
TRANSPORTLĪDZEKĻA KEMPERA AUTOMAŠĪNAS NOMAS LĪGUMS

Jelgava, Rūpniecības iela 39 2023. gada

___________________________________, tās personā __________________, kas turpmāk šī
līguma tekstā var tikt saukts kā “Nomnieks” attiecīgā locījumā un kontekstā, kas rīkojas pēc savas
brīvas gribas, bez viltus maldības un spaidiem, no vienas puses,
un
SIA “LEANA ”, reģ.nr.43603018230, juridiskā adrese: Meiju ceļš 28/7, Jelgava, LV-3007, tās
valdes locekļa Andra Dzalba personā, kas rīkojas, pamatojoties uz Statūtiem un kas turpmāk šī
līguma tekstā var tikt saukts kā “Iznomātājs” attiecīgā locījumā un kontekstā, no otras puses,
kuri katrs turpmāk šī līguma tekstā var tikt saukta kā “Puse” attiecīgā locījumā un kontekstā, kā
arī abi kopā turpmāk šī līguma tekstā var tikt saukti kā “Puses” attiecīgā locījumā un kontekstā,
noslēdz savā starpā šādu transportlīdzekļa nomas līgumu, kas turpmāk šī līguma tekstā var tikt
saukts kā “Līgums” attiecīgā locījumā un kontekstā.

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā šādu lietotu kempera
automašīnu (apzīmējums reģistrācijas iestādē CSDD – vieglais dzīvojamais) saskaņā ar šā līguma
pielikumiem Nr. 1, 2, 3, kuri ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa:

AUTOMAŠĪNAS MARKA UN MODELIS FIAT DUCATO (Bürstner BT7265)
REĢISTRĀCIJAS NUMURS NA103
IZLAIDUMA GADS 2022
ŠASIJAS NUMURS ZFA25000002T58406
VIRSBŪVES KRĀSA BALTA
IZMANTOJAMĀ DEGVIELA DĪZEĻDEGVIELA,

kas turpmāk šī līguma tekstā var tikt saukta kā “Automašīna” attiecīgā locījumā un kontekstā.

1.2. Īpašuma tiesības uz Automašīnu visā šī Līguma darbības laikā saglabājas Iznomātājam.
1.3. Iznomātājs garantē, ka Automašīna neatrodas meklēšanā sakarā ar zādzību, krāpšanu vai citu
krimināli sodāmu darbību, kā arī tā nav apgrūtināta ar jebkādām citām Nomniekam nezināmām
saistībām.
1.4. Automašīna Nomniekam tiek nodota tikai un vienīgi tūrisma atpūtas brauciena veikšanai
Nomnieka norādītajā maršrutā: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
1.5. Automašīnas Iznomātājs nepieļauj nekāda veida atkāpes no šī Līguma priekšmeta un mērķa,
kuram Automašīna iznomāta, tajā skaitā Nomniekam nav tiesību bez iepriekšēja rakstveida
saskaņojuma ar Iznomātāju atkāpties no šajā Līgumā norādītā maršruta.
1.6. Automašīnas Nomnieks apņemas strikti ievērot šī Līguma priekšmetā noteikto Automašīnas
nomas mērķi, nepieļauj nekādas atkāpes no tā, kā arī apņemas neveikt nekādas prettiesiskas
darbības ar Automašīnu vai saistībā ar to.

2. AUTOMAŠĪNAS PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA
2.1. Iznomātājs nodod Automašīnu Nomniekam šā Līguma parakstīšanas brīdī Rūpniecibas ielā
39, Jelgava. Citā vietā Automašīnu nodot un/vai saņemt iespējams tikai tad, ja Nomnieks ar
Iznomātāju par to īpaši rakstveidā vienojušies.
2.2. Nomnieks nodod Automašīnu Iznomātājam Līgumā atrunātā nomas termiņa beigās vai
saskaņā ar šā Līguma 3.6. punktu gadījumā, ja kāda no Pusēm pirms termiņa lauž šo Līgumu,
Rūpniecibas ielā 39, Jelgava.
2.3. Automašīnas pieņemšana un nodošana tiek noformēta ar attiecīgiem pieņemšanas un
nodošanas aktiem, kurus paraksta abas Puses un kuras ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
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3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Šajā Līgumā noteiktajā kārtībā Iznomātājs apņemas nodot Nomniekam Automašīnu nebojātā,
nokomplektētā un pirms tās nodošanas pārbaudītā tehniskā stāvoklī.
3.2. Ar šā Līguma parakstīšanas brīdi Nomnieks, parakstot attiecīgus aktus, pieņem no Iznomātāja
Automašīnu ar visiem tās piederumiem atbilstoši šī Līguma priekšmetam un noteikumiem.
3.3. Nomnieks apņemas izmantot Automašīnu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un pielikumā
Nr. 1 noteiktajām prasībām, Līgumā paredzētiem mērķiem, rūpīgi ar to apieties un uzturēt
tehniskā kārtībā, ievērojot visus Automašīnas ražotāja noteiktos tehniskās ekspluatācijas un
uzturēšanas noteikumus.
3.4. Izdevumos, kurus no saviem līdzekļiem apmaksā Nomnieks, kas saistīti ar Automašīnas
ekspluatāciju, ietilpst:

