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TRANSPORTLĪDZEKL ̧A 
ILGTERMIN ̧A NOMAS LĪGUMS 
II daļa. VISPA ̄RE ̄JIE NOTEIKUMI 

līdz 09.11.2021 
Definīcijas 

Akts Transportlīdzekļa turējuma nodošanas - pieņemšanas akts, 
kas tiek noslēgts starp Iznomātāju un Nomnieku. 

Apdrošinātājs juridiska persona, kura apdrošina Transportlīdzekli. 

Autoparks ilgtermiņa nomai pieejamo transportlīdzekļu kopums, kas 
atrodas Iznomātāja un/vai tā sadarbības partneru reģistrētās 
tirdzniecības vietās vai apskatāms interneta 
vietnē www.autotev.lv . 

Cenrādis Mājaslapā publicētais spēkā esošais Iznomātāja cenrādis ar 
visiem tā grozījumiem un papildinājumiem, kurā norādītas 
Nomnieka Iznomātājam maksājamās pakalpojumu komisijas, 
kā arī Nomnieka Iznomātājam kompensējamie parāda 
piedziņas, Transportlīdzekļa atgūšanas, remonta un 
tamlīdzīgi izdevumi. 

CSDD valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, 
vienotais reģistrācijas Nr. 40003345734. 

Dabiskais nolietojums Transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa izmaiņas, kā 
arī tā amortizācija, kas Līguma darbības laikā radušies 
Transportlīdzekļa dabiskā un parastā nolietojuma rezultātā, 
ievērojot Transportlīdzekļa lietošanas mērķi un tehniskās 
īpašības, Iznomātāja un/vai Transportlīdzekļa ražotāja, kā 
arī Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā noteiktās 
prasības lietošanai, ekspluatācijas noteikumus un apkopes 
instrukcijas un ieteikumus. 
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Darba diena jebkura diena, kurā ir atvērtas bankas Latvijā, izņemot 
sestdienas, svētdienas un valsts noteiktās svētku dienas. 

Drošības nauda Pamatnoteikumos norādītā drošības nauda, ko Nomnieks 
iemaksā Iznomātājam kā Nomnieka saistību izpildes 
nodrošinājumu pirms Transportlīdzekļa nodošanas Nomnieka 
lietojumā un turējumā. 

E-identifikācija personas datu apmaiņa elektroniski starp autentifikācijas 
servisa sniedzēju, kuru Iznomātāja Mājaslapā izvēlas 
Nomnieks, un Iznomātāju, kā rezultātā Iznomātājs var 
identificēt Nomnieku. Autentificējoties, izmantojot 
autentifikācijas servisa sniedzēju, Nomnieks piekrīt tā datu 
nodošanai Iznomātājam. 

GPS iekārta globālās pozicionēšanas sistēmas iekārta, kas Iznomātāja 
uzdevumā var tikt uzstādīta Transportlīdzeklim. 

Ikmēneša nomas 
maksājuma datums 

Līguma Pamatnoteikumos norādītā kalendārā mēneša diena, 
līdz kurai ik mēnesi Nomnieks veic Nomas maksas samaksu 
par katru iepriekšējo Transportlīdzekļa nomas mēnesi. 
Maksājums veicams tekošajā mēnesi par katru iepriekšējo 
mēnesi. 

Iznomātājs akciju sabiedrība „Renti”, vienotais reģistrācijas 
Nr. 40203174147, juridiskā adrese: Skanstes iela 52, Rīga, 
LV-1013, Latvija. 

Iznomātāja banka un 
konts 

Iznomātāja banka un konts, kas norādīts Pamatnoteikumos 
vai Nomniekam nosūtītajā rēķinā/paziņojumā par ikmēneša 
Nomas maksas maksājumu. 

KASKO apdrošināšanas 
polise 

apdrošināšanas polise, kas apliecina, ka ir noslēgts 
apdrošināšanas līgums par Transportlīdzekļa apdrošināšanu 
pret bojājumiem un zādzību. 

Klientu apkalpošanas 
centrs 

Iznomātāja vai Sadarbības partnera 
struktūrvienība/saimnieciskās darbības veikšanas vieta, kurā 
Iznomātājs sniedz pakalpojumus vai Iznomātāja vārdā un 
labā) pakalpojumus sniedz Sadarbības partneris. 

Likumiskie procenti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem noteikti procenti, kuru apmērs uz Līguma noslēgšanas 
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dienu ir 6% gadā un kas tiek aprēķināti pēc Līguma 
izbeigšanas. 

Līguma maksājumi Nomnieka maksājumi Iznomātājam, kas ietver Nomas 
maksas maksājumus, nokavējuma procentus, līgumsodus, kā 
arī citus Līgumā vai Cenrādī noteiktos maksājumus. 

Līgums šis Nomnieka un Iznomātāja starpā noslēgtais 
Transportlīdzekļa ilgtermiņa nomas līgums – Pamatnoteikumi 
un Vispārējie noteikumi ar visiem tā pielikumiem un 
grozījumiem. 

Mājaslapa Iznomātāja interneta mājaslapa ar adresi www.renti.lv. 

Minimālais nomas 
termiņš 

Pamatnoteikumos norādītais minimālais nomas termiņš, kura 
laikā, ja Līgums tiek izbeigts pēc Nomnieka uzteikuma vai 
Nomniekam neizpildot Līguma noteikumus, Nomnieks maksā 
Iznomātājam līgumsodu Vispārējos noteikumos paredzētajā 
apmērā un kārtībā. 

Nomas termiņš Pamatnoteikumos norādītais termiņš, kura laikā Nomniekam 
ir tiesības lietot Transportlīdzekli, ja Nomnieks pienācīgi pilda 
šī Līguma noteikumus, un pienākums maksāt Nomas maksu. 
Ja Pusēm vienojoties Nomas termiņš tiek pagarināts vai 
noteikts cits Ikmēneša nomas maksājuma datums, Puses 
paraksta Pamatnoteikumu grozījumus vai atbilstoši Vispārējo 
noteikumu sadaļā “Nomas termiņa pagarināšana” noteiktajā 
kārtībā vienojas par Nomas termiņa grozījumiem, kas kļūst 
par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

Nomas maksa Pamatnoteikumos norādītā mēneša nomas maksa (ieskaitot 
visus uz Nomas maksu Līguma noslēgšanas brīdī 
attiecināmos nodokļus), ko par Transportlīdzekļa lietošanu 
Nomnieks maksā Iznomātājam ik mēnesi ne vēlāk kā līdz 
Ikmēneša nomas maksājuma datumam. 

OCTA Transportlīdzekļa sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana 
Transportlīdzekļa īpašnieka vārdā. 

Pagarināšanas maksa Samaksa Iznomātājam par Nomas termiņa pagarināšanu, 
kuras apmēru Iznomātājs nosaka un piedāvā Nomniekam 
saskaņā ar Vispārējo noteikumu 16.2.p. 
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Pamatnoteikumi Līguma I daļa. 

Papildus maksājumi ar Līguma izpildi un Transportlīdzekli saistītie maksājumi, 
tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar Pamatnoteikumos 
norādītajiem papildus maksājumiem un Cenrādī norādītajiem 
maksājumiem. 

Pieteikums atbilstoši Vispārējiem noteikumiem Nomnieka izteikts 
pieteikums iznomāt Transportlīdzekli no Iznomātāja saskaņā 
ar Līguma noteikumiem. 

Privātuma Politika Iznomātāja izstrādāta privātuma politika, kurā aprakstīta 
kārtība kādā Iznomātājs apstrādā klientu, tai skaitā, 
Nomnieka, personas datus. Privātuma Politika 
pieejama (www.renti.lv) vai jebkurā Iznomātāja klientu 
apkalpošanas vietā. 

Puse/s Nomnieks vai/un Iznomātājs. 

PVN pievienotās vērtības nodoklis Latvijas Republikas Pievienotās 
vērtības nodokļa likuma izpratnē. 

Sadarbības partneris AS “mogo”, reģistrācijas numurs 50103541751, vai jebkura 
cita fiziska vai juridiska persona, ar kuru Iznomātājs ir 
noslēdzis sadarbības vai komercaģenta līgumu un kas 
Iznomātāja vārdā un labā sniedz Nomniekam ar Līgumu 
saistītos nomas pakalpojumus. 

Tehniskā apskate Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate CSDD, kas jāveic 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, lai 
kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un veiktu 
normatīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas 
saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē. 

Transportlīdzeklis Pamatnoteikumos norādītais transportlīdzeklis vai kuģošanas 
līdzeklis (vai vairāki transportlīdzekļi vai kuģošanas līdzekļi), 
ko Iznomātājs nodod Nomnieka turējumā un lietošanā 
Līgumā noteiktajā kārtībā. 

Transportlīdzekļa 
vērtība 

Pamatnoteikumos noteiktā un Pušu saskaņotā 
Transportlīdzekļa vērtība uz Līguma noslēgšanas brīdi, kas 
noteikta, ņemot vērā Transportlīdzekļa modeli, vecumu, 
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komplektāciju un tehnisko stāvokli, tirgus nosacījumus, 
Dabisko nolietojumu, kā arī citus būtiskus nosacījumus. 

Transportlīdzekļa 
atlikusī vērtība 

Transportlīdzekļa vērtība saskaņā ar Iznomātāja 
grāmatvedības ierakstiem, kādā noteiktā brīdī Nomas 
termiņa laikā vai pēc Transportlīdzekļa atgriešanas 
Iznomātājam. 

Trešā persona jebkura persona, kura nav Līguma puse. 

Vispārējie noteikumi Līguma II daļa. 

Mogo Grupa un saistītie 
uzņēmumi 

Mogo Grupa ir Luksemburgas Lielhercogistē reģistrēta 
publiska ierobežotas atbildības sabiedrība Mogo Finance 
S.A. un visas Mogo Finance S.A. tieši vai netieši kontrolētās 
juridiskās personas (meitas uzņēmumi), tai skaitā, bet ne 
tikai: AS "mogo", reģistrācijas numurs: 50103541751, 
juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013; 
AS "Renti", reģistrācijas numurs: 40203174147, juridiskā 
adrese, Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013; AS "Primero 
Finance", reģistrācijas numurs: 40203148375, juridiskā 
adrese, Antonijas iela 3, Rīga, LV-1010; AS "Longo Latvia", 
reģistrācijas numurs: 40203147079, juridiskā adrese, 
Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013. 

 

2. Līguma prieks ̌mets 
2.1. Ar Līguma nosleḡšanu Iznomat̄aj̄s piešķir Nomniekam tiesības turet̄ un lietot (nomat̄) 

Transportlīdzekli, bet Nomnieks apnȩmas pienȩmt Transportlīdzekli noma ̄uz Līguma ̄

noteikto terminu̧, ka ̄arī samaksat̄ Līguma maksaj̄umus atbilstoši Līguma noteikumiem. 

2.2. Nomnieks apliecina, ka patstav̄īgi un pec̄ saviem ieskatiem ir izvel̄ej̄ies Transportlīdzekli 

no Autoparka vai Trešas̄ personas un apzinas̄, ka Transportlīdzeklis ir lietots. 

