiņā 
(datumā).  
6.4. Ja Līzinga ņēmējs jebkuru iemeslu dēļ nav saņēmis Maksājumu 
grafiku vai Rēķinu, tad Līzinga ņēmējam ir pienākums pašam patstāvīgi 
noskaidrot veicamā Līzinga maksājuma apmēru pie Līzinga devēja. 
Maksājumu grafika vai Rēķina nesaņemšana neatbrīvo Līzinga ņēmēju no 
pienākuma savlaicīgi veikt Līgumā noteiktos maksājumus Līgumā 
noteiktajos termiņos.  
6.5. Ja Procentu likme, saskaņā ar Līguma Speciālajiem noteikumiem, 
sastāv no mainīgās EURIBOR un nemainīgās daļas, tad ir jāievēro 
sekojošais: 
6.5.1. Procentu likmes nemainīgā daļa tiek noteikta Līguma Speciālajos 
noteikumos un var tikt mainīta, saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
6.5.2. Procentu likmes mainīgā daļa jeb EURIBOR ir starpbanku vidējā 
EUR aizdošanas likme, kas atbilst Līgumā noteiktajam periodam, tas ir, 
mēnešu skaitam par kādu Puses ir vienojušās Līguma Speciālajos 
noteikumos, piemērojot iepriekšējā darba dienā publicēto EURIBOR likmi. 
EURIBOR likmes noteikšanu pārvalda EMMI (Eiropas Naudas Tirgus 
Institūts) vai cita starptautiski atzīta organizācija. EURIBOR likme 

pirmajam periodam tiek noteikta Līguma sagatavošanas dienā, 
piemērojot iepriekšējā darba dienā publicēto likmi, un ir spēkā līdz dienai 
(to neieskaitot), kad saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 5.6.3.punkta 
noteikumiem, tā tiek noteikta nākamam EURIBOR likmes periodam. 
6.5.3. Ja EURIBOR likme tiek noteikta uz 6 (sešiem) mēnešiem, tad katram 
nākamajam 6 (sešu) mēnešu periodam tā tiek noteikta attiecīgi janvāra 
un jūlija mēneša pirmajā darba dienā, piemērojot iepriekšējā darba dienā 
publicēto EURIBOR likmi. Ja EURIBOR likme tiek noteikta uz trīs 
mēnešiem, tad katram nākamajam trīs mēnešu periodam tā tiek noteikta 
attiecīgi janvāra, aprīļa, jūlija un oktobra mēneša pirmajā darba dienā, 
piemērojot iepriekšējā darba dienā publicēto EURIBOR likmi. Ja EURIBOR 
apmērs tā noteikšanas brīdī ir negatīvs skaitlis, tad uzskatāms, ka 
EURIBOR likme attiecīgajā periodā ir „0” (nulle). Ja EURIBOR likmes 
noteikšanas diena ir oficiālā brīvdiena valstīs, kas nosaka attiecīgo naudas 
indeksu, tad EURIBOR tiek noteikta pēdējā darba dienā pirms brīvdienām. 
Ja EURIBOR likme tās izmaiņu dienā nav publicēta elektroniskās 
informācijas sistēmā, tad piemērojama ir pēdējā pieejamā 
EURIBOR likme, kas publicēta pirms izmaiņu dienas. Līzinga devējam ir 
tiesības vienpusēji nomainīt EURIBOR likmi un noteikt jaunu Procentu 
likmes mainīgo daļu, kas pēc aprēķina principiem un metodoloģijas 
visvairāk atbilst EURIBOR likmei, ja Līzinga devējs šādas izmaiņas uzskata 
par pamatotām. Līzinga devējs par jauno Pievienotās likmes mainīgo 
daļu rakstiski paziņo Līzinga ņēmējam. Ja Līzinga ņēmējs nepiekrīt 
jaunajai Pievienotās likmes mainīgās daļas likmei, tad Līzinga ņēmējam ir 
tiesības 90 dienu laikā no Līzinga devēja paziņojuma par jauno 
Pievienotās likmes mainīgās daļas likmi saņemšanas, izpildīt no Līguma 
izrietošās saistības pilnā apmērā, nemaksājot Līzinga devējam komisijas 
maksu par līzinga pirmstermiņa atmaksu. 
6.6. Līzinga ņēmējam ir jāveic Līzinga maksājumi Līgumā noteiktajā 
kārtībā neatkarīgi no jebkādiem Līzinga objekta tehniskā stāvokļa, 
lietošanas vai ekspluatācijas ierobežojumiem vai traucējumiem, t. sk., 
neatkarīgi no Līzinga objekta atrašanās remontā, Līzinga objekta 
izņemšanas no Līzinga ņēmēja turējuma vai kompetentu iestāžu 
noteiktiem aizliegumiem un ierobežojumiem, vai Līzinga objekta 
bojāejas, nozaudēšanas, zādzības vai nolaupīšanas.  
6.7. Līzinga ņēmējs (jebkurš no Līzinga ņēmējiem) ir tiesīgs, rakstveidā 
2 (divas) darba dienas iepriekš paziņojot Līzinga devējam un saņemot 
Rēķinu, atmaksāt saskaņā ar Rēķinu pilnībā vai daļēji Līzinga summu 
pirms Līgumā noteiktā termiņa bez kompensācijas par Līgumā noteikto 
Līzinga ņēmēja saistību pirmstermiņa izpildi, izņemot, ja Līgumā ir 
noteikta fiksēta Procentu likme un pirms termiņa atmaksātā summa 
divpadsmit mēnešu periodā pārsniedz EUR 9960,- (deviņi tūkstoši deviņi 
simti sešdesmit eiro), tad Līzinga devējs ir tiesīgs prasīt un Līzinga ņēmējs 
apņemas samaksāt Līzinga devējam kompensāciju 1% apmērā no Līzinga 
summas, kas tiek atmaksāta pirms termiņa, ja laikposms starp 
pirmstermiņa atmaksas dienu un Līzinga beigu datumu pārsniedz vienu 
gadu, vai 0,5% apmērā no Līzinga summas, kas tiek atmaksāta pirms 
termiņa, ja laikposms starp pirmstermiņa atmaksas dienu un Līzinga 
beigu datumu nepārsniedz vienu gadu. Ja Līzinga summa tiek atmaksāta 
pilnībā, tad Līzinga ņēmējam ir jāveic visu citu saskaņā ar šo Līgumu 
aprēķināto, bet Līzinga devējam nesamaksāto maksājumu samaksu 
atbilstoši Līzinga devēja veiktajam galīgajam aprēķinam saskaņā ar 
Rēķinu. 
