
Apliecinājums koplietošanas konferenču telpu nomas pakalpojuma saņemšanai SIA “Linstow”, vien. reģ. Nr. 50003315411  
(turpmāk – IZNOMĀTĀJS)   

piederošajā Multifunkcionālajā  Biznesa Centrā “Origo One” Satekles ielā 2b, Rīgā, LV-1050 
elektroniskā pasta adrese elektroniskai dokumentu apritei: info@origoone.lv  

(turpmāk - Apliecinājums Pakalpojuma Saņemšanai) 

 
1. Paraksttiesīgajai personai, parakstot šo Apliecinājumu Pakalpojuma 

Saņemšanai, tā nepārprotami izsaka gribu 2.1.punktā norādītās juridiskās 
personas vārdā saņemt koplietošanas konferenču telpu nomas 
pakalpojumu Biznesa Centra “Origo One” Satekles ielā 2, Rīgā (turpmāk 
– Konferenču Telpu Pakalpojums) atbilstoši Apliecinājums 
Pakalpojuma Saņemšanai un tā 4.punktā norādīto pielikumu 
noteikumiem. 

*Tirdzniecības telpu vai Biroja telpu nomas līguma 
Nr._______; un kurš ir spēkā līdz ______ (datums). 
   
 
*Piezīme. (līguma Nr. jānorāda, ja NOMNIEKS attiecīgajā brīdī 
uz līguma pamata nomā tirdzniecības telpas tirdzniecības centrā 
“Origo” Stacijas laukumā 2, 4, vai Satekles ielā 2b, Rīga, LV-
1050 vai biroja telpas Multifunkcionālajā Biznesa Centrā 
“Origo One” Satekles iela 2b, Rīga, LV-1050)    

2. NOMNIEKA rekvizīti un pilnvarotās personas Konferenču Telpu Pakalpojuma rezervācijai 

 
 
 
 
2.1. NOMNIEKS 

2.1.1. Nosaukums       “_______________________” 
2.1.2. Reģ.Nr.  ________________________ 
2.1.3. Juridiskā adrese _________________, ___________, LV-_______ 
2.1.4. Korespondences adrese  
2.1.5. Elektroniskā pasta adrese 
elektroniskai dokumentu apritei 

e-pasts:__________@__________ 
 

2.1.6. Bankas informācija Banka/Ba
nk 

 

SWIFT  
IBAN  

2.1.7. NOMNIEKA pilnvarotās 
personas koplietošanas Konferenču 
Telpu Pakalpojuma rezervācijas 
jautājumos ir: 

Pilnvarotā persona Nr.1 
____________________(vārds, uzvārds) 
____________________ (amats) 
e-pasts:____________________ 
tālr.  ________________________ 
 
 
Pilnvarotā persona Nr.2 
____________________(vārds, uzvārds) 
____________________ (amats) 
e-pasts:____________________ 
tālr.  ________________________ 
 
 
Pilnvarotā persona Nr.3 
____________________(vārds, uzvārds) 
____________________ (amats) 
e-pasts:____________________ 
tālr.  ________________________ 
 

3. Parakstot šo Apliecinājumu Pakalpojuma Saņemšanai, NOMNIEKS apstiprina: 
 

3.1. savu apņemšanos atzīt 2.1.7. punktā norādīto pilnvaroto personu veiktās Konferenču Telpu Pakalpojuma rezervācijas par 
NOMNIEKAM juridiski saistošu;    

3.2. savu apņemšanos veikt samaksu IZNOMĀTĀJAM par NOMNIEKA 2.1.7.punktā norādīto pilnvaroto personu veiktajām 
Konferenču Telpu Pakalpojuma rezervācijām atbilstoši cenrādim - kura atrašanās vieta tiek precizēta 3.6.punktā, attiecīgo 
samaksu veicot ar pēcapmaksu attiecīgā mēneša, kurā tika saņemts Konferenču Telpu Pakalpojums, beigās;       



 
Apliecinājums Pakalpojuma Saņemšanai  

Multifunkcionālajā Biznesa centra Origo One, Satekles ielā 2b, Rīgā, LV-1050 

 

   
 

3.3. ka NOMNIEKS ir iepazinies un tā uzaicinātās personas tiks iepazītinātas ar: (i) Apmeklētāju Iekšējās kārtības  
noteikumiem Biznesa centrā Origo One (1.pielikums); un (ii) Koplietošanas konferenču telpu lietošanas 
noteikumiem biznesa centrā Origo One, Satekles iela 2b, Rīga, LV-1050 (2.pielikums); un ievēros tos, kā arī citus 
Iznomātāja uz Konferenču Telpu Pakalpojumu pamatoti attiecināmos norādījumus;    

3.4. ka NOMNIEKS un tā uzaicinātās personas tām Konferenču Telpu Pakalpojuma ietvaros pieejamo IZNOMĀTĀJA 
aprīkojumu lietos atbilstoši instrukcijām (ja tādas nodrošinātas) vai pielietojumam, kā arī saudzīgi un ar vislielāko 
rūpību izturēsies pret aprīkojumu, to lietojot;      