2.3. Iznomat̄aj̄s apliecina, ka Iznomat̄aj̄am ir tiesības iznomat̄ Nomniekam Transportlīdzekli 

uz šaja ̄Līguma ̄paredzet̄ajiem noteikumiem. 
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3. Pieteikums un ta ̄ izskatīs ̌ana 
3.1. Lai nosleḡtu Līgumu, Nomnieks vai nu: 

3.1.1. Maj̄aslapa ̄aizpilda Pieteikumu, norad̄ot taja ̄visas pieprasītas̄ zina̧s; vai 

3.1.2. aizpildītu Pieteikumu nosut̄a Iznomat̄aj̄am uz e-pastu info@renti.lv; vai 

3.1.3. iesniedz Iznomat̄aj̄am Pieteikumu, aizpildot to Klientu apkalpošanas centra.̄ 

3.2. Apstiprinot un iesniedzot Pieteikumu, Nomnieks apliecina, ka ir informet̄s par Vispa ̄rej̄o 

noteikumu 12.11., 12.13., 20.4. un 20.5.punkta ̄un Privat̄uma Politika ̄noteikto personas datu 

apstrad̄i. 

3.3. Iznomat̄aj̄s ir tiesīgs atteikt Transportlīdzekļa iznomas̄̌anu Nomniekam, par to informej̄ot 

Nomnieku vai gadījumos, kad Nomnieks pieteikumu iesniedzis Iznomat̄aj̄a sadarbības 

partnerim, par atteikumu tiek informet̄s Nomnieka sadarbības partneris, kurš informe ̄

Nomnieku. Iznomat̄aj̄am nav pienak̄ums pamatot ta ̄atteikumu iznomat̄ Nomniekam 

Transportlīdzekli, ja vien normatīvie akti neparedz pretej̄o. 

3.4. Ja Iznomat̄aj̄s atsaka Nomniekam iznomat̄ Transportlīdzekli, Līgums atzīstams it ka ̄par 

nemaz nepastav̄ej̄ušu. 

3.5. Iznomat̄aj̄am ir tiesības neizskatīt Pieteikumu un nepienȩmt lem̄umu par 

Transportlīdzekļa iznomas̄̌anu Nomniekam, ja Nomnieks ir par̄kap̄is kad̄u no iepriekš ar 

Iznomat̄aj̄u vai jebkuru Mogo Grupas uznȩm̄umu nosleḡto līgumu. 

3.6. Pieteikuma iesniegšana un Līguma noteikumu izskaidrošana Nomniekam vel̄ nenozīme ̄

Līguma nosleḡšanu. 

4. Līguma nosle ̄gs ̌ana 
4.1. Kad Iznomat̄aj̄s ir sanȩm̄is un izver̄tej̄is Pieteikumu, pienȩm̄is pozitīvu lem̄umu par 

Transportlīdzekļa iznomas̄̌anu Nomniekam, tad Iznomat̄aj̄s informe ̄par to Nomnieku, bet 
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gadījumos, kad Nomnieks pieteikumu iesniedzis Iznomat̄aj̄a sadarbības partnerim, par 

pienȩmot lem̄umu tiek informet̄s Nomnieka sadarbības partneris, kurš informe ̄Nomnieku. 

4.2. Līguma but̄iskie noteikumi tiek izskaidroti Nomniekam un Līgums tiek nosleḡts 

Nomniekam klat̄esot Klientu apkalpošanas centra.̄ 

4.3. Līgums staj̄as spek̄a ̄un tiek uzskatīts par nosleḡtu diena,̄ kad abas Puses ir 

parakstījušas Pamatnoteikumus, un ir spek̄a ̄līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei. Vispar̄ej̄ie 

noteikumi netiek parakstīti, un tie Nomniekam tiek nosut̄īti uz Nomnieka e-pasta adresi 2 

(divu) darba dienu laika ̄no Līguma nosleḡšanas dienas, ka ̄arī Nomniekam tie jebkura ̄ laika ̄

ir pieejami Iznomat̄aj̄a interneta vietne ̄www.renti.lv. Gadījuma,̄ ja Puses paraksta arī 

Vispar̄ej̄os noteikumus, tad Līgums staj̄as spek̄a ̄diena,̄ kad Puses ir parakstījušas 

Pamatnoteikumus un Vispar̄ej̄os noteikumus, un ir spek̄a ̄līdz Līguma saistību pilnīgai 

izpildei un Vispar̄īgie noteikumi uz Nomnieka e-pastu tiek sut̄īti pec̄ Iznomat̄aj̄a izvel̄es. 

4.4. Parakstot Līgumu atbilstoši Vispar̄īgo noteikumu 4.3. punkta ̄noteiktajam, Nomnieks 

apliecina, ka ir izlasījis un pilnība ̄sapratis Līguma noteikumus – gan Pamatnoteikumus, gan 

Vispar̄ej̄os noteikumus, ka ̄arī sanȩm̄is parakstītu Pamatnoteikumu eksemplar̄u, un 

apnȩmas pildīt Līguma ̄noteiktas̄ saistības. Gadījuma,̄ ja Puses ir parakstījušas arī 

Vispar̄ej̄os noteikumus, tad Nomnieks apliecina, ka ir sanȩm̄is parakstītus gan 

Pamatnoteikumus, gan Vispar̄ej̄os noteikumus. 

4.5. Līgums tiek parakstīts divos eksemplar̄os, no kuriem viens glabaj̄as pie Iznomat̄aj̄a, bet 

otrs pie Nomnieka. Abiem Līguma eksemplar̄iem ir vienad̄s juridiskais spek̄s. 

4.6. Gadījuma,̄ ja kad̄s no Līguma noteikumiem zaude ̄spek̄u vai tiek atzīts par spek̄a ̄

neesošu, tas nerada atlikušo noteikumu spek̄a ̄neesamību. Spek̄u zaudej̄ušus Līguma 

noteikumus ir jaāizstaj̄ ar Līguma mer̄ķim un saturam atbilstošiem jauniem noteikumiem. 
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5. Transportlīdzekļa nodos ̌ana un pien ̧ems ̌ana 
Nomnieka lietos ̌ana ̄ 
5.1. Iznomat̄aj̄s nodod Transportlīdzekli Nomniekam tikai pec̄ tam, kad tiek izpildīti visi 

zemak̄ minet̄ie noteikumi: 

5.1.1. Iznomat̄aj̄s ir sanȩm̄is Drošības naudu (ja vien Pamatnoteikumos nav noteikts, 

ka Drošības nauda nav jam̄aksa)̄; 

5.1.2. Izsleḡts; 

5.1.3. Nomnieks ir iesniedzis Iznomat̄aj̄am ta ̄pieprasītos dokumentus, kas apliecina, 

ka Transportlīdzeklis ir apdrošinat̄s KASKO saskana̧ ̄ar Līguma noteikumiem (ja vien 

Pamatnoteikumos nav noteikts, ka KASKO nav nepieciešama); 

5.1.4. ir parakstīts un spek̄a ̄staj̄ies Pamatnoteikumos norad̄ītais Papildus 

nodrošinaj̄uma līgums (ja tad̄s ir); 

5.1.5. ir izpildīti citi Pamatnoteikumu sadaļa ̄„Īpašie noteikumi” ietvertie 

priekšnoteikumi Transportlīdzekļa iznomas̄̌anai Nomniekam (ja tad̄i ir). 

5.2. Iznomat̄aj̄s nodod, bet Nomnieks pienȩm un iegus̄t uz Līguma noteikumiem un terminu̧ 

faktiskaja ̄valdījuma ̄un lietošana ̄Transportlīdzekli, parakstot Aktu, kura ̄tiek cita starpa ̄ 

norad̄īts Transportlīdzekļa odometra radījums (km), atsleḡu un/vai drošības sistem̄u 

vadības pulšu skaits, aprīkojums un komplektac̄ija, Transportlīdzekļa tehniskais un vizual̄ais 

stav̄oklis. Īpašumtiesības uz Transportlīdzekli saglaba ̄Iznomat̄aj̄s un Iznomat̄aj̄am ir 

tiesības visa ̄Līguma darbības laika ̄paturet̄ vienu Transportlīdzekļa atsleḡu un/vai drošības 

sistem̄u vadības pulšu un atsleḡu komplektu. 

5.3. Pirms Līguma un Akta parakstīšanas Nomniekam ir pienak̄ums par̄liecinat̄ies par 

Transportlīdzekļa kvalitat̄i un atbilstību Nomnieka prasībam̄. 

5.4. Ar Līguma un Akta parakstīšanu Nomnieks apliecina, ka: 
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5.4.1. Nomnieks ir par̄liecinaj̄ies par Transportlīdzekļa kvalitat̄i un ta ̄atbilstību 

Nomnieka prasībam̄; 

5.4.2. Transportlīdzeklim nav konstatet̄i tad̄i truk̄umi, kuri uzmanīgam Iznomat̄aj̄am 

nevaret̄u palikt apslep̄ti; 

5.4.3. nosled̄zot Līgumu Nomnieks ir nȩm̄is ver̄a ̄to, ka Transportlīdzeklis ir lietots, 

savukar̄t, Iznomat̄aj̄s nav izcel̄is jebkad̄as, lai kad̄as tas̄ but̄u, Transportlīdzekļa 

īpašības un vienlaikus nav apgalvojis, ka Transportlīdzeklim nebus̄ un neatklas̄ies 

nekad̄i truk̄umi, kuri var tikt konstatet̄i ekspluatej̄ot to Līguma darbības laika;̄ 

5.4.4. Nomnieks pats ir izvel̄ej̄ies Transportlīdzekli un uznȩmas visu atbildību un risku 

par ta ̄par̄baudi, stav̄okli, uztures̄̌anu lietošanai derīga ̄stav̄oklī un nastam̄ Līguma 

darbības laika,̄ ka ̄arī konstatet̄o defektu nover̄šanu, nododot to atpakaļ Iznomat̄aj̄am; 

5.4.5. Nomnieks uznȩmas ne tikai atbildību par Nomnieka vainas deļ̄ nodarītajiem 

bojaj̄umiem vai Transportlīdzekļa bojaēju, bet atbilstoši Civillikuma 2148. un 2153. 

pantam uznȩmas arī Transportlīdzekļa nejaušas bojas̄̌anas̄ vai bojaējas risku, ka ̄arī 

risku zaudet̄ iespej̄u lietot Transportlīdzekli nepar̄varamas varas deļ̄ vai jebkad̄u 

aprobezǒjumu to lietot; 

5.4.6. neprasīs Līguma izbeigšanu par̄mer̄īga zaudej̄uma deļ̄; 

5.4.7. Nomnieks uznȩmas atbildību par visam̄ iespej̄amas̄ sekam̄ un riskiem, kas 

saistītas ar Transportlīdzekli ka ̄paaugstinat̄as bīstamības avotu. 

5.5. Nȩmot ver̄a ̄Vispar̄ej̄o noteikumu 5.4. punkta ̄minet̄os apstak̄ļus, Iznomat̄aj̄s neuznȩmas 

pienak̄umu veikt iespej̄amo truk̄umu vai defektu nover̄šanu, ka ̄arī, ja truk̄umi vai defekti tiks 

atklat̄i, Iznomat̄aj̄s: 

5.5.1. attiecīgi nesamazinas̄ vai neatmaksas̄ jau samaksat̄o Nomas maksu ne pilnība,̄ 

ne daļej̄i; 
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5.5.2. neatlīdzinas̄ Nomnieka izdevumus par truk̄umu vai defektu nover̄šanu, taja ̄

skaita,̄ bet ne tikai nepieciešamos un derīgos izdevumus; 

5.5.3. neapmainīs Transportlīdzekli pret tad̄u pašu vai ekvivalentu; 

5.5.4. nenover̄sīs nekad̄us iespej̄amos Transportlīdzekļa truk̄umus vai defektus; 

5.5.5. nepiekritīs atcelt šo Līgumu un atmaksat̄ Nomas maksu un jebkad̄us citus 

Nomnieka par labu Iznomat̄aj̄am veiktos maksaj̄umus. 

