NOMAS LĪGUMA VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.
1. Līguma priekšmets
1.1. IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS pieņem lietošanā Līguma 1.lappusē
aprakstīto automašīnu (turpmāk tekstā - Automašīna).
1.2. IZNOMĀTĀJS un NOMNIEKS apņemas pildīt Līguma nosacījumus saskaņā ar
spēka esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2. Iznomātāja tiesības un pienākumi
2.1. IZNOMĀTĀJS apņemas netraucēt NOMNIEKAM izmantot Automašīnu nomas
perioda laikā.
2.2. IZNOMĀTĀJS apņemas nodot Automašīnu NOMNIEKAM Rīgā, Ganību dambī
19, Līguma 1.lappusē norādītajā nomas perioda sākuma dienā, iepriekš vienojoties par
pulksteņlaiku, kuru fiksē pieņemšanas/nodošanas aktā.
2.3. IZNOMĀTĀJS apņemas rakstiski fiksēt visus Automašīnas tehniskos un vizuālos
trūkumus pieņemšanas/nodošanas aktā, apstiprinot to ar parakstu un paraksta
atšifrējumu.
2.4. IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par NOMNIEKA veiktajiem administratīvajiem
pārkāpumiem sakarā ar Automašīnas ekspluatāciju.
2.5. IZNOMĀTĀJS apliecina, ka Automašīna saņemšanas brīdī ir labā tehniskā
stāvoklī, pilnībā sagatavota lietošanai, tīra un bez bojājumiem (izņemot
pieņemšanas/nodošanas aktā fiksētos trūkumus).
2.6. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības nekavējoties atprasīt Automašīnu un lauzt Līgumu
bez iepriekšēja brīdinājuma, ja NOMNIEKS nepilda kādu no Līguma nosacījumiem
vai ekspluatē Automašīnu pretēji Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
2.7. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības prasīt samaksu no NOMNIEKA, ja Automašīna
nodota atpakaļ IZNOMĀTĀJAM tādā stāvoklī, kas neatbilst Līguma nosacījumiem.
2.8. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības nodot NOMNIEKA personas datus trešajām
personām savu tiesību aizsardzībai, ja šāda nepieciešamība rodas.
2.9. IZNOMĀTĀJAM pēc Automašīnas pieņemšanas ir tiesības paturēt no drošības
naudas tādu summu, kas sedz nomas periodā radušos bojājumus Automašīnai un soda
naudu par Automašīnas ekspluatāciju neatbilstoši Līguma nosacījumiem.
2.10. IZNOMĀTĀJS apņemas atdot NOMNIEKAM drošības naudu pilnā apmērā pēc
pieņemšanas/nodošanas akta parakstīšanas nomas perioda beigās, ja nav konstatēts
neviens Līguma nosacījumu pārkāpums.
2.11. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības neatdot drošības naudu NOMNIEKAM pilnībā vai
tās daļu, atskaitot no tās līgumsodu, ja konstatē nepienācīgu saistību izpildi
Automašīnas ekspluatācijā vai nodošanā šādā apmērā:
2.11.1 Automašīnas virsbūve ir netīra; līgumsods 20 EUR apmērā
2.11.2. Automašīnas salons ir netīrs; līgumsods 15 EUR apmērā.
2.11.3. Automašīnas salons ir netīrs un tam nepieciešama ķīmiskā tīrīšana; līgumsods
70 EUR apmērā.
2.11.4. Automašīnas salonā ir smēķēts (redzami pelni, izsmēķi, jūtama cigarešu
smaka); līgumsods 30 EUR apmērā.
2.11.5. NOMNIEKS nokavējis nomas perioda beigu laiku; līgumsods 10% apmērā no
Līguma 1.lappusē norādītās diennakts nomas maksas par katru nokavēto stundu.
2.11.6. NOMNIEKS ir pazaudējis vai bojājis/salauzis Automašīnas aizdedzes atslēgu;
līgumsods 200 EUR apmērā.
2.11.7. NOMNIEKS ir pazaudējis Automašīnas reģistrācijas apliecību; līgumsods 200
EUR apmērā.
2.11.8. Automašīnai ir vizuāli vai tehniski bojājumi, kuri radušies nepareizas
ekspluatācijas rezultāta un nav norādīti sākotnēji pieņemšanas/nodošanas aktā;
līgumsods tādā apmērā, lai izlabotu radušos bojājumus. Bojājumu gadījumā radīto
zaudējuma apmēru puses nosaka vienojoties vai, nepieciešamības gadījumā, sertificētā
servisā.
