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LĪGUMS Nr. 02-04/201 

PAR AUTOMOBIĻU NOMAS UN PAPILDUS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANU 
 

Rīgā          2018. gada 21. jūnijā 

 

1. Līgumslēdzējas puses 

Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra”, reģistrācijas numurs LV40003334410, 

juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga, LV – 1007 (turpmāk – nomnieks), tās valdes locekles Santas 

Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no vienas puses, un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TRANSPORENT”, reģistrācijas numurs LV40003722171, 

juridiskā adrese Kārļa Ulmaņa gatve 75, Rīga, LV-1046 (turpmāk - iznomātājs), tās valdes 

priekšsēdētāja Arņa Jaudzema personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,  

izsakot savu gribu brīvi - bez maldības, viltus vai spaidiem, saskaņā ar atklāta konkursa 

„Automobiļu nomas un papildus pakalpojumu nodrošināšana” rezultātiem, identifikācijas 

Nr. TNA2018/7, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – līgums). 

 

2. Līguma priekšmets, nomas maksa 

2.1. Iznomātājs piešķir tiesības nomniekam par nomas maksu lietot šādus nodošanas brīdī jaunus 

automobiļus (turpmāk – automobiļi, katrs atsevišķi – automobilis): 

Nr.

p.k. 
Marka Modelis Skaits 

Nomas maksājums  

kopā (EUR/mēnesī bez 

PVN) 

1. Citroen Berlingo 1 302,97 

2. Citroen Berlingo 1 302,97 

3. Citroen Berlingo 1 302,97 

4. Renault Trafic 1 401,06 

5. Seat Leon 1 281,70 

6. Toyota Avensis TS 1 312,53 

7. Toyota Avensis TS 1 312,53 

8. Toyota Avensis TS 1 312,53 

9. Toyota Avensis 1 302,32 

  Kopā: 9 2 831,58 

2.2. Automobiļi atbilst aprakstam saskaņā ar tehnisko specifikāciju (līguma 1. pielikumā Iznomātāja 

tehniskais piedāvājums). 

 

3. Pušu tiesības un pienākumi  

3.1. Nomnieka tiesības: 

3.1.1. visu šī līguma termiņu netraucēti lietot nomātos automobiļus Latvijas teritorijā, kā arī ar 

iepriekšēju rakstisku iznomātāja piekrišanu – citās valstīs; 

3.1.2. uz ieņēmumiem, kas gūti no automobiļa darbības, kā arī ikvienu jaunu mantu, kuru 

nomnieks iegūst no automobiļa nomas saņemtajiem ieņēmumiem; 

3.1.3. uz automobiļa garantijas (ja tāda ir) apkalpošanu; 

3.1.4. modificēt un mainīt automobiļa komplektāciju, veicot pārveidojumus, iepriekš tos 

saskaņojot ar iznomātāju rakstisku piekrišanu; 

3.1.5. izprasīt automobili no jebkura nelikumīga valdījuma un aizsargāt valdījumu, prasīt 

likvidēt automobiļa darbības traucējumus un prasīt atlīdzināt zaudējumus, ko 

automobilim ir nodarījušas citas personas; 

3.1.6. pie automobiļa pieņemšanas: 
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3.1.6.1. veikt izmēģinājuma braucienu, kā arī pārbaudīt automobiļa atbilstību 

visām specifikācijā minētajām prasībām; 

3.1.6.2. pārbaudīt iznomātāja nomniekam nodotās automobiļa dokumentācijas 

pilnīgumu un derīgumu, ražotāja un pārdevēja garantijas (ja tāda ir) 

nosacījumus; 

3.1.6.3. pieņemšanas-nodošanas aktā norādīt konstatētos trūkumus un pieprasīt 

tos novērst;      

3.1.6.4. pieaicināt speciālistus un ekspertus automobiļa stāvokļa novērtēšanai. 

 

3.2. Nomnieka pienākumi: 

3.2.1. pieņemt un lietot automobili saudzīgi un atbilstoši automobiļa tehniskajā dokumentācijā 

noteiktajiem mērķiem, rūpīgi ievērot ražotāja, pārdevēja, iznomātāja prasības attiecībā 

uz tehnisko apkopi, darbību un lietošanu, kā arī apdrošināšanas polišu noteikumus; 

3.2.2. vērsties pie iznomātāja vai viņa noteiktā tehniskās apkopes stacijā specifikācijā 

norādītajā termiņā (pēc attiecīga nobraukuma vai termiņā saskaņā ar tehnisko apkopju 

intervālu, kurš noteikts specifikācijā), lai veiktu tehniskās apkopes, kā arī atlīdzināt 

visus iznomātājam nodarītos zaudējumus šīs prasības neizpildes gadījumā; 