6.8. Ja Līzinga maksājumi saskaņā ar Līzinga devēja izrakstīto Rēķinu, 
tiek kavēti, tad Līzinga devējs ir tiesīgs Rēķinā paredzēto maksājumu 
veikšanai saņemto naudas summu izlietot saskaņā ar Līguma Vispārīgo 
noteikumu 6.12.punkta noteikumiem. 
6.9.  Līzinga ņēmējs apņemas veikt Līzinga maksājumus un citus 
Līgumā paredzētos maksājumus Līzinga summas valūtā. Ja Līzinga 
ņēmējs veic Līzinga maksājumu un/vai citu Līgumā paredzētu 
maksājumu citā valūtā, tad Līzinga devējs ir tiesīgs konvertēt saņemto 
naudas summu uz Līzinga summas valūtu pēc Bankas noteiktā 
bezskaidras naudas maiņas valūtas kursa maksājuma saņemšanas dienā. 
Ja konvertācijas rezultātā Rēķinā norādītais maksājums netiek samaksāts 
pilnā apmērā, Līzinga ņēmējam Līzinga devēja noteiktā termiņā ir 
jāsamaksā starpība vai arī Līzinga devējs ir tiesīgs starpības samaksai 
izlietot naudas līdzekļus, kurus Līzinga devējs ir saņēmis citu maksājumu 
samaksai. 
6.10. Visiem Līgumā noteiktajiem maksājumiem ir jābūt samaksātiem 
Līzinga devējam pilnā apmērā bez atskaitījumiem vai nodokļu 
ieturējumiem. 
6.11.  Jebkurus izdevumus, kas saistīti ar atbilstoši Līgumam veiktiem 
naudas pārskaitījumiem, iemaksām, valūtas konvertācijām, nodokļiem 
u.c. maksājumiem, maksā Līzinga ņēmējs. Ja kādu no šiem maksājumiem 
ir veicis Līzinga devējs, tad Līzinga ņēmējs tos atlīdzina saskaņā ar Līzinga 
devēja izrakstītu Rēķinu. 
6.12. Līguma darbības laikā no Līzinga ņēmēja saņemtos naudas 
līdzekļus Līguma saistību izpildei, Līzinga devējs ir tiesīgs novirzīt Līgumā 
noteikto maksājumu samaksai šādā secībā:  
6.12.1. izdevumu, kas saistīti ar valūtas konvertāciju uz Līzinga objekta 
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pirkuma maskas un/vai Līzinga summas valūtu; 
6.12.2. Līzinga devēja izdevumu, kas saistīti ar Apdrošināšanas polises 
(polišu), t.sk. par Papildu nodrošinājuma apdrošināšanas, noformēšanu 
atlīdzināšanai; 
6.12.3. aprēķināto, bet nesamaksāto Procentu samaksai; 
6.12.4. Līzinga devējam neatmaksātās Līzinga summas samaksai; 
6.12.5. Līzinga devēja izdevumu atlīdzināšanai, kas tam radušies, veicot 
Līzinga objekta novērtēšanu un/vai remontu un/vai tehnisko apskati 
un/vai citus maksājumus, kas saskaņā ar Līgumu ir jāsamaksā Līzinga 
ņēmējam, bet kurus ir samaksājis Līzinga devējs; 
6.12.6. Līgumsodu samaksai (ja tāds aprēķināts saskaņā ar Līgumu).  
6.13. Līzinga devējs ir tiesīgs noteikt citu secību, kādā tiek novirzīti 
veiktie maksājumi Līzinga ņēmēja saistību izpildei, ja cita kārtība nav 
pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu.  
 
7. Pušu atbildība 
7.1. No Līzinga objekta nodošanas apliecinājuma parakstīšanas dienas, 
Līzinga ņēmējs ir pilnā apmērā atbildīgs par iespējamo kaitējumu un 
zaudējumiem, tajā skaitā visiem nejaušības riskiem, kas Līguma darbības 
laikā var tikt nodarīts Līzinga objektam (bojājumi, zudumi, zādzība, 
laupīšana, nolietojums, arests, attiesājums, neatkarīgi no tā, kā vainas dēļ 
un kādu iemeslu dēļ kaitējums nodarīts un ne tikai), vai ko var radīt 
Līzinga objekts apkārtējai videi, kā arī trešo personu dzīvībai un mantai. 
Iepriekš minēto apstākļu iestāšanās neatbrīvo Līzinga ņēmēju no šajā 
Līgumā uzņemto saistību izpildes, kā arī Līzinga ņēmējam ir pienākums 
atlīdzināt Līzinga devējam visus izdevumus, t.sk., izdarītos maksājumus 
trešajām personām, un zaudējumus, kas Līzinga devējam radušies sakarā 
ar iepriekš minēto. 