2.11.9. NOMNIEKS nodevis Automašīnu trešajai personai; līgumsods 70 EUR
apmērā.
2.12. IZNOMĀTĀJS saglabā tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību arī pēc pilnas
drošības naudas atsavināšanas, ja zaudējumu apmērs to pārsniedz.
2.13. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības ziņot valsts administratīvajai izpildu institūcijai par
Automašīnas zādzību, ja NOMNIEKS nav atgriezis Automašīnu 24 stundu laikā pēc
noteiktā nomas perioda beigām.
3. Nomnieka tiesības un pienākumi
3.1. NOMNIEKAM ir tiesības visā nomas perioda laikā netraucēti izmantot
Automašīnu atbilstoši Līguma nosacījumiem Latvijas teritorijā.
3.2. NOMNIEKS apņemas uzrādīt IZNOMĀTĀJAM pasi un autovadītāja apliecību,
kurai nav beidzies derīguma termiņš, un iesniegt pases un autovadītāja apliecības
kopiju, kura tiks pievienota nomas Līguma oriģinālam.
3.3. NOMNIEKS apņemas veikt samaksu par Automašīnas nomu atbilstoši Līguma
4.punkta apakšpunktu nosacījumiem.
3.4. NOMNIEKS apņemas Automašīnu izmantot atbilstoši tehniskās ekspluatācijas un
uzturēšanas noteikumiem, kā arī IZNOMĀTĀJA norādījumiem, ievērojot Latvijas
Republikas normatīvos aktus.
3.5. NOMNIEKS nomas perioda beigās apņemas nodot Automašīnu
IZNOMĀTĀJAM tāda stāvoklī kādu to pieņēmis nomas perioda sākumā kopā ar
visiem pieņemšanas/nodošanas aktā norādītajiem nodotajiem piederumiem Rīgā,
Ganību dambī 19.
3.6. Nomas perioda laikā NOMNIEKS ir pilnībā atbildīgs par Automašīnu.
3.7. NOMNIEKS apņemas atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM visus zaudējumus par
bojājumiem, kas radušies automašīnai un visām tai piederošajām lietām nomas perioda
laikā, arī gadījumā, ja tie radušies trešās personas vainas dēļ.
3.8. NOMNIEKS apņemas segt visas soda naudas, kas radušās attiecībā uz
Automašīnu nomas perioda laikā administratīvo pārkāpumu rezultātā.

3.9. NOMNIEKAM kategoriski aizliegts nodot Automašīnu trešajām personām,
izņemot gadījumus, kad par to rakstiski vienojies ar IZNOMĀTĀJU. Vienošanos
noformē, kā Līguma pielikumu.
3.10. NOMNIEKS apņemas telefoniski uz 1.lappusē norādīto tālruņa numuru paziņot
IZNOMĀTĀJAM par jebkādiem Automašīnas bojājumiem, neatkarīgi no tā, vai tie
radušies satiksmes negadījuma rezultātā vai citu apstākļu dēļ, kā arī informēt par
citiem svarīgiem apstākļiem, kas attiecas uz Līguma izpildi.
3.11. NOMNIEKS apņemas nodot Automašīnu IZNOMĀTĀJAM vienas dienas laikā,
ja Līgums tiek vienpusēji lauzts NOMNIEKA Līguma nosacījumu nepildīšanas dēļ.
3.12. NOMNIEKS apņemas norādīt visas acīmredzamās Automašīnas tehniskās un
vizuālās nepilnības pieņemšanas/nodošanas aktā nomas perioda sākumā, kā arī
apliecina pieņemšanas un nodošanas faktu pieņemšanas/nodošanas aktā ar savu
parakstu un paraksta atšifrējumu.
3.13.NOMNIEKS apņemas samaksāt IZNOMĀTĀJAM nokavējuma procentus, ja tādi
radušies, kuri tiek aprēķināti saskaņā ar Līguma 2.11.6.punkta nosacījumiem.
3.14. NOMNIEKS apņemas nomas perioda beigās atdot Automašīnu
IZNOMĀTĀJAM ar tīru salonu un tīru virsbūvi.