3.2.3. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iznomātāja rēķina saņemšanas veikt nomas maksājumus 

(Līguma 2.1. punkts); 

3.2.4. segt neparedzētos izdevumus, kas rodas automobiļa turējuma un lietošanas laikā, kā arī 

visus kārtējos maksājumus, kuri ir saistīti ar automobiļa turējumu un lietošanu un kuri 

nav ietverti līguma nomas maksājumos: 

3.2.4.1. soda naudas sakarā ar automobiļa vadītāja izdarītu normatīvā akta 

pārkāpumu; 

3.2.4.2. izdevumus, kas ir nepieciešami, lai nopirktu vai apmainītu automobiļa 

detaļas, mezglus un materiālus, ja tie ir bojāti tīšas nomnieka vai trešās 

personas darbības vai bezdarbības rezultātā vai arī ārējo apstākļu 

iespaidā, kuru sakarā neiestājas apdrošināšanas gadījums; 

3.2.4.3. izdevumus, kas rodas, nomniekam uzstādot jebkurus piederumus 

automobilī un tos uzturot, ja tie nav noteikti šajā līgumā; 

3.2.4.4. kārtējos maksājumus, kas ir saistīti ar automobiļa turējumu un lietošanu, 

ja tie nav ietverti līguma nomas maksājumos:  

3.2.4.4.1. izdevumus automobiļa iekšējai un ārējai tīrīšanai 

(mazgāšanai); 

3.2.4.4.2. izdevumus automobiļa degvielas iegādei; 

3.2.4.4.3. izdevumus automobiļa logu un lukturu mazgāšanas 

šķidrumu iegādei; 

3.2.4.4.4. izdevumus par automobiļa stāvvietas vai garāžas īri; 

3.2.4.4.5. visus citus izdevumus, kurus puses nav noteikušas šajā 

līgumā; 

3.2.4.4.6. visus izdevumus, kurus nomnieks veicis bez saskaņošanas 

ar iznomātāju. 

3.2.5. nomas termiņa laikā saudzīgi saglabāt ar automobiļa lietošanu saistīto dokumentāciju, 

ko nomnieks ir saņēmis kopā ar automobili;  

3.2.6. nekavējoties (bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā) paziņot iznomātājam, ja: 

3.2.6.1. automobilis ir pazudis, bojāts, daļēji vai pilnīgi iznīcināts; 

3.2.6.2. iegūta informācija par automobiļa iznīcināšanas, zaudēšanas vai 

bojāšanas draudiem; 

3.2.6.3. pazudusi vai bojāta automobiļa dokumentācija; 
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3.2.7. 5 (piecu) dienu laikā informēt iznomātāju, ja: 

3.2.7.1. mainījusies nomnieka šajā līgumā norādītā atrašanās vieta, bankas 

rekvizīti vai citi rekvizīti; 

3.2.7.2. paredzēta vai notikusi nomnieka reorganizācija; 

3.2.7.3. ir citi svarīgi notikumi, kas ietekmē nomnieka šī līguma saistību izpildi, 

un šai sakarā nomniekam jāpaziņo par veicamajiem pasākumiem un 

līdzekļiem; 

3.2.8. nomas termiņa beigās vai līgumam beidzoties pirms termiņa nomniekam jāatdod 

atpakaļ iznomātājam automobilis tādā komplektācijā, kādā to nomnieks saņēma 

sākotnēji, vai arī tādā komplektācijā, kādā automobilis tiek pārveidots šī līguma 

3.1.4. punktā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā parasto nolietošanos; 

3.2.9. iepazīstināt ar šo līgumu un tajā minētajiem dokumentiem ieinteresētās personas 

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

 

3.3. Iznomātāja tiesības: 

3.3.1. pārbaudīt un pārskatīt automobiļa stāvokli tieši vai ar rakstiski pilnvarotu personu starpniecību, 

iepriekš saskaņojot ar nomnieku; 

3.3.2. pārbaudīt ar šo līgumu saistītos dokumentus un, saskaņojot ar nomnieku, ievākt informāciju 

attiecībā uz nomātā automobiļa tehnisko stāvokli un lietošanu; 

3.3.3 atprasīt automobili no prettiesīga valdījuma, prasīt likvidēt apstākļus, kas traucē automobiļa 

darbību, un pieprasīt zaudējumu atlīdzību par citu personu, arī nomnieka, radītiem automobiļa 

bojājumiem; 

3.3.4. nomas termiņa beigās vai pēc šī līguma izbeigšanas pirms termiņa, iznomātājs ir tiesīgs prasīt 

bez maksas nodot tiesības uz tiem uzlabojumiem, kas ir izdarīti automobilī, kurus nav 

iespējams noņemt bez automobiļa bojāšanas vai kuri nav iepriekš rakstiski saskaņoti ar 

iznomātāju; 

3.3.5. saņemt atpakaļ automobili nomas termiņa beigās vai pēc šī līguma izbeigšanas pirms termiņa. 

