
LĪGUMS  

par vieglo automobiļu nomu  

 

Rīga 

2019.gada 7.februārī 

 

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģ. Nr. 50103744891, tās valdes priekšsēdētāja Reiņa Bērziņa personā, kurš rīkojas uz valdes 07.07.2017. 

lēmuma (protokols Nr.42) pamata, turpmāk tekstā Nomnieks, no vienas puses, un 

SIA “Transporent”, reģ. Nr. 40003722171, tās valdes priekšsēdētāja Arņa Jaudzema personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – 

Iznomātājs, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas – Puses, pamatojoties uz iepirkuma procedūras „Automašīnu noma” (id. Nr. ALTUM 

2018/18/TSND) rezultātiem, izsakot savu brīvu gribu – bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:  

 

1. Līguma priekšmets  

Iznomātājs piešķir tiesības Nomniekam par nomas maksu lietot 10 (desmit) automobiļus Toyota Corolla (turpmāk - Automobilis), kā arī nodrošina 

papildus pakalpojumus saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.1 “Tehniskā specifikācija”, kā arī atpērk no Nomnieka 10 (desmit) lietotus automobiļus 

saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

2. Nomnieka tiesības un pienākumi 

 

2.1. Nomniekam Automobiļa nomas termiņa laikā ir tiesības: 

2.1.1. netraucēti lietot Automobili Eiropas Savienības teritorijā; 

2.1.2. saņemt un izmantot pēc saviem ieskatiem ieņēmumus, kas gūti no Automobiļa lietošanas; 

2.1.3. modificēt un uzlabot Automobiļa komplektāciju un paaugstināt Automobiļa vērtību, veicot pārveidojumus, iepriekš to rakstiski saskaņojot 

ar Iznomātāju. Ar Iznomātāju nav jāsaskaņo Automobilim nepieciešamos uzlabojumus, kas saglabā Automobili vai pasargā to no pilnīgas 

vai daļējas bojāejas; 

2.1.4. pieprasīt Automobili no jebkura nelikumīga valdījuma un aizsargāt valdījumu, prasīt pārtraukt Automobiļa lietošanas traucējumus un prasīt 

atlīdzināt zaudējumus, ko Automobilim ir nodarījušas trešās personas. 

2.2. Nomniekam Automobiļa nomas termiņa laikā ir pienākums: 

2.2.1. lietot Automobili saudzīgi, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus, atbilstoši Automobiļa tehniskās dokumentācijas, kuru Iznomātājs nodevis 

Nomniekam (Līguma 4.2.punkts), noteikumiem, rūpīgi ievērot Automobiļa ražotāja un Iznomātāja prasības attiecībā uz Automobiļa tehnisko 

apkopi, darbību un lietošanu, kā arī ievērot apdrošināšanas līgumus un to noteikumus, ar kuriem Izpildītājs iepazīstinājis Nomnieku (Līguma 

4.3.punkts); 



2.2.2. vērsties pie Iznomātāja vai viņa norādītā tehniskās apkopes stacijā atbilstoši Automobiļa ražotāja un Tehniskajā piedāvājumā (Līguma 

1.pielikums) noteiktajam tehnisko apkopju periodiskumam, lai veiktu Automobiļa tehniskās apkopes; 

2.2.3. segt neparedzētos izdevumus, kas rodas un ir saistīti ar Automobiļa turējumu un lietošanu, un kuri nav ietverti Līguma nomas maksājumos, 

t.i.: 

2.2.3.1. soda naudas par Automobiļa vadītāja izdarītu normatīvā akta pārkāpumu; 

2.2.3.2. izdevumus, kas ir saistīti ar apdrošināšanas līgumu noslēgšanu (izņemot izdevumus par apdrošināšanas polisēm, kas noteiktas Līguma 

3.3.2.punktā), kā arī pilnvaru, kurām nepieciešams notariāls apliecinājums, iegūšanu; 

2.2.3.3. izdevumus, kas rodas Nomniekam, uzstādot un uzturot jebkurus Automobiļa piederumus, kas nav noteikti Līgumā; 

2.2.3.4. izdevumus par Automašīnas remontu, kas nav saistīti ar normālu Automobiļa nolietojumu un pareizu ekspluatāciju; 

2.2.4. ievērot Tehniskajā piedāvājumā (Līguma 1.pielikums) norādīto Automobiļa nomas termiņam atļauto nobraukuma ierobežojumu; 