5.6. Pec̄ Akta parakstīšanas Nomniekam ir pienak̄ums ne vel̄ak̄ ka ̄5 (piecu) dienu 

laika ̄par saviem līdzekļiem veikt visas nepieciešamas̄ darbības, lai Nomnieks šo 5 

(piecu) dienu laika ̄CSDD tiktu regi̧stret̄s ka ̄Transportlīdzekļa turet̄aj̄s. 

5.7. Ja 5 (piecu) dienu laika ̄pec̄ Līguma nosleḡšanas nav izpildīti visi Vispar̄ej̄o 

noteikumu 5.1.punkta ̄minet̄ie priekšnosacījumi un/vai 5 (piecu) dienu laika ̄pec̄ Akta 

parakstīšanas Nomnieks nav izpildījis Vispar̄ej̄o noteikumu 5.6.punkta ̄noteikto 

pienak̄umu, Iznomat̄aj̄am ir tiesības vienpusej̄i atkap̄ties no šī Līguma, rakstiski par 

savu atkap̄šanos pazino̧jot Nomniekam. Sǎja ̄gadījuma ̄uzskatam̄s, ka Līgums ir 

izbeigts ar brīdi, kad Iznomat̄aj̄s ir nosut̄ījis pazino̧jumu par vienpusej̄u atkas̄̌anos no 

šī Līguma. 

6. Transportlīdzekļa lietos ̌ana: 
6.1. Nomniekam Transportlīdzeklis tiek iznomat̄s lietošanai personīgam̄ vajadzībam̄. 

Nomnieks uznȩmas pilnu atbildību un visus riskus par Transportlīdzekļa stav̄okli visu ta ̄

Nomas termina̧ laiku, ar pienak̄umu atdot to Iznomat̄aj̄am tad̄a ̄stav̄oklī, kad̄a ̄

Transportlīdzeklis tika sak̄otnej̄i nodots Nomniekam, pieļaujot Dabisko nolietojumu, iznȩmot 

Vispar̄ej̄o noteikumu 7.2. punkta ̄noteikto Nomnieka atbildību par atsevišķu 

Transportlīdzekļa detaļu remontu/nomainu̧ to Dabiska ̄nolietojuma rezultat̄a.̄ Nomnieka 

atbildība saglabaj̄as arī pec̄ Nomas termina̧, ja Transportlīdzeklis pec̄ Nomas termina̧ netiek 

atdots Iznomat̄aj̄am. 
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6.2. Nomniekam ir pienak̄ums nodrošinat̄, ka Transportlīdzeklis tiek lietots saprat̄īgi ta ̄ka ̄to 

lietotu krietns un rup̄īgs saimnieks, nȩmot ver̄a ̄ierastas̄ transportlīdzekļu vadīšanas 

prasības un spek̄a ̄esošos ceļu satiksmi reglamentej̄ošos normatīvos aktus. 

6.3. Nomniekam nav tiesību bez Iznomat̄aj̄a rakstveida piekrišanas nodot Transportlīdzekli 

lietošana ̄Trešajai personai. Par Trešajam̄ personam̄ šī punkta izpratne ̄netiek uzskatīts 

Nomnieka laulat̄ais, pilngadību sasniegušie ber̄ni un vecak̄i vai Nomnieka pazino̧tais un 

Iznomat̄aj̄a apstiprinat̄ais Transportlīdzekļa šoferis. Nododot Transportlīdzekli lietošana ̄šaja ̄

punkta ̄minet̄ajam̄ personam̄, Nomnieks ir atbildīgs par to, lai tam̄ but̄u Latvijas Republika ̄

derīga transportlīdzekļa vadītaj̄a apliecība un minet̄as̄ personas iever̄o Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos transportlīdzekļa vadītaj̄am, lietotaj̄am, turet̄aj̄am vai īpašniekam 

noteiktos pienak̄umus, ka ̄arī Nomnieks paliek pilnība ̄atbildīgs pret Iznomat̄aj̄u par Līguma 

noteikumu izpildi un iespej̄amiem izdevumiem un zaudej̄umiem, kas var rasties, ekspluatej̄ot 

Transportlīdzekli, neatkarīgi no ta,̄ kurs ̌ir vadījis Transportlīdzekli. 

6.4. Transportlīdzekli nedrīkst lietot: 

6.4.1. braukšanai, kas varet̄u pazeminat̄ Transportlīdzekļa ver̄tību vairak̄, neka ̄tas 

notiktu parastas vadīšanas apstak̄ļos; 

6.4.2. braukšanas apmac̄ībai vai kurjera pakalpojumu sniegšanai bez iepriekšej̄as 

rakstiskas Iznomat̄aj̄a piekrišanas; 

6.4.3. piekabes, treilera vai tamlīdzīga objekta vilkšanai komercial̄os noluk̄os; 

6.4.4. at̄rumsacensības̄ vai cita veida sacensības̄; 

6.4.5. ar̄pus Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) bez iepriekšej̄as rakstiskas Iznomat̄aj̄a 

piekrišanas/pilnvaras (Iznomat̄aj̄a piekrišana/pilnvara izbraukšanai ar̄pus EEZ nav 

garantija, ka izbraukšana netiks liegta ar robežsardzes amatpersonu pienȩmtiem 

lem̄umiem; Iznomat̄aj̄s neuznȩmas nekad̄u atbildību, ja robežsardzes amatpersonas 

aizliedz Transportlīdzekļa iebraukšanu kad̄a ̄no valstīm); 
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6.4.6. iznomas̄̌anai, apakšnomai vai jebkad̄a veida pasažieru komercpar̄vadaj̄umiem, 

ka ̄arī citu veidu pakalpojumiem. 

6.5. Nomnieks neaprobežoti uznȩmas jebkurus iespej̄amos izdevumus vai zaudej̄umus 

attiecība ̄pret Trešo Personu, kas var rasties, ekspluatej̄ot Transportlīdzekli. 

6.6. Nomniekam nav tiesību atsavinat̄, ieķīlat̄ vai citad̄i apgrut̄inat̄ Transportlīdzekli vai ta ̄

daļu. 

6.7. Nomniekam nav tiesību bez Iznomat̄aj̄a rakstveida piekrišanas veikt Transportlīdzekļa 

par̄buv̄i un/vai izdarīt izmaina̧s Transportlīdzekļa tehniskaja ̄komplektac̄ija,̄ taja ̄skaita ̄mainīt 

Transportlīdzekļa modifikac̄iju vai uzstad̄īt īpašu aprīkojumu, un veikt uzlabojumus, kas ir 

pretruna ̄ar Transportlīdzekļa tehniskaja ̄dokumentac̄ija ̄vai Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos noteiktajam̄ prasībam̄ vai kurus nav iespej̄ams nonȩmt bez Transportlīdzekļa 

bojas̄̌anas. Jebkuri uzlabojumi (aprīkojums un detaļas), kas izdarīti Transportlīdzeklim un 

kurus nav iespej̄ams nonȩmt bez Transportlīdzekļa bojas̄̌anas, Transportlīdzekļa 

atgriešanas Iznomat̄aj̄am gadījuma ̄ir Iznomat̄aj̄a īpašums un Iznomat̄aj̄am nav pienak̄uma 

segt Nomnieka izdevumus par šad̄u uzlabojumu izdarīšanu, iznȩmot, ja Puses par to 

iepriekš rakstiski ir vienojušas̄. 

6.8. Nomas termina̧ ̄Nomniekam ir atļauts ar Transportlīdzekli nobraukt ne vairak̄ ka ̄

Pamatnoteikumos norad̄īto pieļaujamo kilometraz̄̌u (Kopej̄ais atļautais nobraukums Nomas 

termina̧)̄. Ja pec̄ Nomas termina̧ beigam̄ vai Līguma pirmstermina̧ izbeigšanas tiek 

konstatet̄s, ka ir par̄sniegta Pamatnoteikumos norad̄īta ̄pieļaujama ̄kilometraz̄̌a, Nomniekam 

ir pienak̄ums kopa ̄ar citiem Līguma maksaj̄umiem Vispar̄ej̄o noteikumu 15.4. un 15.6. 

punkta ̄norad̄ītaja ̄apmer̄a ̄un kar̄tība ̄samaksat̄ Iznomat̄aj̄am maksu par papildus 

nobrauktajiem kilometriem. Nomnieks tiek atbrīvots no pienak̄uma samaksat̄ Iznomat̄aj̄am 

maksu par Pamatnoteikumos norad̄ītas̄ pieļaujamas̄ kilometraz̄̌as par̄sniegumu, ja pec̄ 

Nomas termina̧ beigam̄ vai Līguma izbeigšanas Nomnieks iegus̄t Transportlīdzekli sava ̄

īpašuma.̄ 
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6.9. Sǎja ̄Līguma ̄nepieciešamo pieļaujamas̄ kilometraz̄̌as apreķ̄inu izdarīšanai Puses 

pienȩm, ka Nomas termina̧ ̄ar Transportlīdzekli viena kalendar̄a ̄men̄eša laika ̄ir atļauts 

nobraukt kilometraz̄̌u, kas atbilst Pamatnoteikumos norad̄ītajam Kopej̄am atļautajam 

nobraukumam Nomas termina̧,̄ dalītam ar kalendar̄o men̄ešu skaitu Nomas termina̧,̄ bet 

vienas kalendar̄as̄ dienas laika ̄ir atļauts nobraukt kilometraz̄̌u, kas atbilst Pamatnoteikumos 

norad̄ītajam Kopej̄am atļautajam nobraukumam Nomas termina̧,̄ dalītam ar kalendar̄o dienu 

skaitu Nomas termina̧.̄ 

7. Transportlīdzekļa uzture ̄s ̌anas un labos ̌anas 
noteikumi 
7.1. Nomnieks no Transportlīdzekļa pienȩmšanas brīža uznȩmas pilnu un neaprobežotu 

atbildību par Transportlīdzekļa uztures̄̌anu un nepieciešamības gadījuma ̄Nomnieks 

apnȩmas par saviem līdzekļiem veikt Transportlīdzekļa tehniskas̄ apkopes un remontu, tas 

ir, jebkura ̄situac̄ija,̄ kad Transportlīdzeklim ir jav̄eic nepieciešamie un derīgie labojumi 

(Latvijas Civillikuma izpratne ̄vai ražotaj̄a noteiktajos interval̄os) un kad Transportlīdzeklis ir 

jar̄emonte,̄ lai ar to varet̄u piedalīties ceļu satiksme ̄saskana̧ ̄ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. Transportlīdzekļa tehniskas̄ apkopes un remontdarbi ir jav̄eic tad̄a ̄

kvalitat̄e,̄ kas atbilst normatīvo aktu prasībam̄, satiksmes drošībai, Transportlīdzekļa 

ražotaj̄a rekomendac̄ijam̄. 