 

3.4. Iznomātāja pienākumi: 

3.4.1. pasūtīt specifikācijā noteikto automobili pārdevējam vienas darba dienas laikā pēc šī līguma 

spēkā stāšanās un rakstiski informēt nomnieku par izdarīto pasūtījumu; 

3.4.2. sagatavot un organizēt automobiļa nodošanu nomnieka turējumā un lietošanā, ievērojot šajā 

līgumā paredzētos nosacījumus un kārtību; 

3.4.3. 2018. gada 6. septembrī nodot automobili nomniekam un nodrošināt netraucētu automobiļa 

lietošanu uz visu nomas termiņu saskaņā ar šī līguma nosacījumiem; 

3.4.4. apmaksāt likumos un citos normatīvajos aktos noteiktos automobiļa nodokļus un nodevas, kā 

arī automobiļa reģistrācijas maksu Ceļu satiksmes drošības direkcijā;  

3.4.5. izsniegt nomniekam sauszemes automobiļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

polisi izmantošanai Eiropas Savienībā;  

3.4.6. nodrošināt automobiļa apdrošināšanu (KASKO) ar polises darbības teritoriju Eiropas 

Savienībā;  

3.4.7. izdot attiecīgus dokumentus, aktus, pilnvaras un izziņas, kas ir vajadzīgi, lietojot automobili 

nomas termiņā kā Latvijā, tā arī ārvalstīs. 

 

4. Automobiļu nodošana nomniekam 

4.1. Lai apliecinātu nomnieka tiesības pieņemt automobili turējumā un lietošanā, puses paraksta 

pieņemšanas – nodošanas aktu.  

4.2. Pieņemšanas – nodošanas akts ir šī līguma pielikums. 
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4.3. Parakstot šo līgumu, puses pilnvaro šajā līgumā norādītās personas parakstīt pieņemšanas – 

nodošanas aktu.   

4.4. Pieņemot automobili un ar to saistīto dokumentāciju turējumā, nomniekam ir šajā līgumā un 

normatīvajos aktos noteiktās tiesības.  

4.5. Visas ar automobiļa pieņemšanu saistītās tehniskās un juridiskās, kā arī ar montāžu un 

ekspluatāciju saistītās formalitātes (tajā skaitā automobiļa reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības 

direkcijā) veic iznomātājs, sedzot visus ar to saistītos izdevumus. 

4.6. Pieņemšanas – nodošanas aktā tiek norādīta automobiļa komplektācija, nevainojama darbība un 

visi automobiļa defekti, kas ir atklājušies tā pieņemšanas laikā, kā arī iznomātājam noteiktais 

šo defektu likvidēšanas pēdējais termiņš un kārtība. 

4.7. Automobiļa turējuma tiesības, nejaušas iznīcināšanas draudi risks un paaugstinātas bīstamības 

avota īpašnieka atbildība pāriet nomniekam brīdī, kad automobilis tiek pieņemts, parakstot  

pieņemšanas – nodošanas aktu. 

 

5. Samaksas kārtība 

5.1. Nomnieks samaksā Līguma 2.1. punktā norādīto pirmo nomas maksājumu pēc ne mazāk kā 30 

(trīsdesmit) dienu automobiļa lietošanas 10 (desmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.  

5.2. Par katru nākošo tekošo mēnesi iznomātājs piestāda rēķinu (Līguma 2.1. punkts) nomniekam 

līdz tekošā mēneša 5. datumam un nomnieks to apmaksā 10 (desmit) dienu laikā. 

5.3. Nomas maksājums ir fiksēts un nemainīgs līguma spēkā esamības laikā, izņemot nomnieka 

veiktos papildu izdevumus saskaņā ar līguma 3.2.4. punktu. 

5.4. Ja maksājums aizkavējas nomnieka vainas dēļ iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt no nomnieka 

līgumsodu par apmaksas kavējumu saskaņā ar šo līgumu.  