2.2.5. pārsniedzot Tehniskajā piedāvājumā (Līguma 1.pielikums) minēto paredzamo nobraukuma ierobežojumu, maksāt Iznomātājam maksu par 

katru pārsniegto kilometru Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums) norādītās likmes apmērā. Maksa par paredzamā gada nobraukuma 

pārsniegumu uzskatāma par līgumsodu; 

2.2.6. saudzīgi glabāt ar Automobiļa lietošanu saistīto dokumentāciju, ko Iznomātājs ir nodevis Nomniekam kopā ar Automobili (Līguma 

4.2.punkts); 

2.2.7. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā no sekojošu apstākļu konstatēšanas brīža paziņot Iznomātāja kontaktpersonai (Līguma 

13.9.punkts): 

2.2.7.1. par Automobiļa zādzību, nolaupīšanu, bojājumu, pilnīgu vai daļēju bojāeju; 

2.2.7.2. informāciju par Automobiļa zādzības, nolaupīšanas, bojāšanas, pilnīgas vai daļējas bojāejas draudiem; 

2.2.7.3. par automobiļa dokumentācijas nozaudēšanu vai bojājumiem. 

2.3. Nomniekam līguma darbības laikā ir pienākums nekavējoties informēt Iznomātāju par visiem Līguma izpildes laikā esošiem vai iespējamiem 

apstākļiem, kas varētu aizkavēt ar Līgumu uzņemto saistību izpildi. 

 

3. Iznomātāja tiesības un pienākumi 

 

3.1. Iznomātājs apliecina, ka viņam, atbilstoši normatīvajiem aktiem, ir tiesības iznomāt Līguma 1.punktā norādīto Automobili. 

3.2. Iznomātājam Automobiļa nomas termiņa laikā ir tiesības:  

3.2.1. saskaņojot 3 (trīs) darba dienas iepriekš ar Nomnieka kontaktpersonu (Līguma 13.7.punkts) konkrētu laiku: 

3.2.1.1. pārbaudīt Automobiļa stāvokli tieši vai ar rakstiski pilnvarotu personu starpniecību; 

3.2.1.2. pārbaudīt ar Automobiļa lietošanu saistītos dokumentus. 

3.2.2. saņemt informāciju par Automobiļa tehnisko stāvokli un lietošanas apstākļiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Iznomātāja attiecīga 

rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas Nomnieka kontaktpersonai (Līguma 13.7.punkts); 



3.2.3. atprasīt Automobili no jebkura prettiesīga valdījuma, prasīt novērst apstākļus, kas traucē Automobiļa lietošanu, un pieprasīt  zaudējumu 

atlīdzību par trešo personu, kā arī Nomnieka radītiem Automobiļa bojājumiem; 

3.3. Iznomātājam Automobiļa nomas termiņa laikā ir pienākums:  

3.3.1. apmaksāt ārējos normatīvajos aktos noteiktos ar Automobili saistītos nodokļus un nodevas, kā arī segt Automobiļa reģistrācijas maksu Ceļu 

satiksmes drošības direkcijā; 

3.3.2. veikt saskaņā ar Līguma 1.pielikumā noteiktajām prasībām Automobiļa sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības 

obligāto apdrošināšanu, turpmāk – OCTA, un brīvprātīgo sauszemes transportlīdzekļa apdrošināšanu, turpmāk – KASKO, pirms tam 

saskaņojot polišu nosacījumus ar Nomnieku, un segt apdrošināšanas prēmiju maksājumus no Iznomātāja līdzekļiem; 

3.3.3. izsniegt Nomniekam Līguma 3.3.2.punktā noteiktās OCTA un KASKO apdrošināšanas polises un to noteikumus; 

3.3.4. ievērojot Līguma 3.pielikumu „Tehnisko apkopju un remontdarbu noteikumi” segt tehnisko apkopju izdevumus un segt izdevumus, kas ir 

nepieciešami, lai iegādātos vai nomainītu Automobiļa detaļas, mezglus vai materiālus, ja tiem nav noteikta ražotāja vai pārdevēja 

garantija, vai to iegādei vai nomaiņai par iemeslu nav apdrošināšanas gadījums, kā arī segt izdevumus par Līgumā minētajiem papildus 

pakalpojumiem (Līguma 12.punkts); 

3.3.5. segt izmaksas par Automobiļa tehnisko apskašu veikšanu Ceļu satiksmes drošības direkcijas noteiktā tehniskās apskates stacijā visā 