- degviela (tikai Automašīnai paredzēta degviela, kuru tai noteicis tās ražotājs);
- tehniskie šķidrumi.

3.5. Nomniekam ir pienākums nomaksāt nomas maksu par visu Automašīnas izmantošanas
periodu, kā arī citus nepieciešamos maksājumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem šī Līguma
parakstīšanas brīdī vai līdz tam.
3.6. Pārtraucot šo Līgumu, Nomniekam ir pienākums atdot Automašīnu Iznomātājam saskaņā ar
šī Līguma noteikumiem.
3.7. Ja atdodot Automašīnu Iznomātājam, tiek atklāti Automašīnas defekti (virsbūve, aprīkojums)
vai bojājumi, Nomniekam ir pienākums apmaksāt visus Iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar
defektu un/vai bojājumu novēršanu.
3.8. Nomniekam šā Līguma darbības laikā nav tiesību nodot Automašīnu lietošanā citām
personām, to ieķīlāt, pārdot vai kā citādi to apgrūtināt.
3.9. Nomniekam ir pienākums ievērot apdrošināšanas līguma , kurš noslēgts starp Iznomātāju un
apdrošināšanas sabiedrību ERGO, noteikumus.
3.10. Nomniekam ir pienākums ārkārtas gadījumos, kas saistīti ar a/m aprīkojuma vai agregātu,
dzinēja vai ritošās daļas nolietojuma rezultātā radušos bojājumiem, nekavējoties par to paziņot
Iznomātajam telefoniski pa mobilo tālruni ar Nr. +371 29487739 un ar Iznomātāju vienoties par
bojājumu novēršanas, labošanas, zaudējumu apmēru noteikšanas un apmaksas veikšanas veidu un
kārtību.

3.10.1. Iznomātājs šī līguma 3.10. punktā paredzētajā gadījumā ir tiesīgs norādīt
Nomniekam saistošu Automašīnas remonta vietu un maksimālo summu, par kuru var tikt
veikts Automašīnas remonts.
3.10.2. Nomnieks nav tiesīgs veikt Automašīnai nekādus šī līguma 3.10. punktā norādīto
bojājumu novēršanas darbus pirms par to novēršanas veidu, izmaksām un apmaksas
kārtību pierādāmā veidā nav vienojies ar Iznomātāju.
3.10.3. Iznomātājs apmaksā tikai tos Automašīnas bojājumus, par kuru novēršanu šī
Līguma 3.10., 3.10.1., 3.10.2. punktos minētajā kārtībā vienojies ar Nomnieku.
Domstarpību gadījumā Nomniekam ir pienākums pierādīt vienošanās esamību par to, ka
Iznomātājs apņēmies kompensēt (apmaksāt) izdevumus, kas veikti Automašīnai par šī
līguma 3.10. punktā norādīto bojājumu novēršanu. Ar Iznomātāju nesaskaņotu
Automašīnas bojājumu novēršanu Nomnieks veic pats par saviem līdzekļiem.
3.10.4. Gadījumos, kas paredzēti šī līguma 3.10. punktā, Iznomātāja mantiskās atbildības
maksimālais apmērs ir ierobežots un ne pie kādiem apstākļiem nevar pārsniegt nomas
maksas apmēru, kuru saskaņā ar šo Līgumu Iznomātājs saņēmis par Automašīnas
iznomāšanu Nomniekam.