5.5. Nomniekam ir tiesības veikt priekšapmaksu. 

5.6. Visi nomas maksājumi un citi maksājumi, kas paredzēti šajā līgumā, ir veicami latos.  

 

6. Garantijas 

6.1. Automobilis pieder iznomātājam uz īpašuma tiesību pamata, vai atrodas tā likumīgā turējumā 

(valdījumā), t.sk., bet ne tikai pamatojoties uz finanšu vai operatīvā līzinga līgumu, ar tiesībā 

automobili tālāk nodot nomā vai lietošanā trešajām personām. 

6.2. Līgums paliek spēkā, ja īpašuma tiesības uz automobili pāriet no iznomātāja citām personām, 

un ir saistošs automobiļa jaunajam īpašniekam (jaunajiem īpašniekiem) attiecībā uz iznomātāja 

līgumiskajām tiesībām un pienākumiem. 

6.3. Automobiļa atsavināšanas gadījumā iznomātājam ir pienākums: 

6.3.1. noteikt kā obligātu nosacījumu ieguvējam šī nomas līguma turpināšanu un pilnīgu 

ievērošanu no ieguvēja puses, kā arī šīs prasības neievērošanas gadījumā pēc nomnieka 

izvēles segt nomnieka izdevumus vai nodrošināt nomnieku ar līdzvērtīgu automobili; 

6.3.2. 1 (vienas) darba dienas laikā informēt nomnieku par nodomu atsavināt automobili un 

par atsavināšanas faktu, kā arī neinformēšanas gadījumā segt nomnieka zaudējumus; 

6.4. Pusēm ir likumīgas tiesības, pilnvaras un rīcībspēja atbilstoši likumiem un citiem 

normatīvajiem aktiem pildīt saskaņā ar šo līgumu uzņemtās saistības. 

6.5. Līgums pusēm rada likumīgus, spēkā esošus un saistošus pienākumus, lai garantētu šī līguma 

nosacījumu savlaicīgu, atbilstošu un pilnīgu izpildi. 

6.6. Puses atzīst, ka šī līguma saistības ir tiešas, bez ierunām izpildāmas un būtiskas līdz šī līguma 

darbības izbeigšanai vai izbeigšanai pirms termiņa. 

6.7. Puse pilnīgi un bez ierunām ir atbildīga par visu otrai pusei iesniedzamo dokumentu, rēķinu un 

citu materiālu vai informācijas pareizību un patiesumu. Pusei jāatlīdzina otrai pusei pēdējās 

ciestie zaudējumi, kas ir radušies pirmās puses apzināti nepatiesas sniegtas informācijas vai 

apzinātas patiesās informācijas slēpšanas gadījumā. 



5 

 

6.8. Visi līgumi un vienošanās, kurus nomnieks ir slēdzis ar trešajām personām līdz šī līguma 

termiņa beigām un attiecībā uz automobiļa nodošanu, piemēram, par automobiļa pārdošanu, 

ieķīlāšanu, dāvināšanu, mainīšanu, vai tā nodošanu apakšnomā bez saskaņošanas ar 

iznomātāju, vai automobiļa apgrūtināšana ar ierobežotām mantiskajām tiesībām vai citām 

prasībām trešās personas labā ir pretrunā ar šo līgumu un līdz ar to nav spēkā. 

6.9. Iznomātāja maksātnespēja nav pamats šī līguma darbības izbeigšanai. 

 

7. Apdrošināšana 

7.1. Iznomātājs apdrošina automobili pret bojājumiem un zādzību (apdrošināšanas gadījumiem) 

atbilstoši šī līguma un konkursa nosacījumiem, kā arī veic automobiļa obligāto civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanu. 

7.2. Apdrošināšana ir spēkā nomas termiņa laikā un aptver visas specifikācijā norādītās teritorijas. 

7.3. Nomnieka pienākums, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, ir segt apdrošināšanas pašrisku; 

7.4. Ja notiek negadījums (apdrošināšanas gadījums), nomnieka pienākums ir rīkoties saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām, apdrošināšanas polises un šī līguma noteikumiem, kā arī nekavējoties 

informēt iznomātāju un ne vēlāk kā 24 stundu laikā iznomātājam iesniegt rakstisku informāciju 

par apdrošināšanas gadījumu; 

7.5. Nomniekam jāievēro ceļu satiksmes un drošības prasības automobiļa ekspluatācijas gaitā, kas 

noteiktas apdrošināšanas polisē. 