7.2. Nomniekam ir pienak̄ums par saviem līdzekļiem veikt pasak̄umus Transportlīdzekļa 

nepar̄trauktai uztures̄̌anai laba ̄tehniska ̄kar̄tība,̄ taja ̄skaita ̄garantijas un/vai 

Transportlīdzekļa tehniskaja ̄dokumentac̄ija ̄noteiktaja ̄kar̄tība ̄un termina̧ ̄veikt tehniska ̄s un 

garantijas apkopes un remontu, ka ̄arī savlaicīgi iziet Transportlīdzekļa Tehnisko apskati 

CSDD. Sī̌ pienak̄uma izpildes ietvaros Nomnieks taja ̄skaita ̄nodrošina: 

7.2.1. Transportlīdzekļa ražotaj̄a noteiktas̄ tehniskas̄ apkopes, kas tiek veiktas 

ražotaj̄a noteiktajos interval̄os un atbilstoši apstiprinat̄ajiem apkope ̄veicamo darbu 

aprakstiem; 

7.2.2. Transportlīdzekļa remontdarbus, kas ietver: 
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1) par̄baudes, mer̄ījumus un regules̄̌anas darbus; 

2) frikcijas detaļu (bremžu uzlikas, bremžu diski, logu slotina̧s, siksnas, gultni̧ 

u.c.), akumulatoru, spuldžu u.c. nomainu̧ to Dabiska ̄nolietojuma rezultat̄a;̄ 

3) medicīniskas̄ aptiecina̧s un ugunsdzes̄̌ama ̄aparat̄a atjaunošanu vai 

nomainu̧, ja tiem beidzies derīguma terminş̌; 

4) garantijas remontdarbus; 

5) bremžu, degvielas, dzeses̄̌anas, elektro un izplud̄es sistem̄u, motora, 

par̄nesumkar̄bas, transmisijas, piekares, šasijas, stur̄es iekar̄tas u.c. remontu 

un detaļu nomainu̧ to Dabiska ̄nolietojuma rezultat̄a;̄ 

6) tehnologi̧sko šķidrumu papildinas̄̌anu (taja ̄skaita,̄ logu mazgaj̄amo 

šķidrumu); 

7) jebkuru citu bojaj̄umu nover̄šanu Transportlīdzeklim, kuru iestas̄̌anas̄ ir 

varbut̄ej̄a / paredzama un atkarīga no konkret̄a ̄Transportlīdzekļa.  

7.3. Nomniekam ir pienākums visā šī Līguma darbības laikā par saviem līdzekļiem 

nodrošināt, ka Transportlīdzeklis ir aprīkots ar normatīvo aktu prasībām un 

Transportlīdzekļa ražotāja rekomendācijām (izmērs un kravnesība) atbilstošām riepām, kas 

ir ne sliktākas (klase un nodilums) par riepām, ar kādām Transportlīdzeklis tika nodots 

Nomniekam. Nomnieks nodrošina Transportlīdzeklim: 

7.3.1. sezonas riepu mainu̧ un balanses̄̌anu divreiz gada ̄pirms ziemas vai vasaras 

sezonas iestas̄̌anas̄, kas noteikta ceļu satiksmes noteikumos; 

7.3.2. riepu uzglabas̄̌anu ar̄pus sezonas laika; 

7.3.3. riepu, kas ir ne sliktak̄as (klase un nodilums) par riepam̄, ar kad̄am̄ aprīkots 

Transportlīdzeklis ta ̄nodošanas brīdī Nomniekam, iegad̄i nolietoto vai bojat̄o riepu 

vieta,̄ ja tas nepieciešamas Dabiska ̄nolietojuma vai bojaj̄uma rezultat̄a.̄ 
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7.4. Nomniekam ir pienak̄ums Līguma darbības laika ̄glabat̄ Transportlīdzekļa tehnisko, 

garantijas un ar Transportlīdzekļa lietosǎnu saistīto dokumentac̄iju. Dokumentu 

nozaudes̄̌anas gadījuma ̄Nomniekam ir jav̄eic nepieciešamie pasak̄umi, lai dokumentus 

atjaunotu, vai jas̄anȩm attiecīgais dublikat̄s. Ja Nomnieks neveic pasak̄umus dokumentu 

atjaunošanai, Iznomat̄aj̄am ir tiesības to veikt Nomnieka vieta.̄ Sǎd̄a ̄gadījuma ̄Nomniekam ir 

pienak̄ums 5 (piecu) Darba dienu laika ̄pec̄ Iznomat̄aj̄a reķ̄ina/pazino̧juma sanȩmšanas segt 

Iznomat̄aj̄am visus ta ̄izdevumus un Cenrad̄ī norad̄īto Iznomat̄aj̄a komisijas maksu par 

dokumentu atjaunošanu. 

7.5. Nomniekam ir pienak̄ums veikt Tehnisko apskati ne retak̄ ka ̄vienu reizi gada,̄ iever̄ojot 

terminu̧, kad̄s norad̄īts atļauja ̄piedalīties ceļu satiksme.̄ Ja pamatpar̄baude ̄

Transportlīdzekļa tehniskais stav̄oklis un ta ̄aprīkojums nover̄tet̄s ar "2", Nomniekam ne 

vel̄ak̄ ka ̄30 (trīsdesmit) dienu laika ̄pec̄ pamatpar̄baudes ir jan̄over̄š visi defekti, kas 

pamatpar̄baude ̄tika nover̄tet̄i ar "2", par saviem līdzekļiem un atkar̄toti jav̄eic 

pamatpar̄baude. Ja Nomnieks 30 (trīsdesmit) dienu laika ̄pec̄ Tehniskas̄ apskates 

pamatpar̄baudes nav nover̄sis defektus, kas Tehniskas̄ apskates pamatpar̄baude ̄tika 

nover̄tet̄i ar "2", un nav veicis atkar̄totu Tehniskas̄ apskates pamatpar̄baudi līdz ieguvis 

atļauju piedalīties ceļu satiksme,̄ tad Iznomat̄aj̄s ir tiesīgs, rakstiski informej̄ot, vienpusej̄i 

atkap̄ties no Līguma, iever̄ojot par̄ej̄os Līguma punktus. 

7.6. Nomniekam nav tiesību uz Transportlīdzekļa uztures̄̌anas un labošanas izdevumu 

atlīdzību, ko tas ir veicis Transportlīdzeklim, ja vien Puses nav rakstveida ̄atsevišķi 

vienojušas̄ par pretej̄o. 

7.7. Iznomat̄aj̄s nav atbildīgs par defektiem, ka ̄arī citiem Transportlīdzekļa bojaj̄umiem, kas 

varet̄u rasties un ietekmet̄ Transportlīdzekļa ver̄tību un iespej̄u to lietot. 

8. Transportlīdzekļa apdros ̌ina ̄s ̌anas noteikumi 
8.1. Nomniekam ir pienak̄ums par saviem līdzekļiem: 
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8.1.1. atbilstoši Līguma ̄pielīgtajam un Iznomat̄aj̄a izsniegtajiem reķ̄iniem apmaksat̄ 

Transportlīdzekļa OCTA apdrošinas̄̌anu, ko nodrošina Iznomat̄aj̄s ka ̄neatnȩmamu 

papildpakalpojumu pie šī Līguma ietvaros sniegta ̄nomas pakalpojuma; 

8.1.2. nodrošinat̄, lai visa ̄Līguma darbības laika ̄but̄u spek̄a ̄Transportlīdzekļa KASKO 

apdrošinas̄̌anas līgums (ja KASKO apdrošinas̄̌ana nepieciešama saskana̧ ̄ar 

Pamatnoteikumos noteikto), ne vel̄ak̄ ka ̄5 (piecas) dienas pirms KASKO apdrošinas̄̌anas 

līguma termina̧ beigam̄ iesniedzot Iznomat̄aj̄am jaunu KASKO apdrošinas̄̌anas polisi: (a) 

nosut̄ot Iznomat̄aj̄am ieskenet̄u KASKO apdrošinas̄̌anas polisi uz Līguma ̄norad̄īto 

Iznomat̄aj̄a e-pasta adresi vai (b) iesniedzot Klientu apkalpošanas centra ̄KASKO 

apdrošinas̄̌anas polises kopiju, uzrad̄ot origi̧nal̄u. 

8.2. Ja Nomnieks nav izpildījis Pamatnoteikumu un / vai Vispar̄ej̄o noteikumu 8.1.2. punkta ̄

apdrošinas̄̌anas prasības par apdrošinas̄ǎnas veikšanu, tad Transportlīdzekļa 

apdrošinas̄̌anu ir tiesīgs veikt Iznomat̄aj̄s uz terminu̧ pec̄ saviem ieskatiem ar Iznomat̄aj̄a 

izvel̄et̄u Apdrošinat̄aj̄u. Sǎd̄a ̄gadījuma ̄Nomniekam ir pienak̄ums ne vel̄ak̄ ka ̄5 (piecu) dienu 

laika ̄no Iznomat̄aj̄a rakstveida reķ̄ina/pazino̧juma nosut̄īšanas Nomniekam atlīdzinat̄ 

Iznomat̄aj̄am ta ̄samaksat̄o apdrošinas̄̌anas prem̄iju saskana̧ ̄ar Nomniekam iesniegto 

Iznomat̄aj̄a reķ̄inu/pazino̧jumu. attiecīgi visus ar apdrošinas̄̌anu saistītos izdevumus 

Iznomat̄aj̄am atmaksa ̄Nomnieks. Tad̄a ̄gadījuma ̄Nomniekam ir arī pienak̄ums iever̄ot visus 

apdrošinas̄̌anas noteikumus, par kuriem Iznomat̄aj̄s vai Apdrošinat̄aj̄s pazino̧ Nomniekam, 

nosut̄ot tos uz Nomnieka e-pasta vai pasta adresi. Sǎja ̄punkta ̄noteiktais ir Iznomat̄aj̄a 

tiesība, bet nav pienak̄ums; Iznomat̄aj̄s ir tiesīgs pec̄ saviem ieskatot izmantot Vispar̄īgo 

noteikumu 17.5.5. punkta ̄noteikto tiesību vienpusej̄i atkap̄ties no Līguma. 

8.3. Nomniekam ir pienak̄ums iever̄ot Transportlīdzekļa KASKO (ja tad̄a nepieciešama 

saskana̧ ̄ar Pamatnoteikumos noteikto) un OCTA apdrošinas̄̌anas līgumu noteikumus. 

Nomnieks ir atbildīgs par visiem Iznomat̄aj̄a zaudej̄umiem un izdevumiem, kas rodas deļ̄ ta,̄ 

ka Nomnieks nav iever̄ojis OCTA un/vai KASKO apdrošinas̄̌anas līguma noteikumus. 