7.2. Līzinga devējs nav atbildīgs par Līzinga ņēmēja veikto Līzinga 
objekta un Pārdevēja izvēli un Līzinga objekta kvalitātes, stāvokļa, 
tehnisko parametru, lietojuma īpatnību un nolietojuma pakāpes 
atbilstību Līzinga ņēmēja prasībām. Jebkāda veida pretenzijas par Līzinga 
ņēmēja izvēlētā Līzinga objekta nepilnībām vai trūkumiem Līzinga 
ņēmējs risina ar Pārdevēju, kā arī visi jautājumi, kas saistīti ar Līzinga 
objekta kvalitāti, stāvokli, garantijām un atbilstību specifikācijai vai 
tehniskajiem parametriem, jārisina ar Līzinga objekta Pārdevēju. 
Nepieciešamības gadījumā Līzinga ņēmējs (jebkurš no Līzinga ņēmējiem) 
ir tiesīgs prasīt Līzinga devējam attiecīgu pilnvarojumu Līzinga ņēmējam 
(vienam vai vairākiem) vai tā norādītai personai risināt sarunas ar Līzinga 
objekta Pārdevēju. Ja Līzinga ņēmējam saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem ir tiesības atprasīt par Līzinga objektu samaksāto 
naudas summu, bet viņš, veicot normatīvajos aktos noteiktās darbības, 
nevar panākt, lai Pārdevējs izpilda tā likumīgās prasības, Līzinga 
ņēmējam ir tiesības vērst prasījumu pret Līzinga devēju 6 (sešu) mēnešu 
laikā no Līzinga objekta saņemšanas dienas vai dienas, kad Līzinga 
ņēmējam saskaņā ar Līgumu bija jāsaņem Līzinga objekts. Līzinga devējs 
izskata Līzinga ņēmēja prasījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā. 
7.3. Visus nepieciešamos un derīgos izdevumus, izmaksas, nodokļus un 
nodevas, kas saistītas ar Līzinga objekta iegādi, uzstādīšanu, montāžu, 
lietošanu, apdrošināšanu un reģistrāciju atbilstoši spēkā esošiem tiesību 
aktiem, ja tāda ir jāveic, apmaksā Līzinga ņēmējs, un Līzinga devējs tos 
Līzinga ņēmējam neatlīdzina. Ja Līzinga devējs ir veicis jebkādus no 
iepriekš minētajiem maksājumiem, Līzinga ņēmējam ir pienākums, 
saskaņā ar Līzinga devēja izrakstīto Rēķinu, atlīdzināt Līzinga devējam šos 
izdevumus Rēķinā noteiktajā termiņā. 
7.4. Jebkādi neatdalāmie uzlabojumi, nomainītais aprīkojums un 
detaļas, kā arī neatdalāmie papildinājumi, kas izdarīti Līzinga objektam 
un kurus nevar atdalīt, nebojājot Līzinga objektu, ir Līzinga devēja 
īpašums un Līzinga devējs to vērtību neatlīdzina, ja vien Puses rakstveidā 
nevienojas par citu kārtību. 
 
8. Atbildība par Līguma saistību nepienācīgu izpildi 
8.1. Ja Līzinga ņēmējs kavē jebkura Līgumā noteikta maksājuma 
samaksas termiņu, Līzinga devējs ir tiesīgs saņemt Līgumsodu 0,25% 
apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru maksājuma 
kavējuma dienu, sākot ar pirmo maksājuma kavējuma dienu, līdz dienai 
(ieskaitot), kad Līzinga ņēmējs veicis pilnīgu nokavētā maksājuma 
samaksu vai līdz Līguma laušanas dienai. Līgumsods, kas aprēķināts par 
Līgumā noteiktā maksājuma kavējumu, Līzinga ņēmējam jāsamaksā ne 
vēlāk kā nākamajā Līzinga maksājumu samaksas datumā.  
8.2. Līzinga ņēmējam ir pienākums Līzinga devēja noteiktā termiņā 
samaksāt Līgumsodu: 
8.2.1. par Līgumā noteikto Līzinga objekta un/vai Papildu 
nodrošinājuma apdrošināšanas noteikumu nepienācīgu izpildi – 0,5% 
apmērā no neatmaksātās Līzinga summas dienā, kad konstatēta saistības 
nepienācīga izpilde, bet ne mazāk kā EUR 70,- par katru saistību 
nepienācīgas izpildes gadījumu;  
8.2.2. par Līgumā noteikto saistību nepienācīgu izpildi, t.i. par 
informācijas un/vai dokumentu neiesniegšanu Līzinga devējam 
Līgumā/Līzinga devēja norādītajā termiņā un kārtībā – 0,05% apmērā no 

neatmaksātās Līzinga summas dienā, kad konstatēta saistības 
nepienācīga izpilde, bet ne mazāk kā EUR 7,- un ne vairāk kā EUR 35,- par 
katru saistību nepienācīgas izpildes dienu; 
8.2.3. par citu Līgumā noteikto Līzinga ņēmēja saistību, kas nav 
iepriekš uzskaitīta šajā punktā vai Līguma Vispārīgo noteikumu 
8.1.punktā, nepienācīgu izpildi, ja nepienācīgas izpildes rezultātā ir radies 
vai var rasties apdraudējums Līzinga objektam vai Līguma noteikumu 
turpmākai izpildei un rada vai var radīt Līzinga devējam būtiskus riskus – 
0,25% apmērā no neatmaksātās Līzinga summas dienā, kad konstatēta 
saistības nepienācīga izpilde, bet ne mazāk kā EUR 35,- par katru saistību 
nepienācīgas izpildes gadījumu. 
8.3. Ja līdz dienai, kad Līzinga devējs saskaņā ar Līguma noteikumiem 
vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai līdz Līzinga beigu datumam Līzinga 
ņēmējs nav pilnībā veicis visus Līgumā noteiktos maksājumus, Līzinga 
ņēmējam ir pienākums samaksāt Līzinga devējam Civillikuma 1756.pantā 
noteiktos likumiskos procentus par termiņa kavējumu, kas tiek aprēķināti, 
sākot ar nākamo dienu pēc dienas, kad Līzinga devējs vienpusēji atkāpjas 
no Līguma, vai ar nākamo dienu, kas seko Līzinga beigu datumam, līdz 
pilnīgai saistību izpildei.  