3.5. savu apņemšanos atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM NOMNIEKA darbinieku un tā uzaicināto personu nodarītos tiešos 
zaudējumus pilnā apmērā; 

3.6. ka NOMNIEKS ir infomēts, ka papildu informācija par koplietošanas konferenču telpām, tostarp cenrādi, ir 
pieejama Biznesa Centra “Origo One” recepcijā, kā arī iekšējā tīmekļa vietnē https://intra.origoone.lv/.;   

3.7. ka NOMNIEKS ar šo noslēdz ar Iznomātāju līgumu par Konferenču Telpu Pakalpojuma saņemšanu, kurš sastāv no: 
(i) šī Apliecinājums Pakalpojuma Saņemšanai, (ii) Apmeklētāju Iekšējās kārtības noteikumiem Biznesa centrā Origo 
One (1.pielikums); un (ii) Koplietošanas konferenču telpu lietošanas noteikumiem biznesa centra Origo One, 
Satekles iela 2b, Rīga, LV-1050 (2.pielikums); un piekrīt minētā līguma noteikumiem un apņemas tos izpildīt 
(turpmāk – Konferenču Telpu Pakalpojuma Līgums);  

3.8. ka Konferenču Telpu Pakalpojuma Līgums ir uzskatāms par noslēgtu un NOMNIEKS iegūst visas ar Konferenču 
Telpu Pakalpojuma saņemšanu saistītās tiesības un pienākumus ar brīdi, kad NOMNIEKS iesniedz atbilstoši 
IZNOMĀTĀJA prasībām aizpildītu Nomnieka parasttiesīgās personas parakstu Apliecinājumu Pakalpojuma 
Saņemšanai.  

3.9. ka ir informēts, ka Apliecinājums Pakalpojuma Saņemšanai zaudē spēku līdz ar Tirdzniecības telpu vai Biroja telpu 
nomas līguma termiņa beigām.   

3.10. ka ir informēts, ka, saņemot pieteikumu Konferenču Telpu Pakalpojuma saņemšanai no NOMNIEKA 
Apliecinājumā Pakalpojuma Saņemšanai norādītās NOMNIEKA pilnvarotās personas, IZNOMĀTĀJS apņemas to 
atzīt par sev juridiski saistošu, t.i., IZNOMĀTĀJAM ir pienākums nodrošināt NOMNIEKAM Konferenču Telpu 
Pakalpojumu atbilstoši Konferenču Telpu Pakalpojuma Līguma noteikumiem, tikai pēc IZNOMĀTĀJA 
rezervācijas apstiprinājuma NOMNIEKAM nosūtīšanas brīža.     

3.11. ka NOMNIEKA kavētajiem maksājumiem par Konferenču Telpu Pakalpojuma saņemšanu var tikt piemērots 
līgumsods IZNOMĀTĀJA un NOMNIEKA noslēgtajā nomas līgumā (par tirdzniecības telpu vai biroja telpu nomu) 
noteiktajā kārtībā un apmērā;   

3.12. ka IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs atteikt Nomniekam Konferenču Telpu Pakalpojuma saņemšanu uz laiku vai pilnībā, 
neatlīdzinot NOMNIEKAM nekādus zaudējumus, ja tiek konstatēts, ka: (i) NOMNIEKAM nav spēkā esoša nomas 
līguma ar IZNOMĀTĀJU (par tirdzniecības telpu vai biroja telpu nomu); vai (ii) NOMNIEKS nepilda vai 
nepienācīgi pilda Konferenču Telpu Pakalpojuma Līgumu.   

3.13. savu piekrišanu, ka jebkuri strīdi, kas izriet no šī Konferenču Telpu Pakalpojuma Līguma tiks izskatīti atbilstoši 
IZNOMĀTĀJA un NOMNIEKA noslēgtajā nomas līgumā (par tirdzniecības telpu vai biroja telpu nomu) noteiktajai 
strīdu izskatīšanas kārtībai.      

4.  Pielikumi Apliecinājumam Pakalpojuma Saņemšanai 

           

1.pielikums Koplietošanas konferenču telpu lietošanas noteikumi biznesa centra Origo One, Satekles iela 2b, Rīga, LV-1050 
(pieejama Biznesa Centra “Origo One” recepcijā, kā arī iekšējā tīmekļa vietnē https://intra.origoone.lv/.)  

2.pielikums Apmeklētāju Iekšējās kārtības  noteikumi Biznesa centrā Origo One  (pieejama Biznesa Centra “Origo One” 
recepcijā, kā arī iekšējā tīmekļa vietnē https://intra.origoone.lv/.)  

5. NOMNIEKA vārdā: 

 
 [pārstāvja ar paraksta tiesībām amats, vārds, uzvārds, pārstāvības pamats: statūti vai pilnvara] ____________________ paraksts]  
 

       ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

6. Sastādīšanas/parakstīšanas vieta un datums  Rīgā,  _____/_____/2022 

 