Automobiļa nomas termiņa laikā 

3.3.6. sagatavot un izsniegt Nomniekam dokumentus, aktus, pilnvaras, izziņas un citus dokumentus, kas nepieciešami Automobiļa lietošanas laikā 

Latvijā vai ārvalstīs; 

3.3.7. saskaņā ar Līguma 1.pielikumu nodrošināt, lai visā Līguma izpildes laikā Automobilis būtu nokomplektēts ar Ceļu satiksmes noteikumiem 

atbilstošām riepām; 

3.3.8. ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Nomnieka rakstiska pieprasījuma saņemšanas, sniegt Nomniekam informāciju par Līguma izpildi; 

3.3.9. ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu iepriekš rakstiski informēt Nomnieka kontaktpersonu (Līguma 13.7.punkts) par termiņu Automobiļa tehniskās 

apskates veikšanai. 

3.3.10. saskaņā ar Līguma 1.pielikumu nodrošināt Automobiļa apkalpošanas un servisa pakalpojumus. 

3.4. Iznomātājam Līguma darbības laikā ir pienākums nekavējoties informēt Nomnieku par visiem Līguma izpildes laikā esošiem vai 

iespējamiem apstākļiem, kas varētu aizkavēt ar Līgumu uzņemto saistību izpildi. 

 

4. Automobiļa nodošanas Nomniekam turējumā kārtība un Nomnieka lietotu automobiļu nodošana Iznomātājam 

 

4.1. Iznomātājs nodod Automobili Nomniekam lietošanā un turējumā ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas 

brīža, iepriekš ar Nomnieka kontaktpersonu (Līguma 13.7.punkts) saskaņojot Automobiļa pieņemšanas – nodošanas laiku un vietu. 

4.2. Iznomātājs piegādā Automobili Līgumā paredzētajā komplektācijā kopā ar Automobiļa lietošanas dokumentāciju, apdrošināšanas 

polisēm, to noteikumiem un Automobiļa reģistrācijas apliecību, kurā Iznomātājs norādīts kā Automobiļa turētājs.Iznomātājs, nododot 



Automobili Nomniekam, sniedz Nomniekam informāciju par iznomātā Automobiļa dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, ražotāja un 

pārdevēja garantijas nosacījumiem, kā arī iepazīstina Nomnieku ar pārējiem Līguma 4.2.punktā minēto dokumentu noteikumiem. 

4.3. Automobiļa nodošana Nomniekam turējumā un lietošanā tiek fiksēta aktā, turpmāk – Akts, kuru Iznomātājs iesniedz Nomniekam divos 

eksemplāros Automobiļa nodošanas brīdī. 

4.4. Automobilis uzskatāms par nodotu ar Akta abpusējas parakstīšanas brīdi. Aktā norāda Automobiļa marku, modeli, reģistrācijas numur, 

šasijas numuru, Automobiļa komplektāciju, nodotās dokumentācijas uzskaitījumu un atzīmi par Automobiļa atbilstību Līguma noteikumiem. 

Akts pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

4.5. Ja Nomnieks, pieņemot Automobili, konstatē Automobilim defektus vai Automobilis neatbilst Līguma noteikumiem, turpmāk – Automobiļa 

defekti, Iznomātājs Aktu neparaksta. Šajā gadījumā Nomnieks sagatavo aktu, kurā norāda visus Automobilim konstatētos defektus un to 

likvidēšanas termiņu un kārtību, turpmāk – Defektu akts. 

4.6. Nomniekam, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Akta parakstīšanas, ir tiesības veikt Automobiļa izmēģināšanu, pieaicināt speciālistus un 

ekspertus, lai pārbaudītu Automobiļa atbilstību Līguma noteikumiem. Ja Nomnieks šajā termiņā konstatē Automobiļa defektus, Nomnieks 

sagatavo aktu, kurā norāda visus Automobilim konstatētos defektus un to likvidēšanas termiņu un kārtību, turpmāk – Defektu akts. 

4.7. Iznomātāja pienākums novērst Automobiļa defektus un atkārtoti nodot Automobili Nomniekam nav uzskatāms par pamatu Līguma 

4.1.punktā noteiktā izpildes termiņa pārcelšanai un pagarināšanai. 

4.8. Automobiļa turējuma tiesības, nejaušas bojāejas risks un paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka atbildība pāriet Nomniekam ar Akta 

abpusējas parakstīšanas brīdi. 