3.11. Ja nomas laikā Automašīnai ir radušās tehniska rakstura problēmas Iznomātāja vainas dēļ,
tad Nomnieks šī Līguma 3.10., 3.10.1.-3.10.4. punktos noteiktajā kārtībā iepriekš sazinoties pa
mobilo tālruni ar Nr. +371 29487739 ar Iznomātāju vienojas par turpmākām darbībām. Šādos
gadījumos Iznomātājs sedz izdevumus, kas saistīti ar Automašīnas evakuāciju līdz remonta vietai
un Automašīnas remonta izmaksas, kuras arī pirms tam saskaņojamas ar Iznomātāju šī Līguma
3.10., 3.10.1.-3.10.4. punktos noteiktajā kārtībā.

3.11.1. Automašīnas remonta laikā radušos Nomnieka veiktos un ar Iznomātāju
saskaņotos izdevumus Iznomātājs atmaksā Nomniekam tikai tad ja, Nomnieks uzrāda un
nodod Iznomātājam bojāto un nomainīto Automašīnas detaļu. Šajā Līguma punktā
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noteiktais Nomnieka pienākums ir Nomniekam obligāts arī gadījumā, ja Nomnieks ar
Iznomātāju ir vienojies par Automašīnas remonta izmaksām un atlīdzināšanas veidu.
3.11.2. Gadījumos, kas paredzēti šī līguma 3.11. punktā, Iznomātāja mantiskās atbildības
maksimālais apmērs ir ierobežots un ne pie kādiem apstākļiem nevar pārsniegt nomas
maksas apmēru, kuru saskaņā ar šo Līgumu Iznomātājs saņēmis par Automašīnas
iznomāšanu Nomniekam.

3.12. Nomniekam nav tiesību:
- Iznomāt Automašīnu vai tā daļu;
- Bez Iznomātāja rakstiskas atļaujas atļaut lietot Automašīnu citām personām, kas nav

iekļautas vai tieši norādītas šajā Līgumā vai tā pielikumos;
- Izmantot Automašīnu, lai pārvadātu pasažierus par maksu vai bez tās;
- Nobraukt ar Automašīnu vairāk kā 600 kilometrus diennaktī, ja ar Iznomātāju nav

panākta cita rakstveida vienošanās;
- Izmantot Automašīnu cita transportlīdzekļa vilkšanai, savukārt vilkt un/vai transportēt

Automašīnu ir atļauts tikai sertificētam auto evakuācijas uzņēmumam, kuru noteicis
Automašīnas KASKO apdrošinātājs, par ko informācija ir pieejama pie Iznomātāja;

- Iznomātājam nezinot, izmantot Automašīnu ārpus šajā Līgumā noteiktā lietošanas reģiona
(maršruta) robežām;

- Izmantot Automašīnu nelikumīgu vai prettiesisku darbību veikšanai;
- Izmantot Automašīnu sporta sacensībās vai tām trenējoties;
- Izmantot Automašīnu mācību braucieniem, vadītāja apmācību organizēšanai;
- Nomniekam kategoriski aizliegts Automašīnā lietot degvielu, kura ir atšķirīga no tās, ko

tai noteicis Automašīnas ražotājs, kā arī tādu, kas nav paredzēta automašīnām, tajā skaitā
degvielu, kas paredzēta māju apkurināšanai vai citām vajadzībām.

3.13. Iznomātājs nodod Nomniekam Automašīnu tikai un vienīgi tūrisma atpūtas brauciena
veikšanai. Nomnieks apliecina, ka Iznomātājs ir izskaidrojis Nomniekam, ka tam nav tiesību veikt
ar automašīnu nekādas citas darbības kā paredzēts šajā Līgumā, tajā skaitā prettiesiskas,
administratīvi vai krimināli sodāmas darbības, kā arī Nomnieks ir atbildīgs par to, lai brauciena
laikā neviena cita persona nevarētu piekļūt Automašīnai un veikt pret to vai saistībā ar to jebkāda
veida prettiesiskas darbības.
3.14. Nomnieka paraksts uz šī Līguma vienlaikus ir apliecinājums par to, ka Nomnieks ir saņēmis
no Iznomātāja visu iepriekš minēto informāciju, kā arī jebkuru cita veida informāciju, tajā skaitā
visu informāciju par Automašīnu un tās ekspluatācijas noteikumiem, apņemas to ievērot un
nodrošināt iepriekšminēto prasību izpildi, kā arī apņemas nodrošināt visu Līguma prasību izpildi
kopumā.