8.4. Līgumā noteikto Līgumsodu samaksa neatbrīvo Līzinga ņēmēju no 
attiecīgo Līgumā noteikto Līzinga ņēmēja saistību izpildes. 
8.5. Visos gadījumos, kad Līzinga devējs konstatē jebkuru no 
apstākļiem, kas saskaņā ar Līguma noteikumiem rada tiesības Līzinga 
devējam vienpusēji atkāpties no Līguma, Līzinga devējam ir tiesības 
nekavējoties izņemt Līzinga objektu no Līzinga ņēmēja valdījuma. Šādā 
gadījumā Līzinga ņēmējam pēc Līzinga devēja attiecīga pieprasījuma ir 
pienākums nekavējoties nogādāt Līzinga objektu uz pieprasījumā 
norādīto vietu, vienlaicīgi nododot Līzinga devējam Līzinga objekta 
dokumentus (t.sk., reģistrācijas apliecību) un visu atslēgu komplektus (ja 
Līzinga objekts ir transportlīdzeklis). Līzinga devējs neatlīdzina Līzinga 
ņēmējam nekādus zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar Līzinga 
objekta izņemšanu no Līzinga ņēmēja valdījuma un/vai atkāpšanos no 
Līguma pirms tā termiņa.  

 
9. Līguma izbeigšana pirms termiņa 
9.1. Katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to 
rakstveidā paziņojot otrai Pusei, šādos gadījumos: 
9.1.1. ja Līgumā noteiktajā kārtībā netiek noslēgts Pirkuma līgums vai arī 
tas līdzējiem vienojoties tiek izbeigts vai atcelts pirms Līzinga devējs ir 
samaksājis Pārdevējam Līzinga objekta pirkuma maksu. Šajā gadījumā 
Līzinga devējs 5 (piecu) darba dienu laikā atmaksā Līzinga ņēmējam 1 
Pirmo iemaksu, ja tāda ir iemaksāta Līzinga devēja kontā, no tās ieturot 
Komisijas maksu, ja tāda nav tikusi iemaksāta Līzinga devēja kontā 
saskaņā ar Līguma noteikumiem. Ja Līgums tiek izbeigts Līzinga devēja 
vainas dēļ, Komisijas maksa, ko Līzinga ņēmējs ir samaksājis Līzinga 
devējam saskaņā ar Līguma noteikumiem, tiek atmaksāta Līzinga 
ņēmējam 1;  
9.1.2. ja Līzinga devējs ir samaksājis Pārdevējam Līzinga objekta 
pirkuma maksu un nav izpildītas Pirkuma līgumā noteiktās saistības, t.sk. 
Līzinga objekts nav nodots Līzinga ņēmējam 1 un/vai īpašuma tiesības uz 
Līzinga objektu nav pārgājušas Līzinga devējam no viņa neatkarīgu 
apstākļu dēļ. Šajā gadījumā Līzinga devējs atmaksā Līzinga ņēmējam 1 
Pirmo iemaksu, ja tāda ir iemaksāta Līzinga devēja kontā, pēc tam, kad 
tas ir saņēmis Pārdevējam samaksāto Pirkuma maksu pilnā apmērā, no 
Pirmās iemaksas ieturot Komisijas maksu, ja tāda nav tikusi iemaksāta 
Līzinga devēja kontā. Ja Līgums tiek izbeigts Līzinga devēja vainas dēļ, 
Komisijas maksa, ko Līzinga ņēmējs ir samaksājis Līzinga devējam 
saskaņā ar Līguma noteikumiem tiek atmaksāta Līzinga ņēmējam. 
9.2. Līzinga ņēmējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, 
rakstveidā par to paziņojot Līzinga devējam, ja vienlaicīgi ar atkāpšanos 
no Līguma, Līzinga ņēmējs pilnā apmērā apmaksā Līzinga devējam visus 
izrakstītos kārtējos rēķinus, t.i., uz paziņojuma iesniegšanas brīdi Līzinga 
ņēmējam nav nenokārtotu saistību pret Līzinga devēju, kas izriet no šī 
Līguma vai jebkura cita starp Līzinga ņēmēju un Līzinga devēju noslēgta 
līguma/vienošanās, un: 
9.2.1. nododot Līzinga objektu Līzinga devējam vai 
9.2.2. pilnā apmērā pirms termiņa izpilda visas saistības, kas izriet no 
Līguma. 
Līgums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad Līzinga ņēmēja saistības pret 
Līzinga devēju ir pilnā apmērā izpildītas  (t.i. pilnībā segta  Līzinga 
summa, Procenti, kas aprēķināti saskaņā ar Līguma noteikumiem un citi 
no Līguma izrietošie maksājumi) un publiskajā reģistrā, ja Līzinga objekts 
ir reģistrācijai pakļauta manta, ir reģistrētas Līgumā norādītā Līzinga 
ņēmēja īpašuma tiesības uz Līzinga objektu. 