4.9. Īpašuma tiesības uz Nomnieka lietotajiem automobiļiem pāriet Iznomātājam ar attiecīga pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas 

dienu. 

4.10. Iznomātājs apliecina, ka ir informēts par Nomnieka lietotu automobiļu kvalitāti un nekādus iebildumus par to automobiļu pieņemšanas 

brīdī, kā arī pēc pieņemšanas pret Nomnieku necels.  

4.11. Nomnieks nodod Iznomātājam un Iznomātājs pieņem Nomnieka lietotus automobiļus 5 (piecu) darba dienas laikā, no Līguma 

4.4.punktā minētā Akta parakstīšanas dienas, glabāšanas vietā: Doma laukuma 4, Rīgā. 

4.12. Gadījumā, ja Iznomātājs nepārņem Nomnieka lietotus automobiļus Līguma 4.12.apakšpunktā noteiktajā termiņā, tad Iznomātājs sedz visus 

izdevumus, kas saistīti ar Nomnieka lietotu automobiļu uzglabāšanu pie Nomnieka. 

4.13. Nomnieka lietoti automobiļi tiek uzskatīti par piegādātiem Iznomātājam ar brīdi, kad Nomnieka un Iznomātāja pārstāvis paraksta 

pieņemšanas – nodošanas aktu. 

4.14. Visus izdevumus, kas saistīti ar Nomnieka lietotiem automobiļiem (tai skaitā nodevas, nodokļus, soda naudas u.c.), pēc pieņemšanas - 

nodošanas akta parakstīšanas sedz Iznomātājs. 

 

5. Līguma summa un samaksas kārtība 

5.1. Viena Automobiļa nomas maksa mēnesī (turpmāk – Nomas maksājums) ir 281.09 EUR (divi simti astoņdesmit viens euro un 09 centi), 

neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN. Līguma kopējā summa tiek noteikta 168654.00 EUR (simtu sešdesmit astoņi tūkstoši 



seši simti piecdesmit četri euro), neieskaitot PVN, turpmāk – Līguma summa. Nomnieks, veicot Līgumā paredzēto maksājumu, kopā ar 

maksājumu, papildus tam un atbilstoši tā apmēram Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā maksā 

Iznomātājam PVN. 

5.2. Līguma summā ir iekļautas visas Iznomātāja tiešās un netiešās izmaksas, kas saistītas ar Līguma saistību izpildi, t.sk. Līguma 12.punktā noteikto 

papildus pakalpojumu sniegšanas izmaksas.  

5.3. Kopējā līguma cena par Nomnieka lietotiem automobiļiem ir 27054.00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši piecdesmit četri euro), kuru Nomnieks 

ieskaita Nomas maksājumu priekšapmaksā. 

5.4. Ja Nomnieks lieto Automobili nepilnu kalendāra mēnesi, Nomas maksājums par konkrēto mēnesi tiek noteikts atbilstoši dienu skaitam, kurā 

Automobilis tiek lietots. 

5.5. Nomnieks veic Nomas maksājumu par katru Automobili par iepriekšējo kalendāra mēnesi vienu reizi mēnesī 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc 

Iznomātāja rēķina saņemšanas, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Iznomātāja kontu bankā.  

5.6. Iznomātājs rēķinu Nomniekam var nosūtīt elektroniskā veidā uz 

e-pasta adresi: _rekini@altum.lv, pievienojot šādu piezīmi: „Rēķins sagatavots un parakstīts (autorizēts) elektroniski.”. 

5.7. Iznomātājs rēķinā norāda Nomnieka Līguma numuru, noslēgšanas datumu un Līguma priekšmetu, pretējā gadījumā Nomnieks var aizkavēt 

rēķina savlaicīgu samaksu, nesedzot Iznomātājam zaudējumus, kas var rasties šāda nokavējuma rezultātā. 

5.8. Rēķins tiek uzskatīts par samaksātu brīdī, kad Nomnieks ir veicis bankas pārskaitījumu uz Līguma norādīto Iznomātāja kontu bankā. 

5.9. Līguma darbības laikā Nomas maksājums un Finanšu piedāvājuma (Līguma 2.pielikums) cenas nevar tikt paaugstinātas, pamatojoties uz 

jebkādiem Iznomātāja norādītiem subjektīviem vai objektīviem apstākļiem, izņemot Līguma 5.10.punktā noteiktā gadījumā. 