8.4. OCTA apdrošinas̄̌anas papildpakalpojuma noteikumi: 
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8.4.1. OCTA ka ̄neatnȩmamu papildpakalpojumu nodrošina Iznomat̄aj̄s, bet Nomnieks 

sedz OCTA prem̄ijas (cenas) izmaksas saskana̧ ̄ar Iznomat̄aj̄a Cenrad̄ī noteiktajam̄ 

izmaksam̄ un Iznomat̄aj̄a izsniegtiem ikmen̄eša reķ̄iniem, t.i., visas OCTA polises 

nodrošinas̄̌anas izmaksas sedz Nomnieks, bet Iznomat̄aj̄s, lai Līguma izbeigšanas 

gadījuma ̄samazinat̄u Nomnieka izdevumus, OCTA polises līgumu sled̄z un pagarina 

uz 3 (trīs) men̄ešiem, vienlaikus nodrošinot fikset̄u OCTA polises cenu uz gadu 

atbilstosǐ Cenrad̄ī norad̄ītajam̄ OCTA izmaksam̄; 

8.4.2. Iznomat̄aj̄a Cenrad̄is ir pieejams Iznomat̄aj̄a Maj̄as lapa ̄www.renti.lv; 

8.4.3. Iznomat̄aj̄a Cenrad̄ī tiek norad̄īta OCTA polises prem̄ijas apmer̄s (cena) par 

gadu, kas tiek sadalīta 12 maksaj̄umos un pievienota Nomas maksas ikmen̄eša 

reķ̄inam; 

8.4.4. OCTA polises prem̄ijas apmer̄u (cenu) un apdrošinas̄̌anas polises noteikumus 

nosaka Apdrošinat̄aj̄s; 

8.4.5. Iznomat̄aj̄s ir apdrošinas̄̌anas papildpakalpojuma starpnieks Apdrošinas̄̌anas un 

par̄apdrošinas̄̌anas izplatīšanas likuma izpratne;̄ 

8.4.6. saskana̧ ̄ar Apdrošinas̄̌anas un par̄apdrošinas̄̌anas izplatīšanas likumu pirms 

apdrošinas̄̌anas līgumu sniedzama ̄informac̄ija Nomniekam ir izsniegta pirms Līguma 

nosleḡsǎnas, kuras sanȩmšanu Nomnieks apliecina parakstot Līguma 

Pamatnoteikumus, un jebkura ̄laika ̄ir pieejama Iznomat̄aj̄a Maj̄as lapa ̄www.renti.lv; 

8.4.7. parakstot Līgumu, Nomnieks apzinas̄ un piekrīt, ka Iznomat̄aj̄s sled̄z 

Transportlīdzekļa OCTA līgumu ar Apdrošinat̄aj̄u, kura starpnieks ir Iznomat̄aj̄s, un 

saskana̧ ̄ar OCTA līgumu Iznomat̄aj̄s bus̄ apdrošinaj̄uma nȩm̄ej̄s un apdrošinat̄ais, 

kuram paredzet̄a apdrošinas̄̌anas atlīdzības izmaksa, un Nomnieks Transportlīdzekļa 

tiesīgais lietotaj̄s un turet̄aj̄s; 
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8.4.8. Iznomat̄aj̄s pagarina OCTA līgumu ar Apdrošinat̄aj̄u, kura starpnieks ir 

Iznomat̄aj̄s, visu Nomas terminu̧ līdz brīdim, kad Transportlīdzeklis ar pienȩmšanas-

nodošanas aktu ir atdots atpakaļ Iznomat̄aj̄am; 

8.4.9. pec̄ OCTA līguma nosleḡšanas Iznomat̄aj̄s vai Apdrošinat̄aj̄s 5 (piecu) darba 

dienu laika ̄nosut̄a Nomniekam uz ta ̄norad̄īto elektroniska ̄pasta adresi OCTA 

apdrošinas̄̌anas sertifikat̄u, ja tas nav nosut̄īts kopa ̄ar piedav̄aj̄umu vai izsniegts 

Nomniekam personīgi. Nomniekam ir jaīever̄o apdrošinas̄̌anas noteikumi, kas norad̄īti 

apdrošinas̄̌anas sertifikat̄a ̄un publicet̄i Apdrošinat̄aj̄a maj̄as lapa;̄ 

8.4.10. Līguma pirmaja ̄darbības gada ̄tiek piemer̄ota ta ̄OCTA gada polises cena 

(prem̄ija), kas norad̄īta Cenrad̄ī, kas attiecinam̄s uz laika posmu, kura ̄Līgums 

nosleḡts, bet ar katru nak̄amo gadu tiek piemer̄ota prem̄ija no Cenraz̄̌a, kas spek̄a ̄

jaunas̄ OCTA polises līguma nosleḡšanas datuma;̄ 

8.4.11. Līguma darbības laika ̄Nomniekam nav iespej̄ams atteikties no OCTA, kas ir 

neatnȩmams papildpakalpojums; 

8.4.12. Nomniekam atsakoties no nomas pakalpojuma (vienpusej̄i atkap̄joties no 

Līguma) vai Iznomat̄aj̄am izmantojot Līguma ̄noteiktas̄ tiesības vienpusej̄i atkap̄ties 

no Līguma, OCTA polise netiek automat̄iski izbeigta, bet ta ̄paliek spek̄a ̄līdz 

Transportlīdzeklis nodots Iznomat̄aj̄a valdījuma,̄ ko apliecina attiecīgs pienȩmšanas-

nodošanas akts, un Transportlīdzeklis ir nodots tirdzniecība,̄ ko apliecina attiecīga 

atzīme CSDD transportlīdzekļu regi̧stra,̄ vai Transportlīdzeklis nodots Iznomat̄aj̄a 

valdījuma,̄ ko apliecina attiecīgs pienȩmšanas-nodošanas akts, un ir iestaj̄ies cits 

normatīvajos aktos noteikts gadījums, kad OCTA polises līgums izbeidzas pirms 

termina̧; nepieciešamības gadījuma ̄arī pec̄ tam, kad kad̄a no Pusem̄ ir izmantojusi 

tiesību vienpusej̄i atkap̄ties no Līguma, Iznomat̄aj̄s var pagarinat̄ OCTA polises 

terminu̧, ja Transportlīdzeklis nav nodots atpakaļ Iznomat̄aj̄a valdījuma.̄ 

8.4.13. Iznomātājs var rīkot akcijas kuru ietvaros Iznomātājs sedz izdevumus par 

Transportlīdzekļa apdrošināšanu Nomnieka vietā atbilstoši noformētās 
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Transportlīdzekļa apdrošināšanas prēmijas apmēram, nosūtot par to informāciju 

Nomniekam, kuram tiek segti Transportlīdzekļa apdrošināšanas izdevumi. 

8.5. Nosled̄zot KASKO apdrošinas̄̌anas līgumu (ja tad̄s nepieciešams saskana̧ ̄ar 

Pamatnoteikumos noteikto), Nomnieks nodrošina, lai apdrošinas̄̌anas līguma ̄tiktu nora ̄dīts, 

ka: 

8.5.1. apdrošinaj̄uma nȩm̄ej̄s ir Nomnieks; 

8.5.2. apdrošinas̄̌anas labuma guvej̄s un atlīdzības sanȩm̄ej̄s ir Iznomat̄aj̄s; 

8.5.3. apdrošinas̄̌ana sedz vismaz tad̄us riskus ka ̄bojaj̄umi, pilnīga bojaēja, ceļu 

satiksmes negadījums, uguns, dabas stihijas, zad̄zība, laupīšana, trešo personu 

prettiesiskas darbības, jaunver̄tības apdrošinas̄̌ana (piemer̄ojams tikai jauniem 

transporta līdzekļiem); 

8.5.4. apdrošinaj̄uma summa nav mazak̄a par Transportlīdzekļa tirgus vai 

atjaunošanas ver̄tību. 

8.6. Par Līguma noteikumiem atbilstošam̄ tiek atzītas tikai Finanšu un kapital̄a tirgus 

komisijas licencet̄u apdrošinas̄̌anas sabiedrību izsniegtas̄ polises. 

8.7. Iestaj̄oties apdrošinas̄̌anas gadījumam: 

8.7.1. Nomniekam ir pienak̄ums nekavej̄oties, bet ne vel̄ak̄ ka ̄1 (vienas) darba diena 

laika ̄no apdrošinas̄̌anas gadījuma iestas̄̌anas̄ informet̄ Iznomat̄aj̄u par 

apdrošinas̄̌anas gadījuma iestas̄ǎnos un Transportlīdzekļa stav̄okli, ka ̄arī rīkoties 

saskana̧ ̄ar apdrošinas̄̌anas līguma noteikumiem, t.sk., par̄stav̄et̄ Iznomat̄aj̄u sarunas̄ 

ar apdrošinat̄aj̄u; 

8.7.2. Transportlīdzekļa bojaj̄umu gadījuma,̄ Iznomat̄aj̄s sanȩmto apdrošinas̄̌anas 

atlīdzību vispirms novirza Nomnieka no Līguma maksaj̄umu parad̄a dzes̄̌anai, bet 

atlikumu – Transportlīdzekļa remontdarbu veikšanas apmaksai, ja vien Puses un 
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apdrošinat̄aj̄s nevienojas citad̄i. Ja apdrošinas̄̌anas atlīdzība netiek sanȩmta, 

Nomniekam ir jaātjauno Transportlīdzeklis par saviem līdzekļiem, ka ̄arī jat̄urpina 

maksat̄ Līguma maksaj̄umus; 

8.7.3. Transportlīdzekļa bojaējas, zad̄zības vai laupīšanas gadījuma,̄ neatkarīgi no 

ta,̄ vai Nomnieks ir vainojams par bojaēju, zad̄zību vai laupīšanu: 

8.7.3.1. Nomnieks turpina maksat̄ Nomas maksaj̄umus līdz brīdim, kame ̄r 

apdrošinat̄aj̄s izmaksa ̄Iznomat̄aj̄am apdrošinas̄̌anas atlīdzību; 

8.7.3.2.Iznomat̄aj̄s sanȩmto apdrošinas̄̌anas atlīdzību vispirms novirza 

Nomnieka Līguma maksaj̄umu parad̄a un pec̄ tam Transportlīdzekļa atlikušas̄ 

ver̄tības dzes̄̌anai; 

 

8.7.3.3. Ja izmaksat̄a ̄apdrošinas̄̌anas atlīdzība nav pietiekama Nomnieka 

Līguma saistību izpildei un/vai Transportlīdzekļa atlikušas̄ ver̄tības dzes̄̌anai, 

Nomniekam ir pienak̄ums Iznomat̄aj̄a pazino̧juma ̄norad̄ītaja ̄termina̧ ̄samaksat̄ 

Iznomat̄aj̄am radušos starpību starp izmaksat̄o apdrošinas̄̌anas atlīdzību un 

summu, kas nepieciešama Nomnieka Līguma saistību izpildei un/vai 

Transportlīdzekļa atlikušas̄ ver̄tības dzes̄̌anai; 

8.7.3.4. ja saskana̧ ̄ar apdrošinat̄aj̄a lem̄umu apdrošinas̄̌anas atlīdzība netiek 

izmaksat̄a, tad Nomniekam ir pienak̄ums Iznomat̄aj̄a pazino̧juma ̄norad̄ītaja ̄

termina̧ ̄samaksat̄ Iznomat̄aj̄am naudas summu, kas nepieciešama 

Transportlīdzekļa atlikušas̄ ver̄tības kompenses̄̌anai un Nomnieka Līguma 

saistību izpildei (ja Nomniekam ir vel̄ citas no Līguma izrietošas, neizpildītas 

maksaj̄umu saistības). 