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Nomas maksa par Automašīnas izmantošanu, kuru Nomnieks maksā Iznomātājam šā līguma
slēgšanas brīdī ir ( ) EUR apmērā par nomas laika posmu no
____________________________________________________________________
4.2. Nomas maksu Nomnieks Iznomātājam var maksāt skaidrā naudā vai ar pārskatījumu saskaņā
ar Pušu noteiktiem noteikumiem.
4.3. Nomas maksa tiek uzskatīta par nomaksātu tikai ar brīdi, kad nauda pilnā apmērā ir ieskaitīta
Iznomātāja norēķinu kontā vai kasē

5. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILD ĪBA

5.1. Visus strīdus un domstarpības, kas radušās no šā Līguma vai saistībā ar to, tajā skatā par tā
spēkā esamību, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses, kas abas ir juridiskas personas,
pārrunu ceļā desmit dienu laikā nav panākušas vienošanos domstarpību jautājumos, strīds tiek
nodots izskatīšanai Rīgas Šķīrējtiesā viena šķīrējtiesneša sastāvā, kas tiek iecelts saskaņā ar Rīgas
Šķīrējtiesas reglamentu, Puses Šķīrējtiesas klauzulu pirms šī Līguma noslēgšanas ir apspriedušas
un tā iekļauta šajā Līgumā, visi Šķīrējtiesas reglamenta noteikumi ir apspriesti un tiek iekļauti
šajā Šķīrējtiesas atrunā. Savukārt, ja viena no šī Līguma slēdzējām Pusēm ir fiziska persona
patērētājs, tad strīda izšķiršana tiek nodota Latvijas Valsts tiesu instancēs. Gadījumā, ja
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Automašīnas Nomnieks ir juridiska persona, kas tam iznomātās Automašīnas vadīšanu uzticējusi
fiziskai personai, tas nav pamats uzskatīt, ka šī Līguma slēdzējs ir Automašīnu vadījusī fiziskā
persona un iespējamais strīds starp Pusēm risināms kā strīds starp juridiskām personām.
5.2. Puses ir atbildīgas par šī Līgumu izpildi saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
5.3. Puses viena otrai ir atbildīgas par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi saskaņā ar šo
Līgumu un Pusēm ir pienākums papildus tam, kas tieši paredzēts šajā Līgumā, otrai Pusei
atlīdzināt ar to saistītos zaudējumus.
5.4. Ja šajā Līguma noteiktajos termiņos Nomnieks ir izmantojis Automašīnu ne saskaņā ar tās
paredzētiem mērķiem vai mērķiem, ko neparedz šis Līgums, kā arī ir noticis Automašīnas
bojājums, daļējs vai pilnīgs tās zaudējums vai Automašīnas zādzība (aizdzīšana) vai cita veida
prettiesisks zudums, Nomniekam ir pienākums atlīdzināt Iznomātājam visus zaudējumus, kas
saistībā ar to ir radušies vai var rasties Iznomātājam.
5.5. To zaudējumu apmērs, kuri saistīti ar Automašīnas bojājumu, tiek noteikts, pamatojoties uz
rēķiniem par iegādātajām detaļām un veiktajiem remontdarbiem, ko veicis Iznomātājs.

6. ŠĪ LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANA
6.1. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz brīdim, kad
Puses pilnībā izpildījušas visas savas saistības, ko tām uzliek šis Līgums.
6.2. Šo Līgumu var grozīt vai papildināt tikai pēc pušu rakstveida vienošanās, kas tiek noformēta
kā pielikums šim Līgumam, un ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Šis Līgums ietver pilnīgu Pušu vienošanos, Puses to ir izlasījušas un piekrīt visiem tā
noteikumiem, ko apstiprina ar saviem parakstiem uz Līguma.
8.2. Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros. Katra no pusēm saņem vienu Līguma eksemplāru.
Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
8.3. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā Līguma
noteikumus.
8.4. Visos pārējos jautājumos, ko neparedz šī Līguma noteikumi, Puses vadās pēc spēkā
esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.
9. PUŠU REKVIZĪTI
9.1. Iznomātājs: SIA “LEANA ”, reģ. Nr. 43603018230, juridiskā adrese: Meiju Ceļš 28/7,
Jelgava, LV-3007, konts Nr.LV05HABA0551003576899 Swedbank.
9.2. Nomnieks: _________________________________________________
Visi paziņojumi un pavēstis, kas nogādāti uz šīm adresēm un kuri personīgi izsniegti līguma slēdzējām pusēm, skaitās
izsniegti. Mainot, adresi vai norēķinu kontu, puses apņemas triju dienu laikā paziņot viena otrai par notikušajām
izmaiņām
Paraksti:
Iznomātājs
Andris Dzalbs /___________________________________/
Nomnieks:
______________ /___________________________________/
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Līguma pielikums Nr. 1
AUTO NOMAS NOTEIKUMI UN PRASĪBAS