5.10. Līguma darbības laikā paaugstinoties vai samazinoties nodokļiem vai nodevām, kas tieši attiecināmas uz Automašīnas izmantošanu un, ja 

šis paaugstinājums vai samazinājums skar nomas maksājumu vairāk kā par 5% (pieciem procentiem), vienai Pusei ne biežāk kā vienu reizi 

gadā ir tiesības otrai Pusei rakstiski prasīt nomas maksas paaugstināšanu vai samazināšanu, ņemot vērā nodokļu vai nodevu izmaiņas. 

Šādā gadījumā Puses, ievērojot abpusējās intereses, ne vēlāk kā viena mēneša laikā rakstiski noslēdz vienošanos par nomas maksas 

paaugstinājumu vai samazinājumu. 

5.11. Nomniekam ir tiesības brīvprātīgi veikt Nomas maksājumu priekšapmaksu, kas tiek ieskaitīta turpmākajos maksājumos. 

5.12. Pusēm ir tiesības, noslēdzot atsevišķu rakstisku vienošanos, veikt norēķinus par paredzamā nobraukuma pārsniegumu pirms paredzamā 

nobraukuma pārsnieguma iestāšanās, kuri tiek pievienoti kārtējiem nomas maksājumiem, kā arī, ja netiek sasniegts paredzamais 

nobraukums, vienoties par attiecīgu nomas maksas samazinājumu. 

 

6. Garantijas 

6.1. Ar Līgumu uzņemtās Pušu tiesības un pienākumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 

6.2. Puses pilnīgi un bez ierunām ir atbildīgas par visu otrai Pusei iesniedzamo dokumentu, rēķinu un citu materiālu vai informācijas pareizību un 

patiesumu. Puse atlīdzina otrai Pusei nodarītos zaudējumus, kas ir radušies nepatiesas informācijas apzinātas sniegšanas vai patiesas 

informācijas apzinātas slēpšanas gadījumā. 



6.3. Visi līgumi un vienošanās, kurus Nomnieks noslēdz ar trešajām personām līdz Līguma termiņa beigām, attiecībā uz Automobiļa nodošanu, 

piemēram, par Automobiļa pārdošanu, ieķīlāšanu, dāvināšanu, mainīšanu, vai tā nodošanu apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātā ju, 

vai Automobiļa apgrūtināšanu ar ierobežotām mantiskajām tiesībām vai citām prasībām trešās personas labā, ir pretrunā ar Līgumu un ir 

uzskatāmi par spēkā neesošiem. 

 

7. Apdrošināšana 

7.1. Iznomātājs saskaņā ar Līguma 3.3.2.punktā un 1.pielikumā noteiktajām prasībām Automobiļa nomas termiņa laikā (Līguma 8.2.punkts) 

nodrošina nepārtrauktu Automobiļa apdrošināšanu. 

7.2. Automobiļa apdrošināšanas prēmiju maksājumu summas ir ietvertas Automobiļa Nomas maksājumā saskaņā ar Līgumu un Finanšu 

piedāvājumu (Līguma 2.pielikums). 

7.3. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas polisē noteikto pašrisku, kas nav pretrunā ar Līguma noteikumiem, sedz Nomnieks. 

7.4. Ja notiek negadījums (apdrošināšanas gadījums), Nomnieka pienākums ir rīkoties saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, apdrošināšanas 

polišu un Līguma noteikumiem, kā arī nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā, Iznomātāja kontaktpersonai (Līguma 13.9.punkts) 

telefoniski sniegt informāciju par apdrošināšanas gadījumu, un ievērot Iznomātāja pārstāvja norādījumus saistībā ar apdrošināšanas 

gadījumu. 

7.5. Ja Iznomātājs nav nodrošinājis nepārtrauktu Automobiļa apdrošināšanu Līgumā noteiktajā kārtībā, Iznomātājs sedz Nomniekam visus 

zaudējumus, kas radušies sakarā ar apdrošināšanas neesamību, kā arī maksā Nomniekam Līguma 9.2.punktā noteikto līgumsodu. 

 

8. Līguma darbības termiņš un tā izbeigšana 

 

8.1. Līgums stājas spēkā ar Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei, ja vien Līgums nav izbeigts 

pirms termiņa. 

8.2. Automobiļa nomas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no Akta abpusējas parakstīšanas dienas. 

8.3. Nomnieks ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski paziņojot Iznomātājam 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja Iznomātājs 

Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nepilda vai nolaidīgi pilda savas saistības. 

