
     

    
  

Nomnieka paraksts: _________________   Nomnieka paraksts:  _________________ 
     

Iznomātāja paraksts:_______________ 
 

 

   

TRANSPORTLĪDZEKĻA NOMAS LĪGUMS Nr. __________ 
 
I ĪPAŠIE NOSACĪJUMI: 
Iznomātājs: Nomnieks: 
Nosaukums 
SIA VIRĀŽAS 
 

Nosaukums 
 

Reģistrācijas numurs 
43603037871 

Reģistrācijas numurs/personas kods 
 
 

Uzņēmuma adrese 
Mežotnes iela 33, Bauska, Bauskas novads, LV-
3901 

Adrese 
 

Kontakttālrunis 
+371 20006592; +371 29252144 

Kontakttālrunis 
 

Transportlīdzeklis un tā izmantošanas periods: 
Marka, modelis VIN numurs 

 
Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs 

Transportlīdzekļa nodošanas nomniekam datums, 

pulkstenis 
                   plkst.  

Transportlīdzekļa atgriešanas iznomātājam 

datums, pulkstenis 
                 plkst.  

Kravas telpas lielums/garums m3 
 

Persona, kurai ir tiesības vadīt transportlīdzekli: 
Vārds, uzvārds, personas kods 
 
p.k.  

Vadītāja apliecības numurs 
 
 

Vadītāja apliecības izdevējiestāde/valsts 
 

Vadītāja apliecība izdošanas datums, derīguma termiņš 
                               derīga līdz 

paraksts: 

Atlīdzības un apdrošināšanas pašu atbildības likme: 
Kopējā samaksa 
 

Stundas/nakts tarifs 
 

Avanss 
 

1 litra neuzpildītas degvielas cena 
2,00 EUR +25,00 EUR (degvielas 
uzpildes maksa) 

Apdrošināšanas pašu atbildības līmenis: 
500 + km 

Drošības nauda 

500,00 eiro 

Papildu persona, kurai ir tiesības vadīt: 
Vārds, uzvārds, personas kods 
 

Vadītāja apliecības numurs 
 

Vadītāja apliecība izdota, derīga līdz 
 

Paraksts:  

 
 

Parakstītājs apliecina, ka viņš piekrīt šim līgumam un ir atbildīgs Iznomātājam ar tādiem pašiem nosacījumiem un ierobežojumiem kā Nomnieks. 
 
Līguma neatņemama sastāvdaļa ir SIA VIRĀŽAS “Transportlīdzekļu apdrošināšanas noteikumi”, ar ko nomnieks iepazinies un piekritis, 
noslēdzot šo līgumu, kā arī transportlīdzekļa nodošanas-pieņemšanas aktu (pielikums Nr. 1). 
 
II SIA VIRĀŽAS TRANSPORTLĪDZEKĻA EKSPLUATĀCIJAS VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI 
 
1. LĪGUMĀ LIETOTĀS DEFINĪCIJAS 
"Iznomātājs “SIA VIRĀŽAS. 
”Nomnieks” ir persona, kura saskaņā ar līgumu iegūst tiesības lietot transportlīdzekli. Atkarībā no konteksta nomnieks ietver arī personu (- 
as), kas norādīta (- as) īpašos apstākļos un kas ir tiesīga (- as) vadīt transportlīdzekli. 
“puse vai puses” līgumā ir iznomātājs un/vai nomnieks, kas nosaukti attiecīgi kopā vai atsevišķi. 
“Līgums” ir šis Līgums, kas noslēgts starp Izīrētāju un Nomnieku un kas sastāv no vispārējiem un īpašiem nosacījumiem, kopā ar visiem tā 
pielikumiem. Ja ir pretrunas starp īpašajiem nosacījumiem un vispārējiem nosacījumiem, ņem vērā īpašos nosacījumus. 
“Īpašie noteikumi” ir līguma īpašie noteikumi, kas izklāstīti tā I nodaļā. 
“Vispārīgie noteikumi” ir līguma vispārīgie noteikumi, kas izklāstīti līguma II nodaļā. 