8.8. Apdrošinas̄̌anas gadījuma iestas̄̌anas̄, taja ̄skaita,̄ bet ne tikai strīdi par apdrošinas̄̌anas 

atlīdzības neizmaksas̄̌anu, apdrošinas̄̌anas atlīdzības apmer̄u, ka ̄arī gadījumi, kad ar 

Transportlīdzekli notikušais negadījums nav apdrošinas̄̌anas gadījums, neatbrīvo Nomnieku 

no Līguma ̄paredzet̄o saistību izpildes. 



21 

8.9. Nomnieks nepieciešamības gadījuma ̄par̄stav̄ Iznomat̄aj̄u strīdos ar apdrošinat̄aj̄u par 

jautaj̄umiem saistība ̄ar Transportlīdzekli, kas saistīti ar apdrošinas̄̌anas atlīdzības izmaksu 

vai apmer̄u, ka ̄arī uz sava reķ̄ina veic visas nepieciešamas̄ formalitat̄es apdrošinas̄̌anas 

atlīdzības pieprasīšanai un sanȩmšanai par labu Iznomat̄aj̄am, ka ̄arī strīdu risinas̄̌anai. 

8.10. Ja Pamatnoteikumos nav noteikta prasība nodrošinat̄ Transportlīdzekļa KASKO 

apdrošinas̄̌anu vai Nomnieks tad̄u nav nodrošinaj̄is, tad Transportlīdzekļa bojaj̄ums, bojaēja, 

zad̄zība, laupīšana vai jebkurš cits negadījums, neatkarīgi no ta,̄ vai Nomnieks pie ta ̄ir 

vainojams, neatbrīvo Nomnieku no Līguma ̄paredzet̄o saistību izpildes, taja ̄skaita,̄ bet ne 

tikai Nomas maksaj̄umu veikšanas, Transportlīdzekļa stav̄okļa atjaunošanas vai atlikušas̄ 

ver̄tības kompenses̄̌anas Iznomat̄aj̄am, ja Transportlīdzekļa stav̄oklis nav atjaunojams vai 

Transportlīdzeklis ir nozagts. 

8.11. Nomnieks ir atbildīgs par visiem zaudej̄umiem un kaitej̄uma kompensac̄ijam̄, kas 

radīsies Trešajam̄ personam̄ un Iznomat̄aj̄am, ja Nomnieks nebus̄ iever̄ojis OCTA 

apdrošinas̄̌anas līguma noteikumus vai Apdrošinat̄aj̄s bus̄ atteicis apdrošinas̄̌anas izmaksu 

Nomnieka vai personu, kuram̄ Nomnieks Transportlīdzekli bus̄ nodevis, vainas deļ̄, ka ̄arī 

gadījumos, ja Trešo personu un Iznomat̄aj̄a zaudej̄umu un/vai kaitej̄uma kompensac̄iju 

apmer̄s par̄sniegs Apdrošinat̄aj̄a izmaksat̄as̄ atlīdzības apmer̄u. 

9. Līguma maksājumi un izdevumi 
9.1. Par Transportlīdzekļa nomu Nomnieks maksā Iznomātājam Pamatnoteikumos noteikto 

ikmēneša Nomas maksu. Nomnieks apņemas veikt Nomas maksas maksājumus tā, lai katrs 

Nomas maksājums tiktu saņemts Iznomātāja kontā ne vēlāk kā Līguma Pamatnoteikumos 

norādītajā Ikmēneša nomas maksājumu datumā, apmērā un valūtā. Nomas maksā ir iekļauti 

visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi, kas uz Līguma noslēgšanas dienu jāmaksā 

Nomniekam vai Iznomātājam saistībā ar Nomas maksu. 

9.2. Pusēm vienojoties, var tikt noteikts cits Ikmēneša nomas maksājuma datums. 

9.3. Ja Līguma maksājumu termiņš sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, tad maksājumi 

jāveic iepriekšējā darba dienā. 



22 

9.4. Nomas maksa tiek aprēķināta, sākot ar Akta parakstīšanas brīdi, kad Nomnieks ir 

pieņēmis Transportlīdzekli, un aprēķins tiek apturēts ar nākamo dienu pēc Transportlīdzekļa 

nodošanas atpakaļ Iznomātājam, ko apliecina attiecīgs Akts. 

9.5. Nomnieks samaksu veic ar pārskaitījumu uz Iznomātāja kontu vai skaidrā naudā 

Iznomātāja Klientu apkalpošanas centros. 

9.6. Nomniekam ir pienākums, veicot jebkādu Līguma maksājumu ar pārskaitījumu, 

pārskaitījuma mērķī norādīt Līguma numuru. 

9.7. Ja Nomnieks veic maksājumu neatbilstoši Vispārējo noteikumu 9.6.punkta noteikumiem, 

tad Iznomātājam ir tiesības šādu maksājumu uzskatīt par nesaņemtu līdz tā identifikācijas 

brīdim. Iestājoties šajā punktā minētajiem apstākļiem Iznomātājs apņemas informēt par to 

Nomnieku vienā no Vispārējos noteikumos minētajiem saziņas veidiem. 

9.8. Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā nodokļi vai nodevas, vai tiesību aktu un/vai 

pārvaldes iestāžu lēmumu rezultātā iestājas apstākļi, kas Iznomātājam uzliek papildus 

maksājumus vai samazina maksājumus sakarā ar Līgumu vai Transportlīdzekļa nomu, tad 

Iznomātājam ir tiesības attiecīgi palielināt vai samazināt Līguma maksājumus, 30 

(trīsdesmit) dienas iepriekš informējot Nomnieku par izmaiņām, nosūtot Nomniekam 

attiecīgu paziņojumu par ikmēneša maksājumu. 

9.9. Nomnieks pats apmaksā visus Pamatnoteikumos norādītos Papildus maksājumus, kā 

arī Līgumā tieši nenorādītus maksājumus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa ekspluatēšanu, 

tajā skaitā, bet ne tikai citus ar Tehnisko apskati CSDD saistītos izdevumus, apdrošināšanas 

izdevumus, kā arī Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un nodevas. 

9.10. Nomniekam ir pienākums likumā noteiktā termiņa ietvaros apmaksāt piespriestos 

administratīvos sodus vai citus naudas sodus un citus maksājumus, kas attiecas uz 

Transportlīdzekli vai kurus ir pienākums veikt Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, 

turētājam vai īpašniekam par laika periodu no Akta parakstīšanas līdz Transportlīdzekļa 

nodošanai atpakaļ Iznomātājam. Ja Nomnieks normatīvajos aktos noteiktajā termiņā 

neapmaksā piespriesto administratīvo sodu vai citu nauda sodu, Iznomātājam ir tiesības 
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apmaksāt to Nomnieka vietā. Šādā gadījumā Nomniekam ir pienākums Līgumā noteiktajā 

termiņā kompensēt Iznomātājam tā samaksāto administratīvo sodu vai citu naudas sodu, kā 

arī samaksāt komisijas maksu Cenrādīt norādītajā apmērā. 

9.11. Papildus Nomas maksai Nomnieks saskaņā ar Iznomātāja izsniegtiem rēķiniem 5 

(piecu) Darba dienu laikā pēc Iznomātāja rēķina/paziņojuma saņemšanas: 

9.11.1. maksā Iznomātājam komisijas maksājumus un kompensē izdevumus atbilstoši 

Iznomātāja Cenrādim, kas pieejams Iznomātāja Mājas lapā; un/vai 

9.11.2. kompensē Iznomātājam jebkurus pamatotus izdevumus, kas saistīti ar 

Līguma izpildes nodrošināšanu, tajā skaitā, bet ne tikai Transportlīdzekļa 

apdrošināšanu, Līguma izbeigšanu, Transportlīdzekļa pārņemšanu, atgūšanu, 

transportēšanu uz Iznomātāja stāvlaukumu, Transportlīdzekļa vērtības 

kompensēšanu bojāejas gadījumā, remontu, defektu novēršanu, saņemot 

Transportlīdzekli pēc Līguma termiņa beigām vai pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, 

jebkāda veida reģistrācijas, pārreģistrācijas, noņemšanas no uzskaites, reģistrācijas 

pārtraukšanas, dzēšanas u.c. maksas, administratīvos naudassodus un soda 

naudas/līgumsodus par cita veida pārkāpumiem attiecībās ar trešajām personām, 

soda naudas par satiksmes noteikumu un automašīnu novietošanas noteikumu 

pārkāpšanu, valsts un pašvaldības nodokļus un nodevas, trešo personu prasījumus 

par laika periodu no Akta parakstīšanas līdz Transportlīdzekļa nodošanai atpakaļ 

Iznomātājam; un/vai 

9.11.3. kompensē jebkurus iespējamos izdevumus vai zaudējumus attiecībā pret 

Trešo Personu, kas radušies, ekspluatējot Transportlīdzekli laikā no Akta 

parakstīšanas līdz Transportlīdzekļa nodošanai atpakaļ Iznomātājam: 

9.12. Ja Nomnieks vēršas pie Iznomātāja ar lūgumu pārskatīt un/vai mainīt Līguma 

noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai Nomas maksas apmēru un termiņus, un Iznomātājs 

piekrīt šādam Nomnieka lūgumam vai izsaka Nomniekam citu piedāvājumu, kuru Nomnieks 



24 

akceptē, Nomniekam ir pienākums Iznomātājam samaksāt Cenrādi noteikto Komisijas 

maksu, lai šādi grozījumi stātos spēkā. 

9.13. Saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” Puses vienojas, ka attaisnojuma dokumentu 

apmaiņa notiek elektroniskā veidā, t.i. Iznomātājs rēķinus/paziņojumus par ikmēneša 

maksājumiem un citiem Līguma ietvaros veicamiem maksājumiem sagatavos elektroniskā 

formā, un tie būs derīgi bez paraksta un zīmoga. Rēķini/paziņojumi par ikmēneša 

maksājumu tiks nosūtīti Nomniekam pa elektronisko pastu uz Pieteikumā vai Līgumā 

norādīto e-pasta adresi. Nomas maksu Nomnieks maksā Iznomātājam ik mēnesi ne vēlāk kā 

līdz Ikmēneša nomas maksājuma datumam, neskatoties uz to, vai no Iznomātāja ir saņemts 

rēķins/paziņojums. 

9.14. Ja Nomnieks savlaicīgi neapmaksā Iznomātāja rēķinus un/vai nokavē Ikmēneša 

nomas maksājuma datumu, tad Iznomātājam ir tiesības pieprasīt no Nomnieka nokavējuma 

procentus 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas 

par katru kavējuma dienu, bet pēc Līguma izbeigšanas Likumiskos procentu samaksu. 

9.15. Ja kādam par labu Iznomātājam veicamam maksājumam ne Līgumā, ne rēķinā nav 

noteikts apmaksas termiņš, tad Puses vienojas, ka šāds maksājums ir veicams 5 (piecu) 

Darba dienu laikā pēc Iznomātāja rēķina/paziņojuma saņemšanas. 

9.16. Ja Nomnieks izdara maksājumu citā valūtā, tad Iznomātājs pēc savas izvēles konvertē 

attiecīgo summu valūtā, kāda ir norādīta Pamatnoteikumos, pēc Iznomātāja izvēlētas 

kredītiestādes valūtas maiņas komerckursa vai pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas maiņas 

kursa maksājuma saņemšanas dienā. Ja pēc attiecīgās summas konvertācijas Nomnieka 

veiktais maksājums nesedz kārtējo Nomas maksājumu, rēķina summu vai parādu, Nomnieks 

apņemas 3 (trīs) Darba dienu laikā no Iznomātāja paziņojuma un/vai rēķina saņemšanas 

dienas dzēst attiecīgo starpību. Jebkurus izdevumus, kas saistīti ar naudas konvertāciju, 

pārskaitījumiem, iemaksām u.c., sedz Nomnieks. 