8.4. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to 2 (divus) mēnešus iepriekš rakstiski paziņojot Nomniekam, ja: 

8.4.1. Nomnieks neveic Līgumā paredzētos maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, un nokavējums pārsniedz vismaz 1 (vienu) 

kalendāra mēnesi; 

8.4.2. Nomnieks iesaistās Automobiļa aizliegtā nodošanas darījumā vai to apgrūtina ar aizliegtām mantiskajām tiesībām, vai nodod 

Automobili apakšnomā bez Iznomātāja rakstiskas atļaujas; 

8.4.3. Nomnieks būtiski pārkāpj Automobiļa ražotāja vai Iznomātāja noteiktos Automobiļa tehniskās apkopes, ekspluatācijas un lietošanas 

noteikumus, ar kuriem Iznomātājs Nomnieku ir iepazīstinājis (Līguma 4.3.punkts). 



8.5. Līguma 8.3. un 8.4.punkta gadījumā, Pusei, kura vienpusēji izbeidz Līgumu, nav jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas radušies saistībā ar 

Līguma izbeigšanu pirms termiņa. 

8.6. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Puses veic savstarpējos norēķinus Līgumā paredzētajā kārtībā par atbilstoši Līguma 

nosacījumiem faktiski saņemtajiem pakalpojumiem un Automobiļa lietošanu vai saņemto, bet vēl neizlietoto priekšapmaksu 10 (desmit) 

darba dienu laikā no vienošanās par Līguma izbeigšanu abpusējas parakstīšanas vai paziņojuma par Līguma vienpusēju izbeigšanu 

saņemšanas dienas, ieturot naudas līdzekļus līgumsoda vai zaudējumu segšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

 

 

9. Pušu atbildība  

 

9.1. Puses par Līgumā noteikto savu saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi atbild saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un 

Līguma noteikumiem, zaudējumu nodarīšanas gadījumā atlīdzinot otrai Pusei nodarītos zaudējumus. 

9.2. Iznomātājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Nomnieka rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas maksā Nomniekam līgumsodu 0,2 % (nulle 

komats divi procenti) apmērā no Līguma summas par katru kavēto dienu: 

9.2.1. ja Iznomātājs ilgāk kā 5 (piecas) dienas ir pieļāvis Līguma noteikumu vai termiņu pārkāpumu; 

9.2.2. ja Iznomātājs ir pieļāvis Līguma 4.1.punktā noteikto Automobiļa piegādes termiņa kavējumu. 

9.3. Nomnieks 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Iznomātāja rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas maksā Iznomātājam līgumsodu 0,2 % (nulle 

komats divi procenti) apmērā par katru kavēto dienu: 

9.3.1. no Līguma summas, ja Nomnieks ilgāk kā 10 (desmit) darba dienas ir pieļāvis Līguma noteikumu vai termiņu pārkāpumu, par ko 

Iznomātājs Nomnieku iepriekš ir rakstiski brīdinājis; 

9.3.2. no nokavētā maksājuma summas par katru kavēto dienu, ja norēķini netiek veikti Līgumā noteiktajā termiņā un nokavējums 

pārsniedz 10 (desmit) darba dienas; 

9.4. Līguma 9.2.punktā un 9.3.punktā noteiktā līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% no summas, no kuras tiek veikts līgumsoda 

aprēķins. 

9.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma, kā arī no pilnīgas līgumsaistību izpildes. 

9.6. Zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes. Līgumsoda samaksa netiek ieskaitīta zaudējumu 

summas aprēķinā. 

9.7. Iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt no Nomnieka pilnu atlīdzību par radītajiem zaudējumiem, ja: 

9.7.1. Nomnieks ir apzināti sniedzis nepilnīgas vai nepareizas ziņas (dokumentus) par negadījumu (apdrošināšanas gadījumu), kurā 

iesaistīts Automobilis; 

9.7.2. Nomnieks apzināti izraisījis Iznomātājam zaudējumus vai tie radušies laikā, kad Automobili ir vadījusi persona, kurai nav 

autovadītāja tiesības; 



9.7.3. Nomnieks bez Iznomātāja rakstiskas atļaujas ir noslēdzis līgumu attiecībā uz Automobiļa nodošanu, piemēram, par Automobiļa 

pārdošanu, ieķīlāšanu, dāvināšanu, mainīšanu, vai tā nodošanu apakšnomā, vai apgrūtinājis Automobili ar ierobežotām 

mantiskajām tiesībām vai citām prasībām trešās personas labā. 