Minimālais nomas maksas samaksas termiņš ir trīs nomas diennakts (72 stundas), nododot
Automašīnu vēlāk līdz 24st, pēc nomas termiņa beigām tiek aprēķināta nomas maksa par vēl
vienu pilnu nomas dienu. Maksa par papildus dienām, kas ir lielāka par 24st. pēc nomas
laika, palielinās 100% apmērā no spēkā esošajiem nomas tarifiem. Šis noteikumu punkts
attiecināms uz nomas maksas samaksas apjomu, bet ne iespējamo iznomāšanas termiņu.
Nomas maksa tiek aprēķināta par dienām, automašīnas saņemšanas diena tiek fiksēta nomas
Līgumā.
Automašīna nododama Iznomātājam ne vēlāk kā Līgumā noteiktajā termiņā un laikā.

Prasības automašīnas autovadītājam,- Automašīnu drīkst vadīt persona, kurai ir starptautiski
atzīta autovadītāja apliecība. Lai saņemtu Automašīnu, personai ir nepieciešams uzrādīt pasi un
autovadītāja apliecību, kurai nav beidzies derīguma termiņš un tas turpināsies vismaz līdz nomas
Līgumā paredzētajam Automašīnas nomas perioda beigām. Nomnieks iesniedz Iznomātājam visu
Automašīnas vadītāju pases un autovadītāja apliecības kopijas, kura tiks pievienotas nomas
Līguma oriģinālam. Personas, par kurām Nomnieks nav iesniedzis Iznomātājam iepriekš minētās
ziņas, nav tiesīgas vadīt Automašīnu.

Automašīna tiek nodota Nomniekam labā tehniskā stāvoklī, ar stereo sistēmu, tīru salonu, ar
visiem aksesuāriem, kas uzskaitīti nomas līguma Automašīnas pieņemšanas/nodošanas aktā, un ar
pilnu degvielas tvertni.

Automašīnas nomas cenā ietilpst:
Pievienotās vērtības nodoklis; vienas diennakts nobraukums ne vairāk kā 600 kilometru, ja ar
Iznomātāju nav panākta cita rakstveida vienošanās; Obligātā Civiltiesiskā apdrošināšana;
KASKO apdrošināšana ar pašrisku.

Nomnieka atbildība:
Ja iznomātās Automašīnas virsbūvei nomas laikā radušies bojājumi vai notikusi automašīnas vai
tās daļu zādzība, Nomnieka maksimālais pašrisks ir 600.00 EUR, taču gadījumā, ja Automašīnai
nomas laikā radušies tādi bojājumi, kaitējums vai zaudējumi, kurus nekompensē apdrošinātājs,
Nomnieks atlīdzina visus Iznomātājam kā Automašīnas īpašniekam nodarītos zaudējumus vai
kaitējumu.
Par bojājumiem vai zaudējumiem Automašīnas interjeram, sadzīves aprīkojumam vai interjera
aksesuāriem Nomnieks atbild pilnībā. Tāpat Nomnieks atbildīgs par Automašīnas riepu un
priekšējā stikla bojājumiem.
Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par visiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem un stāvvietu
sodiem, kas radušies Automašīnas nomas laikā. Nomnieks apņemas tos samaksāt piecu dienu
laikā no konstatēšanas brīža, pretējā gadījumā Nomnieks maksā līgumsodu 2% apmērā no soda
summas par katru maksājuma kavējuma dienu, kā arī atlīdzina Iznomātāja zaudējumus, ja
Iznomātājam tādi radušies.
Pie satiksmes negadījumiem, kad Automašīnu vadījis Līgumā nereģistrēts vadītājs, tajā skaitā arī
tāds, kas formāli atbilst Līguma noteikumiem, Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par Automašīnu, tai
vai ar to nodarītajiem zaudējumiem vai kaitējumam, kā arī visām administratīvām,
krimināltiesiskām sankcijām un/vai civiltiesisko atbildību.

