
AUTOMAŠĪNAS NOMAS LĪGUMS Nr._______ 

Iznomātājs: SIA “Baltic Ring 333” 

Reģ. Nr.  40103537133 
PVN maksātāja 
kods: 

LV40103537133 

Adrese: 
„Sila Priedes”, Ropažu nov., 

LV-2133 
Tālr.  +371 29555333 

Iznomātāja 
pārstāvis: 

Egija Laure 

Nomnieks: ………………………………………..……… 

Personas kods: ………………………………………………… 
Vadītāja apliecība/ 
Pase: 

…………………………………….…… 

Vadītāja 
apliecības/ Pases 
izdošanas 
datums: 

……………………………………………….. 
Vadītāja apliecības/ 
Pases izdošanas vieta: 

…………………………………….…… 

Reģistrētā / faktiskā 

dzīves vieta: 
……………………………………………………………………………………………………………………….... 

Kontakttālrunis: ……………………………………………. E pasts: ………………………………………………………….. 

Iznomātājs un Nomnieks vienojas par automašīnas („Automašīna” – šis jēdziens ietver visus sākotnējos, aizvietotos vai papildus 

Automašīnas piederumus un daļas) nomas līguma („Nomas līgums”) noslēgšanu uz šādiem noteikumiem:  

 

NOMAS LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

1. Automašīna, kurai piemīt šādas pazīmes: 

Marka, modelis: Toyota Auris  Šasijas Nr. SB1MS3JE60E288282  
Valsts reģistrācijas Nr.: KN1260   

Papildus aprīkojums:   

 

Piebilde: Nomnieka atbildība – segt zaudējumus 100% apmērā automašīnas bojājuma gadījumā. 

 

Kredītkartes informācija 

Kartes veids: …………………………………………………….. Kartes Nr.: ………………………………………………………………. 

Derīguma 

termiņš: 
………………………………………………………..  

2. Nomas periods: no plkst._______ datums: _____________ līdz plkst. ______datums: ______________ 

3. Nomas maksa  EUR 50,00 (piecdesmit EUR) (t.sk. PVN 21%). 

 

Bojājumi, trūkumi un defekti nomas perioda sākumā: 

1. - 3. - 

2. - 4. - 

Parakstot Nomas līgumu, Nomnieks apliecina, ka Automašīna ir nodota Nomnieka turējumā un lietošanā tādā stāvoklī, kāds ir 

norādīts Nomas līguma 1. lappusē. 

Iznomātāja pārstāvis:     Nomnieks: 

______________________________             ____________________________ 

SIA “Baltic Ring 333”, E. Laure                                             paraksts, atšifrējums 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Automašīna nodota Iznomātājam: plkst. ______  datums: ________ Rēķina Nr./čeka nr.: __________ 

 

 Automašīnas stāvoklis nomas perioda beigās: 

nobraukums (km):  Transportlīdzekļa tehniskā pase 

līmenis degvielas tvertnē:   
bojājumi, trūkumi un defekti: NAV IR 

  

 

Iznomātāja pārstāvis:    Nomnieks: 

 

_______________________                       _______________________ 

           SIA “Battic Ring 333”, E. Laure                                  paraksts, atšifrējums 

 

 



 

NOMAS LĪGUMA VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI. 

Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā šo līguma 1.lappusē norādīto automašīnu saskaņā ar nomas Līguma 1. lappusē 

minētajiem nomas speciālajiem noteikumiem un šiem nomas vispārējiem noteikumiem, ar kuriem Nomnieks ir iepazinies un piekritis, ko 

apliecina ar savu parakstu. 

1.automašīnas saņemšana un nodošana: 

1.1. Automašīna tiek nodota nomniekam tehniskā kārtībā un bez acīmredzamiem bojājumiem, defektiem un trūkumiem (izņemot tos, kuri 

atspoguļoti nomas līgumā 1.lappusē) un nokomplektēta ar nepieciešamo inventāru un dokumentiem. Jebkuras sūdzības vai pretenzi jas par 

Automašīnas tehnisko, vizuālo stāvokli vai tās komplektāciju, Automašīnas defektiem vai trūkumiem Nomnieks izsaka Automašīnas saņemšanas 

brīdī.  

1.2. Nomnieks apņemas nodot Automašīnu Iznomātājam šī līguma 1.lappusē norādītā nomas perioda dienā un laikā ( ja nav atrunāts citādi) 

un Iznomātāja juridiskajā atrašanās vietā - „Sila Priedes”, Ropažu novadā , tādā komplektācijā un stāvokli, kādā Automašīna bija saņemta, 

ņemot vērā normālu nolietošanos pareizas ekspluatācijas rezultātā. Automašīnas stāvoklis tiek fiksēts Nomas līgumā 1.lappusē.  

2.Nomnieka pienākumi: 

2.1. Nomnieks apņemas: 

2.1.1. lietot Automašīnu saskaņā ar šī līguma noteikumiem, ievērot Automašīnas tehniskās ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumus, 

rūpīgi ar to apieties un uzturēt to tehniskā kārtībā; 

2.1.2. samaksāt Iznomātājam šī līguma 1.lappusē norādīto nomas maksu nomas dienā pirms Automašīnas saņemšanas no Iznomātāja; 

2.1.3. ievērot visus likumus, normatīvus aktus un citus priekšrakstus, ko izdevušas jebkuras publiskas varas iestādes, tiktāl, cik tas ir 

nepieciešams sakarā ar veidu, kādā Nomnieks lieto Automašīnu;  

2.1.4. apņemas automašīnā nesmēķēt, nedzert un neēst; 

