
 

 
Darbinieka darba nomas noteikumu Nr. DNN-01-LT/05-03  

 
Rīgā, 2005.gada 18.martā 
 
SIA “LETA”, reģistrācijas numurs 000322934, juridiskā adrese Rīgā, Palasta ielā 10, LV-1502, turpmāk līguma tekstā 
“LETA”, tās valdes sēdē apstiprina sekojošus Darbinieka darba nomas noteikumus, turpmāk tekstā “Noteikumi”.   
 
1.1. Noteikumu mērķis ir nodrošināt Klientam iespēju rīkoties ar LETA Darbinieku kā ar savu darbinieku 

iepriekšnoteikta laika posma ietvaros. Par Klientu uzskatāma persona, kurai saskaņā ar šiem noteikumiem LETA 
ir iznomājusi Darbinieka darbu. 

1.2. LETA atļauj Klientam rīkoties ar savu Darbinieku, kuru identificē pēc Klienta pieprasījuma 8 (astoņas) darba 
stundas, ja vien LETA un Klients nav vienojušies par citu termiņu, kā ar savu darbinieku, atbilstoši starp LETA 
un Darbinieku noslēgtajam darba līgumam. 

1.3. LETA pati nosaka to laika posmu, kura ietvaros Klients var realizēt savas tiesības rīkoties ar LETA Darbinieku 
kā ar savu darbinieku.    

1.4. Darbinieks neiebilst pret šo līgumu un piekrīt pakļauties Klienta rīkojumiem kā sava Darba devēja rīkojumiem 
Noteikumu 1.2.punktā minētajā laikā.    

1.5. Klients drīkst nodarbināt Darbinieku tikai tādos darbos, kuri ir paredzēti starp Darbinieku un LETA noslēgtajā 
darba līgumā.  

1.6. Darbinieka darba apstākļi pie Klienta nedrīkst būt sliktāki par starp Darbinieku un LETA noslēgtajā darba līgumā 
paredzētajiem.  

1.7. Klients ir atbildīgs par jebkuru kaitējumu, kas ir nodarīts Darbiniekam, pildot Klienta rīkojumu.  
1.8. Darbinieks ir tiesīgs izmantot visas savas tiesības un garantijas attiecībās ar Klientu, kuras ir paredzētas starp 

Darbinieku un LETA noslēgtajā darba līgumā. 
1.9. Darbinieks pakļaujas pamatotiem Klienta norādījumiem un rūpīgi tos izpilda. 
1.10. Klients ievēro visas tās Darbinieka tiesības un garantijas, kuras ir paredzētas starp Darbinieku un LETA 

noslēgtajā darba līgumā. 
1.11. Klients ir tiesīgs nodarbināt Darbinieku vai nu savā uzņēmumā vai Darbinieka darba vietā LETA. Pēdējā 

gadījumā Darbinieks ir tiesīgs izmantot LETA piederošās iekārtas un biroja tehniku, lai pildītu Klienta 
rīkojumus.  

1.12. Klients atbild par šī līguma izpildes ietvaros patstāvīgi pieņemtajiem lēmumiem un rīkojumiem Darbiniekam. 
1.13. Pret LETA nav vēršamas Klienta un nevienas trešās puses prasības, ne tieši, ne regresa kārtībā, kas saistītas ar šā 

līguma izpildi, ja LETA nav pārkāpusi šī līguma vai tā pielikumu noteikumus. 
1.14. Izraksts ar Darbinieka pienākumiem un tiesībām, kā arī garantijām no Darbinieka un LETA noslēgtā darba 

līguma kļūst par vienošanās, ar kuru LETA iznomā Klientam darbinieka darbu, neatņemamo sastāvdaļu un tas ir 
pieejams www.leta.lv mājas lapā. 

1.15. Klienta tiesības izmantot LETA Darbinieka darbu izbeidzas līdz ar vienošanos, kas to paredz, darbības 
izbeigšanu. 

1.16. LETA ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt šos Noteikumus. 
1.17. LETA ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no vienošanās, ar kuru LETA iznomā Klientam Darbinieka 

darbu, neatlīdzinot Klientam radušos zaudējumus. 
 
 
 
 
Valdes priekšsēdētājs                            _________________________________                 M.Bark āns 
  
 
 
 
Valdes priekšsēdētāja vietnieks            ___________________________________               A.Strautnieks 
 
 
 