 

10. Nepārvarama vara 

 

10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras 

darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Puses par nepārvaramas varas apstākļiem 

uzskata dabas stihijas (zemestrīces, plūdus, orkānus un tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, epidēmiju, okupāciju, terora aktus, 

blokādes, embargo, streikus (izņemot Pušu darbinieku streikus). 

10.2. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem atsaucas. 

10.3. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos otra Puse tiek informēta rakst iski 3 (trīs) dienu laikā, skaitot no šādu apstākļu 

iestāšanās vai izbeigšanās. 

10.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanas gadījumā Puses 5 (piecu) darba dienu laikā vienojas par Līgumā noteikto saistību izpildes termiņu. 

 

11. Strīdu risināšana 

11.1. Strīdus, kuri rodas saistībā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpējo sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīda izskatīšana tiek nodota 

tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

11.2. Strīdu gadījumā Puses var izveidot savu pilnvaroto pārstāvju komisiju vai arī pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kas sagatavo atzinumu par 

vienas Puses norādīto trūkumu vai neatbilstību Līguma noteikumiem pamatotību. Eksperta pieaicināšanas izdevumus apmaksā tā Puse, 

kurai eksperta atzinums ir nelabvēlīgs. Eksperta sniegto pakalpojumu izmaksas nedrīkst pārsniegt 5 (piecus) procentus no Līguma summas. 

11.3. Pretenzijas, kas saistītas ar līgumsaistību izpildi, tiek izskatītas 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no rakstiskas pretenzijas saņemšanas 

dienas. 

 

12. Papildus pakalpojumi 

Papildus pakalpojumus Iznomātājs sniedz saskaņā ar Līguma 1.pielikumā minēto papildus pakalpojumu uzskaitījumu. 

 

 

13. Citi noteikumi 

13.1. Līguma grozījumi ir pieļaujami Publisko iepirkumu likuma 61.pantā minētajos gadījumos. Visi Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski, ir Pušu parakstīti. Līguma grozījumi ar to abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

13.2. Jebkura korespondence, kas tiek nosūtīta otrai Pusei pa pastu, ir uzskatāma par saņemtu septītajā dienā, skaitot no tās iesniegšanas pastā. 



13.3. Puses nav tiesīgas izpaust trešajām personām informāciju, kas veicot Līguma izpildi nonākusi viņu rīcībā. Šis noteikums neattiecas uz 

vispārpieejamas informācijas izpaušanu un gadījumiem, kad vienai no Pusēm normatīvajos aktos uzlikts par pienākumu sniegt pieprasīto 

informāciju.  

13.4. Neviena no Pusēm nav tiesīga bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nodot kādu no Līgumā noteiktajām saistībām vai tās izpildi trešajām 

personām. 

13.5. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadīsies pēc spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem. Ja kāds no Līguma  

noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību. 

13.6. Pusēm ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru nomaiņu, 

adrešu un kredītiestāžu rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām attiecībā uz Līgumā noteiktajā Pušu kontaktpersonām. Ja kāda Puse nav 

sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā radušies otrai Pusei. 

13.7. Nomnieka kontaktpersona, kas nodrošina Līguma izpildes kontroli, ir ________________  

13.8. Līguma 13.7.punktā noteiktajai personai ir tiesības parakstīt Līgumā noteikto Aktu, Defekta aktu, Nodošanas aktu un Trūkuma aktu, kā arī 

risināt citus ar Līguma izpildi saistītus organizatoriskus jautājumus. 

13.9. Iznomātāja kontaktpersona, kas nodrošina Līguma izpildes kontroli, ir ________________________. 

13.10. Līgums sagatavots uz 8 (astoņām) lapām latviešu valodā ar trīs pielikumiem divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam 

eksemplāram katrai Pusei. 

 

15. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

  

Iznomātājs Nomnieks 

SIA “Transporent” 

reģ. Nr. 40003722171 

Kārļa Ulmaņa gatve 75, Rīga, LV-1046 

 

 

_______________________ 

Arnis Jaudzems 

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” 

reģ. Nr. 50103744891 

Doma laukums 4, Rīga, LV-1050 

 

 

________________________ 

Reinis Bērziņš 

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