 

8. Līguma spēkā stāšanās, izpildes termiņš, vieta un nosacījumi 

8.1. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un darbojas līdz pušu saistību izpildei. 

8.2. Nomas termiņš sākas ar automobiļa nodošanu nomniekam, kas apliecināta ar pieņemšanas-

nodošanas akta parakstīšanu, un ilgst 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no dienas, kad automobilis 

nodots nomniekam turējumā. 

8.3. Automobiļus piegādā uz nomnieka biroja adresi – Rīga, Baldones iela 1B. 

 

9. Automobiļa atpakaļ nodošana iznomātājam 

9.1. Automobilim, ko nomnieks atdod atpakaļ iznomātājam, ir jābūt šī līguma 3.2.8. punktā 

norādītajā komplektācijā, saskaņā ar šī līguma 3.3.4. punkta prasībām, ņemot vērā parasto 

nolietojumu.  

9.2. Nomnieks atdod atpakaļ iznomātājam automobili iznomātājam viņa norādītā vietā un laikā 

noformējot pieņemšanas - nodošanas aktu, kas apliecina automobiļa nodošanu iznomātājam, un 

no tā parakstīšanas brīža automobiļa lietošanas tiesības, kā arī ar automobili saistītais risks 

pāriet iznomātājam. Parakstot aktu, puses apstiprina, ka automobiļa tehniskais stāvoklis atbilst 

šī līguma nosacījumiem un izslēdz jebkuras iespējamās prasības attiecībā uz automobiļa 

komplektācijas, lietošanas spējas vai pareizas darbības trūkumiem. Akts ir šī līguma 

neatņemama sastāvdaļa. 

9.3. Ja iznomātājs atsakās pieņemt automobili, norādot uz tehniskā stāvokļa un ekspluatācijas 

īpašību trūkumiem, kuri nav radušies parastās nolietošanās rezultātā, vienas darba dienas laikā 

no atdošanas termiņa iznomātājs sagatavo attiecīgu paziņojumu, kurā norāda automobiļa 

tehniskā stāvokļa, izskata un ekspluatācijas īpašību defektus un trūkumus. Ja nomnieks piekrīt 

iznomātāja paziņojumā norādītajiem defektiem un trūkumiem, tas sedz iznomātāja zaudējumus. 

9.4. Ja nomnieka pārstāvis nepiekrīt iznomātāja paziņojumam par automobiļa trūkumiem, 

nomniekam ir tiesības organizēt neatkarīgu ekspertīzi. Ekspertu novērtējums ir saistošs abām 

pusēm. 

9.5. Ja ekspertu novērtējuma rezultāti pierāda iznomātāja prasību un paziņojumu nepamatotību, 

iznomātājs sedz visus ar aizkavēto automobiļa atdošanu saistītos nomnieka zaudējumus un 

izmaksas. Ja ekspertu novērtējuma rezultātā ir pierādīta automobiļa neatbilstība šī līguma 
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noteikumiem, nomnieks sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas un rīkojas saskaņā ar šī 

līguma prasībām. 

 

10. Līgumslēdzēju pušu atbildība par līguma neizpildīšanu 

10.1. Ja automobiļa nodošana nomniekam aizkavējas iznomātāja vainas dēļ, tas nomniekam maksā 

līgumsodu, kura apmēru nosaka pēc attiecīgajā termiņā nepiegādāto automobiļu kopējās 

vērtības. Līgumsodu aprēķina no pirmās dienas, kad tiek nokavēta līguma saistību izpilde, 

0,2 procentu apmērā par katru nokavēto dienu. 

10.2. Ja šī līguma darbības termiņa laikā nomnieks nav savlaicīgi iemaksājis nomas maksājumu 

iznomātāja bankas norēķinu kontā, iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt no nomnieka līgumsodu par 

apmaksas kavējumu 0,2 procentu apmērā no nomnieka kavētās maksājamās summas par katru 

nokavēto dienu. 

10.3. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10 procentus no līguma kopējās vērtības. 

10.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no zaudējumu atlīdzības, kas otrai pusei radušies no 

līgumsaistību nepildīšanas. 

10.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo puses no saistību izpildes. 