3.15. NOMNIEKS apņemas nomas perioda beigās ļaut IZNOMĀTĀJAM ieturēt visu
drošības naudu vai daļu no tās par Automašīnas ekspluatāciju neatbilstoši Līguma
2.11.punkta un apakšpunktu nosacījumiem.
3.16. NOMNIEKS apņemas Automašīnas salonā nesmēķēt.
3.17. NOMNIEKAM ir tiesības lauzt Līgumu priekšlaicīgi vienu dienu iepriekš par to
brīdinot IZNOMĀTĀJU pa Līguma 1.lappusē norādīto tālruni.
3.18. NOMNIEKS apņemas atlīdzināt pilnu automašīnas tirgus vērtību, kas norādīta
pieņemšanas/nodošanas aktā, ja nomas perioda laikā automašīna tiek nozagta vai
neatgriezeniski sabojāta.
4. Samaksas kārtība
4.1. Ar šo Līgumu NOMNIEKS apņemas samaksāt IZNOMĀTĀJAM nomas maksu
Līguma 1.lappusē norādītajā apmērā par katru nomas pilnu diennakti.
4.2. NOMNIEKS maksājumu veic skaidrā naudā vai ar bankas starpniecību uz Līguma
1.lappusē IZNOMĀTĀJA norādīto bankas kontu, iesniedzot bankas apstiprinātu
maksājuma uzdevumu.
4.3. NOMNIEKAM samaksa jāveic nomas perioda beigās pilnā apmērā pēc
pieņemšanas/nodošanas akta parakstīšānas.
4.4. Nomiekam Līguma slēgšanas brīdī jāiemaksā IZNOMĀTĀJAM drošības nauda
Līguma 1.lappusē norādītajā apmērā skaidrā naudā vai ar bankas starpniecību uz
Līguma 1.lappusē IZNOMĀTĀJA norādīto bankas kontu, iesniedzot bankas
apstiprinātu maksājuma uzdevumu.
5. Pieņemšanas/nodošanas akts
5.1. IZNOMĀTĀJS, nododot Automašīnu NOMNIEKAM, ieraksta Automašīnas
nodošanas laiku, pēc kura tiek aprēķināts nomas periods par pilnām diennaktīm.
5.2. IZNOMĀTĀJS, nododot Automašīnu NOMNIEKAM, ieraksta Automašīnai
esošos vizuālos un tehniskos bojājumus, ja tādi ir.
5.3. IZNOMĀTĀJS, nododot Automašīnu NOMNIEKAM, ieraksta noteikto
Automašīnas tirgus vērtību.
5.4. NOMNIEKS, pieņemot Automašīnu no IZNOMĀTĀJA, iepazīstās ar aktā
ierakstīto informāciju un ar savu parakstu un tā atšifrējumu apliecina, ka tai piekrīt.
5.5. Ja NOMNIEKS, pieņemot Automašīnu no IZNOMĀTĀJA, nepiekrīt aktā
ierakstītajam, IZNOMĀTĀJS ar NOMNIEKU saskaņo ierakstāmo informāciju.
5.6. IZNOMĀTĀJS, pieņemot Automašīnu no NOMNIEKA, ieraksta Automašīnas
pieņemšanas laiku, pēc kura tiek aprēķināts nomas periods par pilnām diennaktīm un
līgumsods par Automašīnas nodošanas termiņa kavēšanu atbilstoši Līguma 2.11..
punktam, ja tāds fiksēts.
5.7. Akts ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa un noformējams kā Līguma pielikums.
6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Šis Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai pušu
saistību izpildei.
6.2. Par Līguma grozīšanu vai papildināšanu pusēm ir iespējams rakstiski vienoties,
vienošanos paraksta abas puses un pievieno Līgumam kā Līguma pielikumu.
6.3. Visos gadījumus, ko neparedz Līguma noteikumi, puses veic savas darbības
atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
6.4. Visi strīdi, kas radušies pušu starpā attiecībā uz Līguma izpildi, tiek risināti sarunu
ceļā vai tie jāizskata tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
6.5. Visi Līguma pielikumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas un pusēm ir
saistoši.
6.6. Šis Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai pusei.
6.7. Šis Līgums sastādīts uz trijām lappusēm, puses paraksta katru lappusi.
6.7. Parakstot šo Līgumu, puses apliecina, ka ar Līguma tekstu ir iepazinušās un tas
viņām ir saprotams.

IZNOMĀTĀJS:____________________

NOMNIEKS______________________:
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