2.1.5. atlīdzināt Iznomātajam visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar automašīnas bojāšanu, bojāeju, nozaudēšanu vai nolaupīšanu,  

neatkarīgi no tā, vai šie zaudējumi ir nodarīti Nomnieka vai citu personu vainas dēļ;  

2.1.6. atlīdzināt iznomātajam visus zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar trešo personu pieteiktajiem prasījumiem un pretenzijām 

attiecībā uz Automašīnu tajā laikā, kad Automašīna ir bijusi Nomnieka lietošanā;  

2.1.7. izmantot Automašīnu tikai adresē: “Sila Priedes”, Ropažu novadā;  

2.1.8. neizmantot Automašīnu jebkura veida sacīkstēs, kā arī citu transporta līdzekļu, piekabju vai citu objektu vilkšanai;  

2.1.9. nevadīt un nepieļaut, lai Automašīna tiktu vadīta, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē vai narkotisko, psihotropo vai citu 

apreibinošo vielu ietekmē, kā arī, ja ir traucētas darba spējas vai pēc tādu medikamentu lietošanas, kuru lietošanas rekomendācijās norādīts, 

ka tās samazina lietotāja reakcijas ātrumu un uzmanību;  

2.1.10. nodrošināt, lai Automašīna nenonāktu kādu citu personu turējumā vai lietošanā, izņemot Nomnieku un citas personas, kuras 

norādītas šī līguma 1.lappusē; 

2.1.11. avārijas gadījumā izsaukt Valts Policiju un ziņot Iznomātājam. 

2.2. Nomnieks piekrīt tam, ka: 

2.2.1. Īpašuma tiesības uz Automašīnu visā šī līguma laikā paliek Iznomātājam;  

2.2.2. Iznomātājs ir tiesīgs jebkurā brīdī kontrolēt, ka Nomnieks ievēro šī līguma noteikumus;  

2.2.3. Iznomātājs saglabā sev tiesības jebkurā laikā pārņemt savā valdībā automašīnu, neatlīdzinot nekādus zaudējumus, ja Nomnieks 

pārkāpj šī līguma noteikumus. Visus izdevumus, kuri radušies Iznomātājam sakarā ar Automašīnas pārņemšanu Iznomātāja valdījumā, sedz 

Nomnieks; 

2.2.4. Iznomātājam šī līguma darbības laikā un vēl 3(trīs) mēnešus pēc automašīnas nodošanas ir tiesības bez Nomnieka piekrišanas 

noņemt no Nomnieka norādītās kredītkartes summu/as, kas ir jānomaksā Nomniekam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, gadījumā, ja 

Nomnieks savlaicīgi neizpilda savas maksājumu saistības, proti: nomas maksājumi, administratīvie sodi, citi ar automašīnas li etošanu radušies 

zaudējumi, brīdinot par to Nomnieku telefoniski un e-pastā, kas norādīts šajā līguma 1.lappusē. Ja iznomātājs ir juridiska persona, tad 

līgumsods 0.5% apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu.;  

2.2.5. No Automašīnas pieņemšanas brīža Nomnieks nes atbildību par zaudējumiem, kas tiek nodarīti Automašīnas kā paaugstinātās 

bīstamības avota ekspluatācijas rezultātā; 

2.2.6. Iznomātājs nav atbildīgs par nāvi, personīgiem ievainojumiem vai īpašuma bojāšanu, kuri radušies Automašīnas lietošanas 

rezultātā;  

2.2.7. Saskaņā ar Nomas līgumā noteikto Nomnieks sedz visus zaudējumus pret Iznomātāju vai pret trešajām personām, kas radušies 

Automašīnas ekspluatācijas rezultātā. 

3. Automašīnas saglabāšanas nodrošināšana: 
3.1. Nomnieks apņemas darīt visu iespējamo, lai novērstu vai samazinātu kaitējumu Automašīnai. Sakarā ar to Nomnieks apņemas: 

3.1.1. rūpīgi glabāt Automašīnas durvju /aizdedzes atslēgas, signalizācijas pultis, imobilaizera atslēgas un citus piederumus, kas i r 

domāti jebkuras Automašīnas pretaizdzīšanas vai bloķēšanas ierīces atslēgšanai vai neitralizēšanai, dokumentus kas ir saistīti ar automašīnas 

ekspluatāciju, un nepieļautu, lai iepriekšminētie priekšmeti tiktu nozaudēti, bojāti, ietu bojā, būtu nolaupīti vai citādi nonāktu trešo personu 

rīcībā;  

3.1.2. aizslēgt Automašīnas durvis un iedarbināt visus Automašīnas pretaizdzīšanas vai bloķēšanas ierīces, kad Automašīna paliek bez 

Nomnieka uzraudzības; 

3.1.3. veikt visas citas nepieciešamas darbības, lai novērstu vai samazinātu kaitējumu Automašīnai.  

 

4. Citi noteikumi: 
4.1. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei.  

4.2. Šī līguma punktu nosaukumi ir paredzēti tikai ērtībai, nevis līguma nosacījumu tulkošanai vai interpretācijai.  

4.3. Jebkurš strīds, nesaskaņā vai prasība kas izriet no šī līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, pēc 

prasītāja izvēles tiks izšķirts Rīgas šķīrējtiesā, Rīgā, saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā pēc prasītāja izvēles vai 

tiesā saskaņā ar LR likumdošanu. 

4.4. Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā un parakstīts divos oriģināleksemplāros, kuriem ir vienāds spēks, un izklāstīts uz di vām 

lappusēm. 

 

 

 

Iznomātāja pārstāvis:_________________                                       Nomnieks:_________________ 

SIA ”Baltic Ring 333”, E. Laure 