Degviela: Automašīna tiek iznomāta ar pilnu degvielas tvertni. Nododot Automašīnu, degvielas
tvertnei jābūt uzpildītai pilnībā. Ja Automašīna tiek nodota ar mazāku degvielas daudzumu, tiek
aprēķināta papildu maksa par trūkstošo degvielu 3.00 EUR apmērā par vienu litru, ko Nomnieks
maksā Iznomātājam.

Maksājumi: tiek veikti ar bankas pārskaitījumu Iznomātāja kontā vai skaidrā naudā.
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Rezervēšana/Apmaksa: Automašīnu rezervācija tiek apstiprināta 3 dienu laikā pēc Nomnieka
personu apliecinošu dokumentu iesniegšanas. Rezervācija ir veikta tikai tad, kad Iznomātājs to
apstiprinājis rakstiski un Nomnieks ir iemaksājis rezervācijas maksu 300.00 EUR apmērā.
(Rezervācijas maksa tiek iekļauta nomas maksā). Kad rezervācija ir apstiprināta, Nomniekam tiek
izsniegts rēķins par atlikušo nomas maksu. Rēķins jānomaksā vismaz 7 dienas pirms nomas
perioda sākuma.
Rezervācijas, kas veiktas mazāk nekā 10 dienas pirms nomas perioda sākuma, tiek apstiprinātas
tikai pēc pilnas nomas maksas saņemšanas. Automašīna Nomniekam netiks izsniegta, ja nebūs
pilnībā apmaksāta nomas maksa un iemaksāts drošības naudas depozīts.

Maksa par rezervācijas atcelšanu: Ja Automašīnas rezervācija tiek atcelta vismaz 30 dienas
pirms nomas perioda sākuma: 150.00 EUR. Ja Automašīnas rezervācija tiek atcelta mazāk nekā
30 dienas pirms nomas sākuma: 300.00 EUR. Maksa par rezervācijas atcelšanu tiks ieturēta no
rezervācijas maksas, kas tika iemaksāta pie automašīnas rezervācijas.

Drošības depozīts:
Drošības depozīts 900.00 EUR apmērā ir jāiemaksā vismaz 7 darba dienu laikā pirms
automašīnas saņemšanas, kas tiek atmaksāts 3 darba dienu laikā pēc automašīnas nodošanas. Ja
automašīna netiek nodota Iznomātājam Līgumā noteiktajā vietā un laikā, tādā pašā stāvoklī, kā tā
tika iznomāta, ar tukšu un tīru tualetes tvertni, tukšu izlietotā ūdens tvertni, tīru interjeru, ieskaitot
visus aksesuārus, ar visu sadzīves aprīkojumu, kā tas uzskaitīts nomas Līguma Automašīnas
pieņemšanas/nodošanas aktā, un ar pilnu degvielas tvertni, tiks aprēķinātas papildus maksas
saskaņā ar šiem nomas noteikumiem, kas tiks ieturētas no drošības naudas depozīta.