9.3. Līzinga devējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, 
nekavējoties pārņemot Līzinga objektu savā valdījumā, un prasīt saskaņā 
ar Līgumu aprēķināto, bet Līzinga devējam saskaņā ar Rēķinu (Rēķiniem) 
nesamaksāto Līzinga maksājumu, atlikušās Līzinga summas un citu, 
saskaņā ar Līguma noteikumiem aprēķināto maksājumu pilnīgu samaksu, 
nosūtot Līzinga ņēmējam paziņojumu Līgumā noteiktajā kārtībā un 
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norādot tajā saistību izpildes gala datumu, ko nedrīkst noteikt ātrāk par 7 
(septiņām) dienām no šajā punktā minētā Līzinga devēja paziņojuma 
nosūtīšanas dienas, šādos gadījumos:  
9.3.1. bez Līzinga devēja rakstiskas piekrišanas ir veiktas kādas no 
Līguma Vispārējo noteikumu 2.2.14.punktos minētajam darbībām; 
9.3.2. Līzinga ņēmējs kavē Līgumā paredzētu maksājumu ilgāk par 30 
(trīsdesmit) dienām; 
9.3.3. Līzinga ņēmējs nepilda (nav izpildījis) Līgumā noteiktās saistības 
un neizpilda attiecīgo saistību vai nenovērš Līguma noteikumu 
pārkāpumu pēc Līzinga devēja attiecīga atgādinājuma/pieprasījuma 
nosūtīšanas Līzinga ņēmējam tajā noteiktajā termiņā; 
9.3.4. Līzinga objekts jebkādu saskaņā ar Līgumu neatļautu iemeslu 
dēļ neatrodas Līzinga ņēmēja turējumā vai ir arestēts; 
9.3.5. Līzinga objekts ir gājis bojā, nozagts, nolaupīts vai atbilstoši 
apdrošināšanas sabiedrības atzinumam Līzinga objekta remonts nav 
tehniski iespējams vai nav ekonomiski pamatots; 
9.3.6. pret Līzinga devēju tiek celta pamatota prasība saistībā ar 
Līzinga objektu un Līzinga ņēmējs nav apmierinājis šo prasību vai 
novērsis tās pamatu Līzinga devēja noteiktā termiņā;  
9.3.7. pirms šī Līguma noslēgšanas vai tā darbības laikā Līzinga ņēmējs 
(kāds no Līzinga ņēmējiem, ja Līgumā norādīti vairāki Līzinga ņēmēji) ir 
iesniedzis Līzinga devējam viltotus dokumentus vai sniedzis Līzinga 
devējam nepatiesas ziņas; 
9.3.8. Līzinga devējs vai Bankas Grupas uzņēmums vienpusēji atkāpjas 
vai izbeidz jebkādu citu starp Bankas Grupas uzņēmumu un Līzinga 
ņēmēju (jebkuru no Līzinga ņēmējiem) noslēgtu līgumu (vienošanos), 
pamatojoties uz Līzinga ņēmēja (jebkura no Līzinga ņēmējiem) būtiskiem 
attiecīgā līguma/vienošanās pārkāpumiem vai Bankas Grupas 
uzņēmums, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības, izbeidz jebkādu 
starp Bankas Grupas uzņēmumu un Līzinga ņēmēju (jebkuru no Līzinga 
ņēmējiem) noslēgtu līgumu (vienošanos); 
9.3.9. ir stājies spēkā tiesas nolēmums par Līzinga ņēmēja (jebkura no 
Līzinga ņēmēju, ja Līgumā ir norādīti vairāki Līzinga ņēmēji) 
maksātnespējas procesa ierosināšanu; 
9.3.10. Galvinieks vai Ķīlas devējs  nepilda kādu no savām saistībām un 
attiecīgā saistība netiek izpildīta 10 (desmit) dienu laikā no Līzinga devēja 
brīdinājuma nosūtīšanas Līzinga ņēmējam un šai personai vai ir stājies 
spēkā tiesas nolēmums par Galvinieka maksātnespējas procesa 
ierosināšanu vai tiesā pret Galvinieku tiek apmierināta prasība par parāda 
vai zaudējumu piedziņu, vai ir pieņemts attiecīgās institūcijas lēmums 
par Galvinieka naudas līdzekļu un/vai mantas apķīlāšanu, vai arī tiek 
piemērots kāds no prasības nodrošināšanas līdzekļiem, ja prasījumi ir 
tādā apjomā, kas var būtiski apdraudēt galvinieka uzņemto saistību 
izpildi pret Līzinga devēju, un Līzinga ņēmējs nevienojas ar Līzinga 
devēju par jaunu Papildu nodrošinājumu (galvojumu un/vai ieķīlājumu) 
un tā noformēšanu Līzinga devēja noteiktā termiņā, kas nav mazāks par 
30 (trīsdesmit) dienām no Līzinga devēja pieprasījuma;  
9.3.11. Papildu nodrošinājums (ieķīlājums vai galvojums) tiek apstrīdēts, 
atzīts par spēkā neesošu, gājis bojā vai zudis vai uz to tiek vērsti trešo 
personu prasījumi un Līzinga ņēmējs nevienojas ar Līzinga devēju par 
jaunu Papildu nodrošinājumu un tā noformēšanu pēc Līzinga devēja 
attiecīga rakstveida pieprasījuma nosūtīšanas Līzinga ņēmējam, 
pieprasījumā noteiktajā termiņā, kas nav mazāks par 30 (trīsdesmit) 
dienām no Līzinga devēja pieprasījuma nosūtīšanas dienas; 
9.3.12. Līzinga devēja rīcībā ir informācija par to, ka Līzinga ņēmējs 
(jebkurš no Līzinga ņēmējiem, ja Līgumā ir norādīti vairāki Līzinga ņēmēji) 
ir iesaistīts nodarījumā, par kuru ir paredzēta kriminālatbildība saskaņā ar 
spēkā esošajiem tiesību aktiem, un/vai cita veida negatīva informācija par 
Līzinga ņēmēju (jebkuru no Līzinga ņēmējiem, ja Līgumā ir norādīti 
vairāki Līzinga ņēmēji), kas var radīt kaitējumu Līzinga devēja reputācijai. 