10.6. Iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību no nomnieka, ja zaudējumi ir radušies tāpēc 

ka: 

10.6.1. Nomnieks ir apzināti sniedzis nepilnīgas vai nepareizas ziņas (dokumentus) par 

negadījumu (apdrošināšanas gadījumu) vai attiecībā uz šo līgumu vai kā citādi pārkāpis 

šī līguma vai apdrošināšanas noteikumus; 

10.6.2. tos apzināti izraisījis nomnieks vai trešā persona, ar nomnieka piekrišanu; 

10.6.3. Nomnieks nepilda šajā līgumā noteiktos pienākumus, kas saistīti ar automobiļa tehnisko 

apkopju veikšanu; 

10.7. Ja nomnieks pienācīgi nepilda saistību par automobiļa atpakaļ atdošanu iznomātājam  atbilstoši 

šī līguma noteikumiem un iznomātājam jāsedz papildu izdevumi sakarā ar pieprasījumu atdot 

automobili tā valdījumā, iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt no nomnieka atlīdzināt šos izdevumus.  

10.8. Ja nomnieks nav izpildījis vai nav pienācīgi pildījis šajā līgumā noteiktos pienākumus, kas 

saistīti iznomātāja informēšanu un automobiļa dokumentu saglabāšanu un tā rezultātā 

iznomātājam ir nodarīti zaudējumi, iznomātājam ir tiesības pieprasīt no nomnieka atlīdzību 

nodarīto zaudējumu apmērā; 

 

11. Nepārvarama vara 

11.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī neizpilde radusies 

pēc līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, kuru attiecīgais līdzējs nevarēja ne 

paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, t.i., stihiskas nelaimes, karadarbība, streiks u.tml. Par 

nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otram līdzējam ir jāiesniedz rakstisks pieteikums 

vismaz trīs dienu laikā. Nepieciešamības gadījumā, atsevišķi vienojoties un ievērojot 

nepārvaramās varas sekas, līdzēji nosaka saistību izpildes termiņu pagarinājumu, papildus 

noteikumus vai atvieglojumus. 

11.2. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk nekā 2 (divus) mēnešus, tad jebkuram līdzējam ir 

tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no līguma, paziņojot par to otram vismaz 10 (desmit) dienas 

iepriekš. 

 

12. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma 

12.1. Nomnieks ir tiesīgs vienpusēji izbeigt līgumu pirms termiņa, iesniedzot iznomātājam 

rakstveida paziņojumu vismaz 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas iepriekš, norādot līguma 

izbeigšanas iemeslus.  

12.2. Iznomātājs ir tiesīgs izbeigt šī līguma darbību pirms termiņa, ja: 
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12.2.1. nomnieks apzināti ir sniedzis nepatiesu būtisku informāciju šajā līgumā vai citos 

iznomātājam iesniegtajos dokumentos; 

12.2.2. nomnieks nav samaksājis vai nav pilnīgi samaksājis nomas maksājumu un nav dzēsis šo 

parādu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc maksājuma termiņa;  

12.2.3. nomnieks izvairās pildīt ar šo līgumu uzņemtās saistības, neatbildot uz iznomātāja 

atkārtotiem rakstiskiem atgādinājumiem un brīdinājumiem saskaņā ar šī līguma 

nosacījumiem, kā rezultātā automobiļa vērtība ievērojami samazinās; 

12.2.4. nomnieks iesaistās automobiļa aizliegtā nodošanas darījumā vai to apgrūtina ar 

aizliegtām mantiskajām tiesībām, nodod automobili apakšnomā šī līguma termiņa laikā 

bez iznomātāja rakstiskas atļaujas; 

12.2.5. nomnieks būtiski pārkāpj pārdevēja, ražošanas vai iznomātāja noteiktos tehniskās 

apkopes, ekspluatācijas un lietošanas noteikumus; 

12.3. Iznomātājs rakstiski paziņo nomniekam par šī līguma spēkā esamības izbeigšanu pamatojoties 

uz šajā līgumā minētajiem iemesliem vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, norādot 

automobiļa nodošanas vietu, laiku un savu pilnvaroto pārstāvi automobiļa pieņemšanai. 

12.4. Ja iznomātājs saskaņā ar šo līgumu ir iesniedzis nomniekam rakstisku paziņojumu par šī 

līguma darbības vienpusēju izbeigšanu pirms termiņa, nomnieks ir tiesīgs samaksāt nomas 

maksājumu (nomas maksājumus un līgumsodu par apmaksas kavējumu) parādu šī līguma 

darbības izbeigšanai 7 (septiņu) dienu laikā no rakstiska paziņojuma saņemšanas. Ja nomnieks 

samaksā attiecīgās summas noteiktajā termiņā un atbilstošā veidā, iznomātājs turpina šī līguma 

darbību atbilstoši tā sākotnējiem nosacījumiem. 