Saņemšana/Nodošana: Automašīnas saņemšana/nodošana notiek Rūpniecības ielā 39, Jelgavā,
darba dienās laikā no 09.00-17.00, bet sestdienās no 09.00-15.00, vai Līgumā norādītajā adresē, ja
Nomnieks ar Iznomātāju par to īpaši rakstveidā vienojušies. Ārpus iepriekš minētā laika
Automašīnu var nodot iepriekš vienojoties un par papildu samaksu. Automašīnas saņemšanai,
dokumentācijas noformēšanai un Automašīnas demonstrācijai ir nepieciešams paredzēt 1 stundu
laika. Tāds pats laiks jāparedz Automašīnas nodošanai. Automašīna jānodod dienā, kad tas
paredzēts nomas Līgumā, tādā pašā stāvoklī, kā tā tika iznomāta, ar tukšu izlietotā ūdens tvertni,
ar tukšu un tīru tualetes tvertni, tīru interjeru, ieskaitot visus aksesuārus, ar visu sadzīves
aprīkojumu, kā tas uzskaitīts nomas Līguma Automašīnas pieņemšanas/nodošanas aktā, un ar
pilnu degvielas tvertni.
Ja nodošanas brīdī Iznomātājs konstatē Automašīnas bojājumus, tad Nomnieks nesaņem drošības
naudu līdz brīdim, kad bojājumi tiek novērsti un būs zināmas to novēršanas izmaksas
Papildu maksas:
- virsbūves un salona tīrīšana par nomas periodu: 50 EUR
- interjera tīrīšana: 20.00 EUR - 70.00 EUR
- tualetes un tualetes tvertnes tīrīšana: 50.00 EUR
Papildu aprīkojums/pieejamie aksesuāri:
- dzīvojamās zonas autonomais kondicionieris, tiek piedāvāts bez maksas;
- divi gāzes baloni, tiek piedāvāts bez maksas vasras mēnešos; (no 01.decembra līdz 01.martam,
50 eiro par diviem baloniem)
- papildu gāzes balons: 30.00 EUR;
- gultas piederumi divām personām (sega divām personām, spilvens 2gb., gultasveļa, vannas un
roku dvieļi 2+2 ): 40.00 EUR par nomu par komplektu divām personām;
- septisks ķīmiskais šķidrums, tiek piedāvāts bez maksas;
- virtuves piederumi 40.00 EUR par nomu;
- kapsulu kafijas automāts 30,00 EUR par nomu
- kempinga galdiņš/krēsli: 35.00 EUR par nomu par komplektu;
- riteņa turētājs (diviem riteņiem) tiek piedāvāts bez maksas;
- GPS tiek piedāvāts bez maksas
- sniega ķēdes 30.00 EUR.
- el. Invertors 12V uz 220V tiek piedāvāts bez maksas;
-elektro saliekams divritenis 50.00 EUR par nomu katram.
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-bendzīna HONDAS ģenerators 2kW, 50.00 EUR par nomu.
-jūsu automašīnas novietošana apsargājamā teritorijā, tiek piedāvāts bez maksas.

Lietošanas noteikumi:
Nomnieks ir atbildīgs par pareizas degvielas lietošanu, uzpildot Automašīnu, kā arī par eļļas
līmeņa, visu tehnisko šķidrumu līmeņa kontroli pie katras Automašīnas degvielas uzpildīšanas
reizes. Par mehāniskiem bojājumiem Nomniekam jāziņo Iznomātājam nekavējoties.
Nepieciešamības gadījumā sīkāka informācija par izdevumu atmaksu par mehānisku bojājumu
novēršanu nomas laikā Nomniekam tiek sniegta pie Automašīnas iznomāšanas, atbildot uz
Nomnieka jautājumiem, tajā skaitā iesniegtiem rakstveidā. Ja Iznomātājs līdz nomas Līguma
parakstīšanai atbildējis uz visiem Nomnieka rakstveida jautājumiem, prezumējams, ka
Nomniekam nav neatbildētu jautājumu sakarā ar Automašīnas nomu. Nomnieks ir atbildīgs par
mehāniskiem bojājumiem, ja tie radušies, neievērojot lietošanas noteikumus, vai nevērīgas
attieksmes rezultātā. Radio, ledusskapja, elektroaprīkojuma, apkures, gāzes plīts disfunkcijas
rezultātā veiktā remonta izdevumi nomas laikā netiek kompensēti, ja pirms tam Līgumā noteiktajā
kārtībā Nomniekam ar Iznomātāju nav panāktas atsevišķas vienošanās par to.
Iznomātajā Automašīnā smēķēt ir aizliegts. Līgumsods par smēķēšanu (kā arī ūdenspīpes,
elektroniskas cigaretes, un tamlīdzīgu dūmojošu priekšmetu smēķēšanu vai lietošanu.)
automašīnā: 200.00 EUR;
- Dzīvnieku uzturēšanās automašīnas salonā ir aizliegta, līgumsods 300.00 EUR;
- Kategoriski aizliegts vadīt automašīnu ar ātrumu, kas pārsniedz 110 km/h, par šādu
pārkāpumu līgumsods 600.00 EUR, kas tiek ieturēts no drošības depozīta.
Ja nomas perioda laikā Iznomātājs konstatē, ka Nomnieks ir pārkāpis ātruma
ierobežojumu, kas noteikts konkrētajā valstī, Iznomātājs iemaksāto drošības depozīta
atmaksu aiztur uz 30 dienām, iespējamo administratīvo sodu apmaksai. Par minēto faktu
tiek sastādīts akts, kuru paraksta abas puses un pieaicinātās personas. Ja Nomnieks atsakās
parakstīt iepriekš minēto aktu, to paraksta Iznomātājs vienpersoniski, aktā apliecinot
Nomnieka atteikšanos parakstīt aktu.