9.4. Ja Līzinga devējs izlieto savas tiesības pirms termiņa atkāpties no 
Līguma pamatojoties uz Līguma Vispārīgo noteikumu 9.3.5. punktu un 
tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, un:  
9.4.1.1. apdrošināšanas atlīdzība ir pietiekama galīgam norēķinam ar 
Līzinga devēju, t.i., Līzinga summas atlikuma un citu no Līguma izrietošo 
maksājumu pilnīgai samaksai, tad Līzinga devējs saņemto 
apdrošināšanas atlīdzību novirza Līzinga ņēmēja saistību, kas izriet no 
Līguma, pilnīgai izpildei, bet atlikušo naudas summas daļu, ja tāda 
atlikusi, izmaksā Līzinga ņēmējam 1; 
9.4.1.2. apdrošināšanas atlīdzība nav pietiekama galīgam norēķinam ar 
Līzinga devēju, t.i., Līzinga summas atlikuma un citu no Līguma izrietošo 
maksājumu samaksai, tad Līzinga ņēmējam jāsamaksā Līzinga devējam 
izrakstītajos Rēķinos norādītie maksājumi un 10 (desmit) darba dienu 
laikā no dienas, kad Līzinga devējs nosūtīja Līzinga ņēmējam attiecīgu 
paziņojumu, jāsamaksā Līzinga devējam trūkstošā naudas summa, kas 
aprēķināta kā starpība starp saņemto apdrošināšanas atlīdzību un 
summu, kas nepieciešama no Līguma izrietošo Līzinga ņēmēja saistību 
pilnīgai izpildei vai arī jāvienojas ar Līzinga devēju par pilnīgu Līgumā 
noteikto saistību izpildes kārtību.  
9.5. Ja Līzinga devējs izlieto savas tiesības pirms termiņa atkāpties no 

Līguma, pamatojoties uz Līguma Vispārīgo noteikumu 9.3.5. punktu, un 
apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, tad Līzinga ņēmējam ir 
jāsamaksā Līzinga devējam izrakstītajos Rēķinos norādītie maksājumi, 
jāveic Līzinga summas atlikušās daļas un Procentu, kas aprēķināti līdz 
pilnīgai Līzinga ņēmēja Līgumā noteikto saistību izpildei, samaksa, kā arī 
jāveic citi maksājumi, kas izriet no Līguma vai jāvienojas ar Līzinga devēju 
par pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildes citu kārtību. 
9.6. Ja Līgums tiek izbeigts pirms Līzinga beigu datuma, nodot 
Līzinga objektu Līzinga devējam,  Līzinga ņēmējam ir jāveic Rēķinu 
pilnīga apmaksa, t.sk. jāsedz visi ar Līzinga objekta pārņemšanu saistītie 
izdevumi, kurus Līzinga devējs sedzis Līzinga ņēmēja vietā, kā arī Līzinga 
ņēmējam pēc Līzinga devēja rakstiska pieprasījuma ir jāatmaksā Līzinga 
devējam naudas summa, kas atbilstoši Līzinga devēja grāmatvedības 
datiem aprēķināta kā starpība starp Līzinga objekta realizācijas rezultātā 
iegūto summu un summu, kas nepieciešama no Līguma izrietošo Līzinga 
ņēmēja saistību pilnīgai izpildei.  
9.7. Ja Līzinga ņēmējs (jebkurš no Līzinga ņēmējiem, ja Līgumā ir 
norādīti vairāki Līzinga ņēmēji) ir miris vai tiek pasludināts par bezvēsts 
prombūtnē esošu, Līzinga devējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma 
un nekavējoties, bezstrīdus kārtībā pārņemt Līzinga objektu savā 
valdījumā.  
 
 
10. Rīcība ar Līzinga objektu, ja Līzinga beigu datumā nav pilnībā 
izpildītas Līzinga ņēmēja saistības 
10.1. Ja līdz dienai, kad Līzinga devējs saskaņā ar Līguma noteikumiem 
vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai līdz Līzinga beigu datumam Līzinga 
ņēmējs nav veicis visus Līgumā paredzētos maksājumus, Līzinga 
ņēmējam ir pienākums nekavējoties nodot Līzinga objektu Līzinga 
devēja valdījumā. Līzinga ņēmējam (jebkuram no Līzinga ņēmējiem, ja 
Līgumā ir norādīti vairāki Līzinga ņēmēji) Līzinga devēja rakstiskā 
paziņojumā noteiktā termiņā ir jānogādā Līzinga objekts uz paziņojumā 
norādīto vietu, vienlaicīgi nododot Līzinga devējam Līzinga objekta 
dokumentus (t.sk., reģistrācijas apliecību) un visu atslēgu komplektus (ja 
Līzinga objekts ir transportlīdzeklis). 
10.2. Gadījumā, ja Līzinga objekts netiek nodots Līzinga devēja 
valdījumā Līguma Vispārīgo noteikumu 10.1.punktā noteiktajā kārtībā, 
Līzinga devējam ir tiesības veikt pasākumus Līzinga objekta izņemšanai 
no Līzinga ņēmēja turējuma, bezstrīdus kārtībā pārņemt Līzinga objektu 
savā valdījumā jebkurā laikā neatkarīgi no Līzinga objekta atrašanās 
vietas, tajā skaitā, iekļūt teritorijās un telpās, kurās atrodas Līzinga 
objekts, un visus ar to saistītos izdevumus piedzīt no Līzinga ņēmēja 
(jebkura no Līzinga ņēmēju, ja Līgumā ir norādīti vairāki Līzinga ņēmēji).  
10.3. Līzinga devējs vai tā pilnvarota persona sastāda aktu par Līzinga 
objekta pieņemšanu valdījumā, kurā tiek fiksēts Līzinga objekta 
vizuālais/tehniskais stāvoklis, nepieciešamības gadījumā pieaicinot 
ekspertu. 
10.4. Līzinga devējs neatlīdzina Līzinga ņēmējam nekādus zaudējumus, 
kas tam radušies sakarā ar Līzinga devēja vienpusēju atkāpšanos no 
Līguma vai Pusēm vienojoties par Līguma izbeigšanu pirms Līzinga beigu 
datuma un Līzinga objekta izņemšanu no Līzinga ņēmēja turējuma. 