     

    
  

Nomnieka paraksts: _________________   Nomnieka paraksts:  _________________ 
     

Iznomātāja paraksts:_______________ 
 

 

   

“transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, kas definēts līguma īpašajos nosacījumos un ko iznomātājs nodevis nomniekam lietošanai saskaņā 
ar līguma nosacījumiem. 
“maksa” ir nolīgtā maksa, kas norādīta līguma īpašajos nosacījumos, par transportlīdzekļa izmantošanu, kas maksājama saskaņā ar līguma 
nosacījumiem. 
“termiņš” ir laikposms, kurā nomnieks saskaņā ar līgumu lieto transportlīdzekli (norādītais periods no transportlīdzekļa nodošanas 
nomniekam līdz tā atdošanai iznomātājam). 
 
“akts” ir rakstisks akts, kas ir daļa no līguma pielikuma Nr. 1 un ko parakstījis iznomātājs, nododot transportlīdzekli nomniekam un vēlāk to 
saņemot, un no kura viens eksemplārs paliek abām pusēm. 
2. Transportlīdzekļa nodošana-saņemšana 
2.1. Lai transportlīdzekli nodotu nomniekam un vēlāk pieņemtu no nomnieka, ir jāparaksta rakstisks akts, kurā pulksteņa laikā fiksēta 

transportlīdzekļa nodošana - saņemšana un transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis. 
2.2. Transportlīdzekli uzskata par nodotu vai pieņemtu pēc akta parakstīšanas. No brīža, kad transportlīdzeklis nodots nomniekam 

saskaņā ar aktu, līdz brīdim, kad nomnieks to pieņem saskaņā ar aktu, nomnieks uzņemas risku, ka transportlīdzeklis nejauši tiks 
iznīcināts vai bojāts. 

3. Transportlīdzekļa ekspluatācija un apkope 
3.1. Nomnieka pienākums ir transportlīdzekli izmantot taupīgi, regulāri un apdomīgi atbilstoši transportlīdzekļa lietošanas mērķim. Nomnieks 

ir atbildīgs par transportlīdzekļa tehnisko stāvokli (motoreļļas līmenis karterī, dzesēšanas šķidruma līmenis dzesēšanas sistēmā, 
spiediens riepās utt.). 

3.2. Nomniekam nav tiesību bez iznomātāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas transportlīdzekli pārveidot vai veikt uzlabojumus. 
3.3. Nomniekam ir aizliegts: 
3.3.1 nodot transportlīdzekli trešām personām (t. i., personām, kas līgumā nav minētas kā persona, kurai ir tiesības izmantot 

transportlīdzekli. 
3.3.2 pārvietot transportlīdzekli ārpus Latvijas Republikas robežām bez iznomatāja rakstiskas piekrišanas; 
3.3.3 izmantot transportlīdzekli citiem mērķiem, nevis paredzētajai lietošanai (tostarp, bet ne tikai, citu transportlīdzekļu vilkšanai, 

mācību braucieniem, sporta treniņiem un sacensībām); 
3.3.4 Bojāt/smērēt transportlīdzekli, tostarp aizliegts smēķēt transportlīdzeklī; 
3.4. Iznomātājam ir tiesības kontrolēt transportlīdzekļa izmantošanu pašam vai ar trešo personu starpniecību. 
3.5. Visas izmaksas (tostarp, bet ne tikai, degvielas izmaksas, sodi un naudas sodi par stāvvietu noteikumu pārkāpšanu, tostarp līgumsodi 

par privātiem stāvlaukumiem, sodi un naudas sodi par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, transportlīdzekļa bojājuma radītās 
izmaksas utt.), kas rodas saistībā ar transportlīdzekļa izmantošanu vai glabāšanu, sedz Nomnieks. 