12.5. Ja šī līguma darbība beidzas pirms termiņa, nomniekam jāsedz tiešie izdevumi, kas saistīti ar šī 

līguma izbeigšanu (apdrošināšanas polišu pārtraukšana, tehnisko apkopju izmaksas u.c.).   

12.6. Līguma darbība beidzas, ja: 

12.6.1. izpildītas tajā noteiktās saistības; 

12.6.2. tas tiek izbeigts pirms termiņa; 

12.6.3. citos šajā līgumā noteiktajos gadījumos. 

 

13. Līguma pieejamība 

13.1. Šis līgums, kā arī visi tā pielikumi, grozījumi un papildinājumi ir brīvas pieejamības 

informācija.  

 

14. Strīdu izskatīšanas kārtība 

14.1. Pušu domstarpības un strīdus, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, risina vienošanās ceļā. 

Vienošanos noformē rakstiski. 

14.2. Ja puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā. 

 

15. Papildus pakalpojumi 

Kopējā nomas maksā tiek iekļauta maksa, par šādiem papildus pakalpojumiem: 

15.1. OCTA apdrošināšana – obligātā transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskā apdrošināšana 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

15.2. KASKO apdrošināšana – apdrošināšana pret bojājumiem (sadursme ar transportlīdzekli un/vai 

šķērsli, automobiļa apgāšanās, krišana, nogrimšana un sadursme ar dzīvām būtnēm, 

ugunsgrēks, eksplozija, dabas stihijas, trešās personas rīcība, krītošu priekšmetu iedarbība) un 

zādzību (automobiļa vai tā daļu slepena vai atklāta nolaupīšana, ja tā saistīta ar vardarbību vai 

vardarbības piedraudējumu, prettiesiska iekļūšana (ielaušanās) automobilī). Apdrošināšanas 

teritorija – ES valstis. Pasūtītāja paša risks: 

15.2.1. automobiļa bojājumu / bojāejas gadījumā – 0 % no zaudējumu vērtības; 

15.2.2. zādzības gadījumā – 15 % no zaudējumu vērtības. 
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15.3. Apdrošināšanas gadījumu administrēšana – iznomātājs organizē visas procedūras, kas saistītas 

ar apdrošināšanas gadījumu, pārstāv nomnieku visās zaudējumu novēršanas institūcijās un 

nodrošina nepieciešamo remontdarbu veikšanu pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās. 

15.4. Līdzvērtīga maiņas automobiļa izmantošana – līdzvērtīga automobiļa lietošana uz laiku, kas ir 

ilgāks par vienu darba dienu un kas nepieciešams, lai regulāri veiktu ražotāja noteikto tehnisko 

apskati vai novērstu radušos tehniskos defektus, tai skaitā defektus, kuru cēlonis ir 

apdrošināšanas gadījums. 

15.5. Tehnisko apkopju veikšana un administrēšana – iznomātājs apņemas visā automobiļa lietošanas 

laikā nodrošināt un uz sava (iznomātāja) rēķina apmaksāt automobiļa ražotāja vai pārdevēja 

noteiktās regulārās tehniskās apkopes. Iznomātājs apņemas organizēt tehniskās apkopes, 

vienojoties ar autoservisu par apkopes laiku, kurš būtu izdevīgs nomniekam. Automobilim 

jānodrošina servisa iespējas Rīga un citās Latvijas lielākās pilsētās. 

15.6. Remontdarbu veikšana un administrēšana – iznomātājs apņemas 4 (četru) mēnešu laikā no 

automobiļa lietošanas sākuma brīža nodrošināt un uz sava (iznomātāja) rēķina apmaksāt visus 

nepieciešamos remontdarbus, kuru cēlonis ir automobiļa vai tā daļu nolietojums un/vai defekti 

automobiļa pareizas ekspluatācijas laikā (tai skaitā, bet ne tikai frikcijas detaļu nomaiņa). 

Pārējā nomas periodā netiek iekļauti normāla nolietojuma remontdarbi, bet Iznomātājs 

apņemas organizēt nepieciešamos remontdarbus, vienojoties ar autoservisu par remontdarbu 

laiku, kurš būtu izdevīgs nomniekam. Automobilim jānodrošina servisa iespējas Rīga un citās 

Latvijas lielākās pilsētās. 

15.7. Transportlīdzekļa ikgadējā nodeva – iznomātājs apņemas visā automobiļa lietošanas laikā 

nodrošināt un uz sava (iznomātāja) rēķina apmaksāt transportlīdzekļa ikgadējo nodevu līdz 

tehniskās apskates termiņam, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

15.8. Tehniskā apskate – iznomātājs apņemas visā automobiļa lietošanas laikā nodrošināt un uz sava 

(iznomātāja) rēķina apmaksāt transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati. 