10.5. Pēc Līzinga objekta izņemšanas no Līzinga ņēmēja turējuma, 
Līzinga devējs ir tiesīgs pārdot Līzinga objektu trešajām personām par 
brīvu cenu pēc saviem ieskatiem, bez tiesas starpniecības, bez izsoles un 
iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar Līzinga ņēmēju. Līzinga 
objekts var tikt realizēts gan kā vienots objekts, gan arī pa sastāvdaļām. 
10.6. Pēc Līzinga objekta realizācijas, Līzinga devējs atmaksā Līzinga 
ņēmējam 1 naudas līdzekļus, kas ir palikuši Līzinga objekta realizācijas 
rezultātā pēc visu Līzinga devēja prasījumu apmierināšanas, kas izriet no 
Līguma. 
10.7. Līzinga objekta realizācijas rezultātā saņemtos naudas līdzekļus 
Līzinga devējs novirza turpmāk minētajā secībā: 
10.7.1. PVN samaksai spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajā apmērā un 
kārtībā; 
10.7.2. ar Līzinga objektu saistīto izdevumu segšanai; 
10.7.3. nesamaksāto procentu samaksai; 
10.7.4. neatmaksātās Līzinga summas atmaksai; 
10.7.5. citu Līgumā paredzētu, bet nesamaksātu, maksājumu, kas nav 
uzskaitīti šajā Līguma punktā, samaksai; 
10.7.6. nesamaksāto Līgumsodu samaksai. 
10.8. Ja Līzinga objekta realizācijas rezultātā saņemtā summa nav 
pietiekama, lai pilnībā segtu Līguma Vispārīgo noteikumu 10.7.punktā 
paredzētos maksājumus, Līzinga ņēmējam jāveic trūkstošās naudas 
summas, kas aprēķināta kā starpība starp Līzinga objekta atsavināšanas 
darījumā saņemto atlīdzību un Līzinga ņēmēja pilnīgu saistību pret 
Līzinga devēju, kas izriet no Līguma, izpildei vai arī jāvienojas ar Līzinga 
devēju par pilnīgu Līgumā noteikto saistību izpildes kārtību. Gadījumā, ja 
Līzinga ņēmējs nesedz starpību un nevienojas ar Līzinga devēju par 
pilnīgu saistību izpildes kārtību, Līzinga devējam ir tiesības tiesību aktos 
noteiktā kārtībā, atbilstoši strīda pakļautībai, prasīt Līzinga ņēmēja 
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parāda summas piedziņu, kā arī vērst piedziņu uz visu Līgumā noteikto 
Līzinga ņēmēja saistību izpildes nodrošinājumu un Līzinga ņēmēja un 
Galvinieku mantu. 
10.9. Ja jebkādu iemeslu dēļ Līzinga objektu nav iespējams realizēt kā 
nedalāmu objektu (t.sk., bet ne tikai – sakarā ar Līzinga objekta bojājumu 
un tml.), tad Līzinga devējs ir tiesīgs pārdot Līzinga objektu pa 
sastāvdaļām Līguma Vispārīgo noteikumu 10.5.punktā noteiktajā kārtībā. 
10.10. Līzinga ņēmējs ir tiesīgs piedāvāt Līzinga devējam Līzinga 
objekta (vai tā sastāvdaļu) pircēju, ja tas paātrina Līzinga objekta 
realizāciju vai palielina realizācijas cenu. 
10.11. Ja līdz dienai, kad Līzinga devējs, saskaņā ar Līguma 
noteikumiem, vienpusēji atkāpjas no Līguma, vai Puses vienojušās par 
Līguma izbeigšanu pirms Līzinga beigu datuma vai, iestājoties Līzinga 
beigu datumam, Līzinga ņēmējs nav veicis visus Līgumā paredzētos 
maksājumus, Līzinga devējam ir tiesības tiesību aktos noteiktā kārtībā, 
atbilstoši strīda pakļautībai prasīt Līzinga ņēmēja parāda summas 
piedziņu, kā arī vērst piedziņu uz visu Līgumā noteikto Līzinga ņēmēja 
saistību izpildes nodrošinājumu un Līzinga ņēmēja un Galvinieku mantu, 
jebkurā no turpmāk minētajiem gadījumiem: 
10.11.1. ja saskaņā ar Līguma noteikumiem veiktās Līzinga objekta 
realizācijas rezultātā saņemtā summa un/vai Līzinga objekta 
apdrošinātāja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība, ja bija iestājies 
apdrošināšanas gadījums, nav pietiekama, lai pilnībā segtu Līguma 
Vispārīgo noteikumu 10.7.punktā paredzētos maksājumus, vai arī, ja 
Līzinga objekta apdrošinātājs, jebkuru iemeslu dēļ, neizmaksāja 
apdrošināšanas atlīdzību; 
10.11.2. ja Līzinga objekts, jebkuru iemeslu dēļ (zādzība, bojāeja, 
Līzinga objekta likumīga vai nelikumīga aizturēšana no trešo personu 
puses, Līzinga ņēmēja patvarīga rīcība u.c.), nav Līzinga devēja norādītajā 
termiņā un vietā nodots Līzinga devēja valdījumā. 
10.12. Ja pēc tam, kad saskaņā ar spēkā stājušos tiesas spriedumu, 
vērsta piedziņa uz Līzinga ņēmēja (jebkuru no Līzinga ņēmējiem, ja 
Līgumā ir norādīti vairāki Līzinga ņēmēji) un Galvinieku mantu, kā arī uz 
Līguma izpildes nodrošinājumu Līzinga devējs pēc pilnīgas Līzinga 
ņēmēja parāda dzēšanas nodod Līzinga objekta īpašuma tiesības Līguma 
Speciālajos noteikumos norādītajam Līzinga ņēmējam.  