3.6. Nomnieka pienākums ir nekavējoties informēt iznomātāju, ja 
3.6.1 Transportlīdzeklis ir bojāts, vai kļūst lietošanai nederīgs; 
3.6.2 Notiek notikumi, kas būtiski ietekmē vai var ietekmēt Nomnieka un Iznomātāja spēju izpildīt līgumā noteiktās saistības. 
3.6.3 Transportlīdzeklis iekļūst negadījumā vai ar transportlīdzekli notiek negadījums. 
4. Maksājumi 
4.1. Nomnieks nekavējoties vai saskaņā ar klienta līgumu samaksā atlīdzību par transportlīdzekļa lietošanu un citām summām, kas 

maksājamas saskaņā ar līgumu, pamatojoties uz iznomātāja izrakstītu rēķinu. 
4.2. Visus rēķinus, paziņojumus, kurus iznomātājs ir nosūtījis nomniekam, uzskata par saņemtiem nomniekam, ja tie ir nosūtīti pret 

parakstu vai divu (2) darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina, paziņojuma uz līguma īpašajos noteikumos norādīto adresi vai e-pastu. 
4.3. Ja nomnieks kavējas samaksāt summas, kas maksājamas saskaņā ar līgumu, tostarp izmaksas, kas minētas līguma 3.5. punktā, viņš 

apņemas samaksāt nokavējuma procentus 0,1% apmērā (nulle komats viens procents) no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. 
4.4. Saskaņā ar īpašiem nosacījumiem ir jāmaksā avanss, Nomnieks apņemas to samaksāt līguma noslēgšanas dienā. 
4.5. Neatkarīgi no termiņa, minimālais nomas periods ir trīs (trīs) diennakts. 
4.6. Maksu aprēķina, reizinot dienu skaitu ar līgumā noteikto diennakts tarifu. 
4.7. Nomnieka novēlota transportlīdzekļa pieņemšana, neatbrīvo nomnieku no līguma saistību izpildes noteiktajā laikā. 
4.8. Nomnieka transportlīdzekļa atgriešana pirms noteiktā termiņa neatbrīvo nomnieku no līguma saistību izpildes noteiktajā laikā. 
4.9. Par vienu (1) stundu, kas pārsniedz īpašos apstākļos norādīto transportlīdzekļa atgriešanas laiku, Nomnieks apņemas samaksāt 

līgumsodu, kura apmērs ir divreiz lielāks par transportlīdzekļa lietošanas stundas maksu. Transportlīdzekļa lietošanas stundas likme šā 
punkta izpratnē aprēķināta, dalot īpašos apstākļos norādīto diennakts tarifu ar 24. 

5. Transportlīdzekļa atgriešana 
5.1. Nomnieks apņemas atdot transportlīdzekli īpašajos nosacījumos norādītajā adresē, ja puses rakstiski nav vienojušās savādāk. 
5.2. Transportlīdzeklim jābūt tādā stāvoklī, kādā to ir saņēmis nomnieks. Kopā ar transportlīdzekli nomniekam ir pienākums nodot 

iznomātājam visu transportlīdzekļa dokumentāciju un visu pārējo (tostarp, bet ne tikai, atslēgas, aptieciņa, uguns dzēšamo aparātu 
u.c.), kas bija līdzi transportlīdzeklim, to nododot nomnieka lietošanā. 

5.3. Nomniekam ir tiesības atdot transportlīdzekli pirms termiņa beigām iznomātājam, un iznomātājs apņemas pieņemt transportlīdzekli 
pēc attiecīgā akta parakstīšanas. Piemēro 4.7. punkta noteikumus. 

5.4. Ja nomnieks neatdod transportlīdzekli, beidzoties līgumā noteiktajam termiņam, iznomātājam ir tiesības uzskatīt transportlīdzekli par 
nozagtu un veikt atbilstošus pasākumus, lai atgūtu transportlīdzekli. 

5.5. Transportlīdzekļa atgriešanu fiksē aktā ar precīzu datumu un laiku. 
6. Atbildība 
6.1. Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par transportlīdzekļa (tostarp, bet ne tikai, transportlīdzekļa atslēgu, dokumentu, papildu aprīkojuma, 

pirmās palīdzības aprīkojuma u. c.) saglabāšanu un uzturēšanu, sākot no brīža, kad transportlīdzeklis nodots nomniekam, līdz brīdim, 
kad transportlīdzeklis tiek atgriezts iznomātājam. 

6.2. Nomnieks piecu (5) darba dienu laikā pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas no iznomātāja atlīdzina visus zaudējumus, kas 
radušies, sabojājot, iznīcinot transportlīdzekli, un citus zaudējumus, kurus nesedz iznomātāja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība. Uz 
pieprasījuma saņemšanu attiecas 4.2. punkta noteikumi. 