9.17. Maksājumi Līgumā paredzēto saistību izpildei tiek ieskaitīti šādā secībā:1) Līgumā 

noteikto izdevumu samaksai (skat. 9.10. un 9.11. punktu),2) Līgumā noteikto komisijas 
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maksu samaksai,3) Nokavējuma procentu samaksai,4) Nomas maksājumu samaksai,5) 

līgumsoda samaksai. 

9.18. Visi maksājumi saskaņā ar Līgumu un Iznomātāja izrakstītajiem rēķiniem Nomniekam 

ir jāveic neatkarīgi no tā, vai Transportlīdzeklis attiecīgajā brīdī ir vai nav lietojams. 

Transportlīdzekļa lietošanas daļējs vai pilnīgs ierobežojums, sakarā ar Transportlīdzekļa 

bojājumu, zudumu vai pilnīgu bojāeju, ar Transportlīdzekli saistīti strīdi, Transportlīdzekļa 

aizturēšana, nogādāšana attiecīgās iestādes stāvvietā un/vai evakuēšana no valsts iestāžu 

puses jebkādu iemeslu dēļ, kā arī strīdi ar Apdrošinātāju, neatbrīvo Nomnieku no 

pienākuma pildīt ar Līgumu uzņemtās saistības 

10. Dros ̌ības nauda 
10.1. Ka ̄nodrošinaj̄umu no šī Līguma izrietošo saistību izpildei Nomnieks samaksa ̄

Iznomat̄aj̄am Drošības naudu Pamatnoteikumos norad̄ītaja ̄apmer̄a.̄ Pec̄ Līguma 

nosleḡšanas Iznomat̄aj̄s iesniedz Nomniekam reķ̄inu/pazino̧jumu par Drošības naudas 

samaksu, kas Nomniekam uzreiz ir jaāpmaksa ̄skaidra ̄nauda ̄Līguma nosleḡšanas vieta ̄vai 

taja ̄paša ̄diena ̄ar par̄skaitījumu uz Iznomat̄aj̄a reķ̄ina/̄pazino̧juma ̄norad̄īto kontu. 

10.2. Drošības naudas izlietošana, tas̄ apmer̄a atjaunošana un atmaksa: 

10.2.1. Iznomat̄aj̄s ir tiesīgs bez iepriekšej̄a brīdinaj̄uma izlietot Drošības naudu 

jebkura no šī Līguma vai normatīva ̄akta izrietoša prasījuma apmierinas̄̌anai, ja 

saistības izpildes nokavej̄ums ir ilgak̄s par 5 (piecam̄) kalendar̄ajam̄ dienam̄; 

10.2.2. Ja Iznomat̄aj̄s ir izlietojis visu vai daļu no Drošības naudas, tad Nomniekam 

pec̄ Iznomat̄aj̄a rakstiska pieprasījuma sanȩmšanas 5(piecu) darba dienu laika ̄

jan̄odrosǐna Drošības naudas apmer̄a atjaunošana līdz Pamatnoteikumos 

norad̄ītajam; 

10.2.3. Ja šim Līgumam izbeidzoties, Drošības nauda Līguma saistību izpildes 

nodrošinas̄̌anai netiek izmantota vai tiek izmantota daļej̄i, tad ta ̄pilnība ̄vai tas̄ atlikusī 
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daļa atmaksaj̄ama Nomniekam 3 (trīs) kalendar̄o dienu laika ̄pec̄ Nomnieka rakstiska 

pieprasījuma sanȩmšanas. 

10.3. Nomniekam nav tiesību prasīt procentu pieaugumu no Drošības naudas. 

11. GPS ieka ̄rta 
11.1. Nomnieks apzinas̄ un saprot, ka Transportlīdzeklis Iznomat̄aj̄a uzdevuma ̄var tikt 

aprīkots ar GPS iekar̄tu, kas paredzet̄a Transportlīdzekļa drošībai pret 

zad̄zību/piesavinas̄̌anos, ka ̄arī Nomnieka no šī Līguma izrietošo saistību izpildes 

nodrošinas̄̌anai un par̄baudei, ka ̄ietvaros Iznomat̄aj̄s, cita starpa,̄ var apstrad̄at̄ 

Transportlīdzekļa gȩolokac̄ijas datus un sanȩmt pazino̧jumus par Transportlīdzekļa 

izbraukšanu ar̄pus atļautas̄ teritorijas saskana̧ ̄ar Privat̄uma Politika ̄paredzet̄ajiem 

noteikumiem. Iznomat̄aj̄am ir tiesības uz sava reķ̄ina visa ̄šī Līguma darbības laika ̄

Transportlīdzeklim uzstad̄īt jebkad̄as gȩolokac̄ijas izsekošanas vai attal̄inat̄as 

Transportlīdzekļa izsleḡšanas iekar̄tas pec̄ Iznomat̄aj̄a ieskatiem. 

11.2. Nomniekam nav tiesību bez Iznomat̄aj̄a rakstiskas piekrišanas veikt GPS iekar̄tas, ja 

tad̄a ir uzstad̄īta Transportlīdzeklim, demontaz̄̌u vai par̄likšanu uz citu transportlīdzekli, ka ̄

arī atsleḡšanu. 

11.3. Nomniekam ir pienak̄ums 3 (trīs) Darba dienu laika ̄pec̄ Iznomat̄aj̄a motivet̄a 

pieprasījuma nodot Iznomat̄aj̄am Transportlīdzekli Iznomat̄aj̄a norad̄īta ̄vieta ̄un dot iespej̄u 

Iznomat̄aj̄am uzstad̄īt vai veikt Transportlīdzeklī uzstad̄ītas̄ GPS iekar̄tas remontdarbus. 

12. Citas Pus ̌u tiesības un piena ̄kumi 
12.1. Nomniekam ir pienak̄ums risinat̄ ar Transportlīdzekli saistītus strīdus, nover̄st visas 

Transportlīdzeklim konstatet̄as̄ nepilnības un truk̄umus, ka ̄arī ver̄sties pret Trešajam̄ 

personam̄, ja tas̄ kaut kad̄a ̄veida ̄radījušas zaudej̄umus Iznomat̄aj̄am, bojaj̄ot 

Transportlīdzekli vai prettiesiski to lietojot. Minet̄o pienak̄umu izpildei Nomnieks sanȩm no 

Iznomat̄aj̄a pilnvaru saskana̧ ̄ar Vispar̄ej̄o noteikumu 14.1.punktu. 
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12.2. Nomniekam 3 (trīs) Darba dienu laika ̄pec̄ Iznomat̄aj̄a pieprasījuma ir pienak̄ums 

uzrad̄īt dokumentus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa lietošanu un apdrošinas̄̌anu. 

12.3. Iznomat̄aj̄am ir tiesības jebkura ̄laika ̄vai nu tieši vai ar pilnvarotas personas 

starpniecību par̄baudīt Transportlīdzekļa stav̄okli. Nomniekam ir pienak̄ums 3 (trīs) 

kalendar̄o dienu laika ̄pec̄ Iznomat̄aj̄a pieprasījuma uzrad̄īt Iznomat̄aj̄am Transportlīdzekli un 

dot iespej̄u Iznomat̄aj̄am par̄baudīt Transportlīdzekļa stav̄okli. 

12.4. Ja Transportlīdzeklis tiek aizturet̄s, nogad̄at̄s attiecīgas̄ iestad̄es stav̄vieta ̄un/vai 

evakuet̄s no valsts iestaz̄̌u puses jebkad̄u iemeslu deļ̄, Nomniekam ir pienak̄ums 

nekavej̄oties veikt visas nepieciešamas̄ darbības, lai atgut̄u Transportlīdzekli sava ̄vai 

Iznomat̄aj̄a turej̄uma,̄ bet gadījuma,̄ ja arī Nomnieks tiek aizturet̄s, Iznomat̄aj̄am ir tiesības 

par̄nȩmt Transportlīdzekli un izbeigt Līgumu bez pienak̄uma atlīdzinat̄ Nomniekam jebkad̄us 

zaudej̄umus un atgriezt Nomniekam ta ̄samaksat̄o Nomas maksu un citus maksaj̄umus. 

12.5. Nomniekam ir jaz̄ino̧ Iznomat̄aj̄am par savu nodomu iesniegt tiesa ̄pieteikumu par 

Nomnieka maksat̄nespej̄u 5 (piecas) Darba dienas pirms pieteikuma iesniegšanas tiesa.̄ 

12.6. Nomniekam ir pienak̄ums nekavej̄oties, bet ne vel̄ak̄ ka ̄5 (piecu) dienu laika ̄rakstiski 

informet̄ Iznomat̄aj̄u, ja: 

12.6.1. mainas̄ Nomnieka var̄ds, uzvar̄ds, adrese, e-pasta adrese, tal̄runa̧ numurs, 

u.c. kontaktinformac̄ija, ka ̄arī bankas konts; 

12.6.2. Transportlīdzeklis tiek konfiscet̄s vai kļus̄t zinam̄s par šad̄u apstak̄ļu 

iestas̄̌anas̄ iespej̄amību; 

12.6.3. tiek nozaudet̄a Transportlīdzekļa tehniska ̄un/vai cita dokumentac̄ija; 

12.6.4. Transportlīdzeklim ir regi̧stret̄a aizlieguma atzīme; 

12.6.5. ar tiesas spriedumu ir pasludinat̄s Nomnieka maksat̄nespej̄as process; 
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12.6.6. Transportlīdzeklis pazud̄ (taja ̄skaita ̄notikusi ta ̄zad̄zība), tiek bojat̄s vai 

iestaj̄as pilnīgas bojaējas gadījums, vai ir iestaj̄ies kad̄s cits gadījums, kas var 

apdraudet̄ Līguma izpildi. 

12.7. Nomniekam Līguma darbības ietvaros ir pienak̄ums izmantot tikai drošus elektronisko 

sakaru un datu par̄raides līdzekļus un iekar̄tas. 

12.8. Nomnieks ir informet̄s un piekrīt, ka Iznomat̄aj̄am ka ̄Transportlīdzekļa īpašniekam ir 

tiesības šī Līguma darbības laika ̄pec̄ saviem ieskatiem un nesaskano̧jot ar Nomnieku 

atsavinat̄, ieķīlat̄ vai ka ̄citad̄i apgrut̄inat̄ Transportlīdzekli par labu jebkurai trešajai personai, 

nodrošinot, ka šis Līgums ar visiem taja ̄ietvertajiem noteikumiem ir spek̄a ̄esošs, 

Transportlīdzekļa atsavinas̄̌anas gadījuma ̄saistošs jaunajam Transportlīdzekļa īpašniekam 

un Iznomat̄aj̄am tiek saglabat̄as tiesības iznomat̄ Transportlīdzekli Nomniekam uz šaja ̄

Līguma ̄paredzet̄ajiem noteikumiem. Transportlīdzekļa atsavinas̄̌anas gadījuma ̄Nomnieks 

ar šo Līgumu bez nosacījumiem un neatsaucami pilnvaro Iznomat̄aj̄u Nomnieka var̄da ̄

parakstīt Iznomat̄aj̄am pec̄ formas un satura pienȩmamu par̄jaunojumu, ar kuru uz jauno 

Transportlīdzekļa īpašnieku tiek par̄jaunotas Līguma ̄noteiktas̄ saistības. 