Nomas perioda pagarināšana:
Nomniekam pieļaujams pagarināt nomas periodu tikai iepriekš par to rakstiski vienojoties ar
Iznomātāju (pieprasījumu par pagarināšanu var nosūtīt tikai elektroniskā pasta sūtījumā (e-pasts)
vai aplikācijā “WhatsApp” un pēc tam jāsaņem attiecīgs Iznomātāja rakstisks apstiprinājums), ja
tas ir faktiski iespējams un Iznomātājs tam rakstveidā piekritis. Ja nomas periods tiek pagarināts
pēc Līgumā noteiktā nomas beigu termiņa, maksa par papildu dienām tiek palielināta 100%
apmērā no tobrīd spēkā esošajiem nomas tarifiem, izņemot gadījumus, ja Nomnieks ar Iznomātāju
par nomas perioda pagarināšanu un maksu par papildu dienām vienojušies savādāk. Izņēmuma
gadījumos ir iespējama situācija, kad nomas periodu pagarināt nebūs iespējams.

Citi noteikumi:
-par līgumā neparedzētiem gadījumiem ir iespējams vienoties atsevišķi;
-Gadījumos kad Apdrošināšanas sabiedrība pieņem lēmumu atteikt izmaksāt apdrošināšanas
atlīdzību visi izdevumi jāapmaksā Nomniekam;
-Ja ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā ir vainīgs Nomnieks, transportēšanas izdevumus no
notikuma vietas līdz adresei Rūpniecības iela 39, Jelgavā, apmaksā Nomnieks;

Teritoriālie ierobežojumi: Saņemot attiecīgu pilnvarojumu no Iznomātāja, pārvietošanās atļauta
bez ierobežojumiem Eiropas Savienības teritorijā. Bez rakstiska SIA “LEANA ” pilnvarojuma,
ārpus Eiropas Savienības automašīnas apdrošināšanas tiek uzskatītas par spēkā neesošām un
pārvietoties aizliegts
.Paraksti:
Iznomātājs:
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Andris Dzalbs /_________________________________/
Nomnieks:

___________ /___________________________________/

Līguma pielikums Nr. 2

NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

SIA “LEANA ”, reģ. Nr. 43603018230, juridiskā adrese: Meiju ceļš 28/7, Jelgava, LV-3007, tās
valdes locekļa Andra Dzalba personā, kas rīkojas, pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses
un
_________________ no otras puses, saskaņā ar Automašīnas nomas Līgumu sastāda šādu aktu:

1. Atbilstoši šim aktam tiek nodota Automašīna, kurai ir raksturīgas šādas pazīmes:

AUTOMAŠĪNAS MARKA UN MODELIS FIAT DUCATO (Bürstner BT7265)
REĢISTRĀCIJAS NUMURS NA103
IZLAIDUMA GADS 2022
ŠASIJAS NUMURS ZFA25000002T58406
VIRSBŪVES KRĀSA BALTA
IZMANTOJAMĀ DEGVIELA DĪZEĻDEGVIELA
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS AF 4346380
AIZDEDZES ATSLĒGU SKAITS 1

2. Iznomātājs SIA “LEANA ” nodeva, bet Nomnieks pieņēma Automašīnu tehniskā
kārtībā šādā stāvoklī:
2.1. Nodošanas datums: 2023. gada __________.

2.2.Komplektācija: automašīna
.2.3. Tehniskais stāvoklis:  : bez mehāniskiem un jebkāda veida citiem defektiem.
īpašas atzīmes:
______________________________________________________________________________
2.4. Dokumentācija: automašīnas tehniskā pase ; ERGO sauszemes transportlīdzekļu
apdrošināšanas noteikumi; Octa apdrošināšana; nomas līgums.
2.5.odometra rādījums___________________________________________________________
2.6. Personas, kuras nomas termiņa laikā tiesīgas vadīt Automašīnu: __________________
3. Šis akts ir pušu savstarpējo norēķinu pamats.
4. Šis akts satur pilnīgu Pušu vienošanos, Puses to ir izlasījušas un piekrīt visiem tā punktiem, un
to apstiprina ar savu parakstu. Akts ir sastādīts divos eksemplāros. Katra Puse saņem vienu
eksemplāru. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

Paraksti:
Iznomātājs:

Andris Dzalbs /___________________________________/

Nomnieks:
____________ /___________________________________/
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