6.3. Ja nomnieks ne vēlāk kā brīdī, kad transportlīdzeklis tiek nodots atpakaļ iznomātājam, neinformē iznomātāju par to, ka nomnieks ir 
radījis izmaksas, kas paredzētas līguma 3.5. punktā, transportlīdzekļa lietošanas un/vai savlaicīgi un saskaņā ar iznomātāja noteikto 
kārtību nesamaksā līguma 3.5. punktā paredzētās izmaksas, iznomātājam ir tiesības pieprasīt nomniekam samaksāt līgumsodu EUR 150 
apmērā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo nomnieku no pienākuma segt līguma 3.5. punktā noteiktos izdevumus. 

6.4. Turklāt iznomātājs patur tiesības pārsūtīt nomnieka kontaktinformāciju personai, kas iznomātājam iesniedz prasību vai prasības par 
to, ka nomnieks transportlīdzekļa novietošanas stāvvietā laikā nav samaksājis transportlīdzekļa novietošanas maksu. 
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7. Līguma pārkāpuma sekas 
7.1. Iznomātājam ir tiesības pieprasīt transportlīdzekļa izņemšanu no nomnieka telpām un lietošanas, un izņēmuma kārtā izbeigt līgumu, 

ja notiek kaut viens no šādiem gadījumiem: 
7.1.1 Nomnieks pārkāpj jebkuru līguma un transportlīdzekļa lietošanas noteikumu; 
7.1.2 Nomnieks ir iesniedzis jebkādus viltus paziņojumus, lai iegūtu transportlīdzekli savā īpašumā un lietošanā. 
7.2. Nomnieks apņemas atlīdzināt iznomātājam visus zaudējumus un izmaksas, kas saistītas ar līguma pārkāpumu un transportlīdzekļa 

atgūšanu, tostarp, bet ne tikai, tiesāšanās izdevumus un juridiskās palīdzības izdevumus. 
8. Piemērojamie tiesību akti un strīdu izšķiršana 
8.1. Slēdzot, izpildot un visos citos gadījumos, kas saistīti ar līgumu, Puses ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību aktus. 
8.2. Visi strīdi par līgumu, kurus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tiks atrisināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos likuma noteiktā 

kārtībā. 
9. Līguma grozījumi 
9.1. Līgumu var grozīt tikai pēc pušu rakstiskas vienošanās. 
9.2. Visi paziņojumi, kas attiecas uz līgumu, jānosūta otrai pusei tikai rakstiskā veidā uz līgumā norādīto adresi vai e-pastu. 
10. Nolīguma stāšanās spēkā un spēkā esamība 
10.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz pienācīgai izpildei. 
10.2. Līgums ir sastādīts divos (2) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem vienu saņem iznomātājs, bet otru – nomnieks. 
 
 



   

 
 
 

Transportlīdzekļa īres līguma Nr. __________ Pielikums Nr.1 
 
Transportlīdzekļa nodošanas-pieņemšanas akts, ko papildus līgumam paraksta, nododot un 
saņemot transportlīdzekli: 
 
Transportlīdzeklis nodots Nomniekam: Transportlīdzeklis Iznomātājam atgriezts: 
Datums 
  

Datums 
 

Laiks 
Plkst.  

Laiks 
 

Spidometra rādījums 
 

Spidometra rādījums 
 

Degvielas daudzums 
Pilna tvertne 

Degvielas daudzums 
 

Nodevis (iznomātāja paraksts, vārds, uzvārds) 
 

 

Pieņemts (iznomātāja paraksts, vārds, uzvārds) 
 

 
Saņemts (nomnieka paraksts, vārds, uzvārds) 
 

 

Nodevis (nomnieks paraksts, vārds, uzvārds) 
 

 
 Neuzpildīta degviela 

 

 Nobrauktie kilometri 
 

Transporlīdzekļa saņemšanas vieta 
 

Transporlīdzekļa nodošanas vieta 
 

Piezīmes par transportlīdzekļa saņemšanu un nodošanu un transportlīdzekļa bojājumi ir šādi: 
 
Piezīmes par transportlīdzekļa nodošanu nomniekam: 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
   
Piezīmes par transportlīdzekļa pieņemšanu no nomnieka: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 