10.13. Ja Līzinga objekts tiek nodots Līzinga devēja valdījumā vai par 
Līzinga objektu tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība laika posmā no 
Līzinga ņēmēja parāda piedziņas procesa uzsākšanas brīža līdz pilnīgas 
parāda dzēšanas brīdim, tad atbilstoši Līgumam un Latvijas Republikas 
tiesību aktu prasībām, Līzinga devējs veic Līguma Vispārīgo noteikumu 
10.5.-10.9.punktos minētās darbības, parāda daļējai vai pilnīgai dzēšanai. 
10.14. Ja par Līzinga objektu tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība 
pēc Līzinga ņēmēja pilnīgas parāda dzēšanas, tad Līzinga devējs atmaksā 
saņemto apdrošināšanas atlīdzību, vienojoties ar Līzinga ņēmēju 1 par 
atmaksas termiņu. 
10.15. Ja Līzinga objekts saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 
10.1.punkta noteikumiem netiek nodots Līzinga devēja valdījumā, 
Līzinga ņēmējs atbild par visiem Līzinga devēja zaudējumiem, kas tam 
radušies, veicot atbilstošas un samērīgas darbības Līzinga objekta 
meklēšanā un pārņemšanā Līzinga devēja valdījumā, un Līzinga devējs ir 
tiesīgs celt prasību pret Līzinga ņēmēju par šo zaudējumu atlīdzināšanu.  
 
 

11. Noslēguma noteikumi 
11.1. Līgums stājas spēkā, kad pēdējais no līgumslēdzējiem ir parakstījis 
Līguma 1.daļu jeb Speciālos noteikumus un ir spēkā līdz brīdim, kad 
Puses ir pilnībā izpildījušas visas savas ar Līgumu uzņemtās saistības, tajā 
skaitā Līzinga ņēmējs ir pilnībā izpildījis saistības pret Līzinga devēju, kas 
izriet no Līguma. Līgums zaudē savu spēku, ja 60 dienu laikā no Līguma 
spēkā stāšanas dienas nav stājies spēkā Līzinga objekta Pirkuma līgums 
vai līdzējiem vienojoties tas ir atcelts vai izbeigts pirms Līzinga objekta 
pirkuma maksas (t.sk. Pirmā maksājums) samaksas. 
11.2. Maksājumu grafiki, Rēķini un Līgumā noteiktie paziņojumi, 
brīdinājumi, pieprasījumi un cita ar Līgumu saistīta informācija tiek 
uzskatīta par nosūtītu otrai Pusei pienācīgā veidā, ja nosūtīta zemāk 
minētajā veidā, un uzskatāma par saņemtu attiecīgi zemāk minētajā 
termiņā: 
11.2.1. nosūtīta uz Līguma Speciālajos noteikumos norādīto Līzinga 
ņēmēja e-pasta adresi jeb Saziņas līdzekli – trešajā dienā pēc tā 
nosūtīšanas; 
11.2.2. nosūtīta uz Līzinga ņēmēja (jebkura no Līzinga ņēmējiem) 
deklarētās dzīvesvietas/ Līzinga devēja juridisko adresi - piektajā dienā 
pēc sūtījuma nodošanas pasta iestādē;  
11.2.3. nodota Līzinga ņēmējam (jebkuram no Līzinga ņēmējiem) 
personīgi - nodošanas brīdī; 
11.2.4. nosūtīts ar Citadele internetbankas starpniecību, ja Līzinga 
ņēmējam (kādam no Līzinga ņēmējiem) tāda ir pieslēgta, – trešajā dienā 
pēc tā nosūtīšanas.  
11.3. Ja viens vai vairāki Līguma noteikumi jebkādā veidā kļūst par spēkā 
neesošiem, nelikumīgiem vai neizpildāmiem, tas nekādā veidā 
neietekmēs un neierobežos pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību, 
likumību vai izpildāmību.  
11.4. Līguma daļu un punktu nosaukumi doti tikai Līguma 
pārskatāmības uzlabošanai, nevis satura interpretācijai. 
11.5. Ja kāds no Līguma Speciālajiem noteikumiem ir pretrunā ar kādu 
no Līguma Vispārīgajiem noteikumiem, tad tiek piemērots attiecīgais 
Līguma Speciālais noteikums. 
11.6. Līzinga devējs veic fizisko personu datu apstrādi atbilstoši tā 
apstiprinātajiem Privātuma aizsardzības noteikumiem (atrodami Līzinga 
devēja/Bankas mājas lapā www.citadele.lv). 
11.7. Uzraudzību pār patērētāju tiesību ievērošanu attiecībā uz 
pakalpojumu izmantotājiem, kuri uzskatāmi par patērētājiem Patērētāju 
tiesību aizsardzības likuma izpratnē, veic Patērētāju tiesību aizsardzības 
centrs, atrašanās vieta Rīgā, Brīvības ielā 55, LV - 1010, e-pasts: 
ptac@ptac.gov.lv. 
11.8. Aktuālā informācija par Līzinga devēju ir pieejama Līzinga 
devēja/Bankas mājas lapā www.citadele.lv.  
11.9. Kredītu informācijas biroju, ar kuriem Bankai/ Līzinga devējam 
noslēgti līgumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu, pamatojoties uz 
Kredītinformācijas biroju likumu, adreses var uzzināt Bankas/ Līzinga 
devēja mājaslapā internetā www.citadele.lv vai klātienē ierodoties pie 
Līzinga devēja. 
11.10. Jebkuri grozījumi un papildinājumi šajā Līgumā izdarāmi 
rakstveidā un tie jāparaksta abām Pusēm, un ir Līguma neatņemamas 
sastāvdaļas. 