15.9. Riepas, to glabāšana un maiņa – iznomātājs apņemas visā automobiļa lietošanas laikā 

nodrošināt automobili ar Ceļu satiksmes noteikumiem atbilstošām vasaras un ziemas riepām. 

Iznomātājs nodrošina sezonas riepu maiņu un balansēšanu divreiz gadā saskaņā ar Ceļu 

satiksmes noteikumiem un ne sezonas riepu uzglabāšanu. 

15.10. Diennakts palīdzības dienests – iznomātāja pienākums telefoniski sniegt instrukcijas 

nomniekam par to, kā jārīkojas konkrētā gadījumā, un, ja nepieciešams, doties uz notikuma 

vietu, kā arī organizēt un uz sava (iznomātāja) rēķina apmaksāt automobiļa transportēšanu no 

negadījuma vietas uz vietu, kurā tiks veikti automobiļa remontdarbi. 

15.11. Degvielas karte – iznomātājs izsniedz nomniekam degvielas karti ar tiesībām LR teritorijā uz 

kredīta veikt degvielas iegādi nomnieka noteikto limitu ietvaros, kā arī saņemt nomnieka 

piešķirto atlaidi par degvielas iegādi. 

15.12. Datu uzturēšana – iznomātājs apņemas veikt datu uzturēšanu, kā arī nodrošina pieeju datubāzei. 

 

16. Citi noteikumi 

16.1. Neviena no pusēm bez saskaņošanas ar otru pusi nedrīkst nodot trešajai personai savas 

saistības, kas ir noteiktas ar šo līgumu. 

16.2. Gadījumos, kas nav paredzēti šajā līgumā, puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem 

un citiem normatīvajiem aktiem. 

16.3. Šis līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie nomnieka,  bet otrs – pie 

iznomātāja.  

 

17. Līgumslēdzēju pušu paziņojumi, kontaktpersonas un informācija par pārdevēju 
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17.1. Visus ar līgumu saistītos līgumslēdzēju pušu savstarpējos paziņojumus nosūta rakstiski uz šajā 

līgumā norādīto adresi vai citu adresi, ko viena puse ir paziņojusi otrai pusei. Ārkārtējos 

gadījumos paziņojums var tikt nosūtīt arī pa faksu vai e-pastu. 

17.2. Iznomātājs un nomnieks apņemas nekavējoties paziņot viens otram par pušu reģistrēto un pasta 

adrešu maiņu. 

17.3. Visi pušu savstarpējie paziņojumi stājas spēkā tad, kad otra puse ir saņēmusi attiecīgu vēstuli, 

e-pastu vai faksu un ir apstiprinājusi saņemšanu. 

17.4. Nomnieka kontaktpersona: 

Vārds, uzvārds  

Adrese    

Tālrunis   

Fakss    

E-pasts    

17.5. Iznomātāja kontaktpersona: 

Vārds, uzvārds  

Adrese    

Tālrunis   

Fakss    

E-pasts    

 

18. Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas: 

Pielikums Nr. 1 – Tehniskais piedāvājums, uz 18 (lapām) lapām; 

Pielikums Nr. 2 – Automobiļa pieņemšanas – nodošanas akta paraugs, uz 1 (vienas) lapas. 

 

19. Līgumslēdzēju pušu adreses un bankas rekvizīti 

Parakstot šo līgumu attiecīgi pilnvaroti līdzēju pārstāvji apliecina, ka pildīs šo līgumu no tā 

parakstīšanas brīža un, ka šis līgums sastādīts un parakstīts  bez spaidiem, maldības vai viltus. No šī 

līguma izrietošās tiesības un pienākumi pildāmi pēc labas ticības.  

 

 

NOMNIEKS 

VAS “Tiesu namu aģentūra” 

Adrese: Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007 

Bankas rekvizīti:  

AS „SEB banka” 

Norēķinu konts, konta 

Nr. LV64UNLA0002021469371 

Kods: UNLALV2X 

 

 

(paraksts un tā atšifrējums) 

 

Z.v. 

 

 

IZNOMĀTĀJS  

SIA “TRANSPORENT” 

Adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 75, Rīga, LV-1046 

Bankas rekvizīti: 

AS “SEB Banka” 

Norēķinu konts, konta 

Nr. LV45UNLA0050011927258 

Kods: UNLALV2X 

 

 

(paraksts un tā atšifrējums) 

 

 

Z.v. 

 