12.9. Pusem̄ Līguma izpildes gaita ̄izmantojot sakaru līdzekļus, Iznomat̄aj̄s nav atbildīgs par 

zaudej̄umiem, kas radušies pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, ka ̄arī tehnisko 

iekar̄tu, kas nodrošina attiecīgos Iznomat̄aj̄a pakalpojumus, lietošanas traucej̄umu deļ̄, t.sk., 

bet ne tikai, sakaru līdzekļu traucej̄umu deļ̄, Maj̄aslapas darbības traucej̄umu deļ̄, 

kredītiestaz̄̌u elektronisko datu apmaina̧s un maksaj̄uma sistem̄u (t.sk. Internetbankas) 

darbības traucej̄umu deļ̄. 

12.10. Nomnieks piekrīt Iznomat̄aj̄a tiesībam̄ nodot (cedet̄) no Līguma izrietošos prasījumus 

vai to daļu neierobežotam skaitam Tresǒ personu. Nomnieks neiebilst, ka šad̄a ̄gadījuma ̄

Iznomat̄aj̄s izpauž Trešajam̄ personam̄ visu informac̄iju, kas izriet no Līguma. Nomnieks 

piekrīt un apzinas̄, ka Iznomat̄aj̄am nav pienak̄uma informet̄ Nomnieku par Iznomat̄aj̄a no 

Līguma izrietošo prasījumu cesiju Trešajam̄ personam̄. 
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12.11. Nomnieks piekrīt, ka, cedej̄ot Trešajam̄ personam̄ no Līguma izrietošos prasījumus 

vai to daļu, šad̄am̄ Trešajam̄ personam̄ (cesionar̄iem) ir tiesības cedet̄os prasījumus vai to 

daļu cedet̄ tal̄ak̄ neierobežotam skaitam Trešo personu. Sǎd̄a ̄gadījuma ̄Trešajam̄ personam̄ 

(cesionar̄iem) ir tad̄as pat tiesības izpaust Trešajam̄ personam̄ informac̄iju, kas izriet no 

Līguma, ka ̄arī informac̄iju par Nomnieku, kad̄as ir noteiktas Iznomat̄aj̄am saskana̧ ̄ar 

Līgumu, un nav pienak̄uma informet̄ Nomnieku par šad̄u cesiju. 

12.12. Nomnieks piekrīt, ka no Līguma izrietošo prasījumu cesijas gadījuma ̄Iznomat̄a ̄jam ir 

tiesības, bet nav pienak̄ums turpinat̄ apkalpot no Līguma izrietošos Līguma maksaj̄umus par 

labu jaunajiem kreditoriem, darbojoties ka ̄kreditoru agȩntam (pilnvarniekam) saskana̧ ̄ar 

Civillikuma 18.nodaļa ̄noteikto. Ja Iznomat̄aj̄s turpina apkalpot no Līguma izrietošos Līguma 

maksaj̄umus, Nomnieks turpina veikt Līguma maksaj̄umus Iznomat̄aj̄am uz Iznomat̄aj̄a kontu 

vai citu kontu, kas norad̄īts Iznomat̄aj̄a reķ̄ina/̄pazino̧juma ̄Nomniekam. Papildus tam, 

Nomnieks piekrīt, ka Iznomat̄aj̄am nav pienak̄uma informet̄ Nomnieku par faktu, ka 

Iznomat̄aj̄s turpina darboties ka ̄kreditoru agȩnts (pilnvarnieks). Ja Iznomat̄aj̄s cede ̄no 

Līguma izrietošos prasījumus Trešajam̄ personam̄, neturpinot apkalpot no Līguma izrietošos 

Līguma maksaj̄umus, tad Nomnieks turpina veikt Līguma maksaj̄umus uz jauno kreditoru 

kontiem, kas norad̄īt Iznomat̄aj̄a pazino̧juma ̄Nomniekam. 

12.13. Nomnieks piekrīt, ka Iznomat̄aj̄s, piedav̄aj̄ot (reklamej̄ot) Trešajam̄ personam̄ iespej̄u 

cedet̄ tam̄ no Līguma izrietošos prasījumus, ir tiesīgs publiski izpaust Trešajam̄ personam̄ 

šad̄u ar Nomnieku saistītu informac̄iju: Nomnieka dzimumu, atrašanas̄ vietu, ikmen̄eša neto 

ienȩm̄umus, izdevumus, kredītves̄turi un citu ar Nomnieku saistītu informac̄iju. Piedav̄a ̄jot 

iespej̄u cesijas ceļa ̄iegut̄ no Līguma izrietošos prasījumus, Iznomat̄aj̄s apnȩmas publiski 

neizpaust Nomnieka var̄du, uzvar̄du, personas kodu, tal̄runa̧ numuru, e-pasta adresi, adresi 

vai citu informac̄iju, pec̄ kuras Nomnieks varet̄u tikt identificet̄s. Pec̄ cesijas līguma 

nosleḡšanas Iznomat̄aj̄s cesionar̄am nodod visu Iznomat̄aj̄a rīcība ̄esošo informac̄iju par 

Nomnieku. 

13. Transportlīdzekļa nodošana Iznomat̄aj̄am pec̄ Nomas termina̧ beigam̄ un Līguma 

izbeigšanas gadījuma ̄
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13.1. Nomniekam ir jaīever̄o, ka: 

13.1.1. Transportlīdzekļu nodošanas punkti (vietas), to adreses un darba laiki ir norad̄īti 

Iznomat̄aj̄a Maj̄aslapa.̄ 

13.1.2. Notekot Nomas termina̧m uz kad̄u nosleḡts Līgums, Nomniekam ir piena ̄kums 

savlaicīgi sazinat̄ies ar Iznomat̄aj̄u un ne vel̄ak̄ ka ̄ped̄ej̄a ̄Nomas termina̧ diena ̄nodot 

Transportlīdzekli Iznomat̄aj̄a vai Iznomat̄aj̄a sadarbības partnera valdījuma,̄ iznȩmot 

gadījumu, ja Puses Līguma ̄noteiktaja ̄kar̄tība ̄ir vienojušas̄ par Nomas termina̧ 

pagarinaj̄umu. Ja Nomas termina̧ ped̄ej̄a ̄diena ̄atbilstoši Iznomat̄aj̄a Maj̄aslapa ̄

publicet̄ajai informac̄ijai nestrad̄a ̄neviens Transportlīdzekļu nodošanas punkts, tad 

Transportlīdzeklis jaātgriež atpakaļ nak̄amaja ̄darba diena ̄līdz pulksten 12:00. 

13.1.3. Nomniekam vienpusej̄i atkap̄joties no Līguma, Transportlīdzeklis nekavej̄oties 

ir jan̄odod Iznomat̄aj̄a vai Iznomat̄aj̄a sadarbības partnera valdījuma ̄kad̄a ̄no 

Transportlīdzekļu nodošanas punktiem to darba laika.̄ Tikai Nomnieka pazino̧jums 

nav par pamatu Nomas maksas apreķ̄ina aptures̄̌anai. 

13.1.4. Līguma pirmstermina̧ izbeigšanas gadījuma,̄ ja šo tiesību ir izmantojis 

Iznomat̄aj̄s, Nomniekam Transportlīdzeklis ir jan̄odod Iznomat̄aj̄a vai Iznomat̄aj̄a 

sadarbības partnera valdījuma ̄Līguma pirmstermina̧ pazino̧juma ̄norad̄ītaja ̄termina̧ ̄

un vieta ̄vai kad̄a ̄no Transportlīdzekļu nodošanas punktiem. 

13.1.5. Iznomat̄aj̄a vieta ̄Transportlīdzekli var par̄nȩmt arī Iznomat̄aj̄a norad̄īts 

Sadarbības partneris vai pilnvarota ̄persona. 

13.1.6. Ja Nomnieks savlaicīgi nenodod Transportlīdzekli atpakaļ Iznomat̄aj̄a vai 

Iznomat̄aj̄a sadarbības partnera valdījuma,̄ tad Nomniekam ir pienak̄ums samaksat̄ 

Iznomat̄aj̄am Nokavej̄uma procentus 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmer̄a ̄no 

Pamatnoteikumos norad̄ītas̄ Transportlīdzekļa ver̄tības par katru kavet̄o dienu. 
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13.1.7. Transportlīdzekļa nodošanu apliecina Nomnieka un Iznomat̄aj̄a vai Iznomat̄aj̄a 

sadarbības partnera parakstīts Akts, iznȩmot gadījumus, ja Transportlīdzeklis tiek 

atgut̄s piespiedu kar̄ta ̄un / apstak̄ļos, kad Akta parakstīšana nav iespej̄ama. 

13.2. Jebkura ̄no gadījumiem, kad Transportlīdzeklis tiek atgriezts atpakaļ 

Iznomat̄aj̄am: 

13.2.1. Atgrieztajam Transportlīdzeklim jab̄ut̄: ar tīru virsbuv̄i un salonu, ražotaj̄a 

komplektac̄ija ̄(taja ̄skaita,̄ bet ne tikai transportlīdzekļa atsleḡas), ar sezonai 

atbilstosǎm̄ riepam̄, kas ir ne sliktak̄as par riepam̄ (klase un nodilums), ar kad̄am̄ bija 

aprīkots Transportlīdzeklis ta ̄nodošanas brīdī Nomniekam, izietai Tehniskai 

apskatei, kura ̄Transportlīdzekļa tehniskais stav̄oklis un ta ̄aprīkojums kopuma ̄

nover̄tet̄s ar “0” vai “1” un piešķirta atļauja piedalīties ceļu satiksme,̄ kas ir spek̄a ̄ vel̄ 

vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pec̄ dienas, kura ̄parakstīts Akts par Transportlīdzekļa 

nodošanas atpakaļ Iznomat̄aj̄am; 

13.2.2. Atgrieztajam Transportlīdzeklim nedrīkst but̄ tad̄i truk̄umi vai defekti, kas nav 

saistīti ar Dabisko nolietojumu Līguma darbības laika,̄ iever̄ojot, ka Dabiskais 

nolietojums nav attiecinam̄s uz Vispar̄ej̄o noteikumu 7.2. punkta ̄noteikto Nomnieka 

atbildību par atsevišķu Transportlīdzekļa detaļu remontu/nomainu̧ to Dabiska ̄

nolietojuma rezultat̄a.̄ 

13.2.3. Kopa ̄ar Transportlīdzekli ir jan̄odod arī tehniska ̄un ar Transportlīdzekļa 

lietošanu saistīta ̄dokumentac̄ija (ja tad̄a ir nodota Nomniekam) 

13.2.4. Ja atgrieztais Transportlīdzeklis neatbilst 13.2. punkta ̄noteiktajam, 

Nomniekam ir pienak̄ums 3 (trīs) Darba dienu laika ̄pec̄ Iznomat̄aj̄a reķ̄ina/pazin ̧ojuma 

sanȩmšanas segt remontdarbu un material̄u izdevumus, kas nepieciešami 

Transportlīdzekļa sakopšanai/atjaunošanai tad̄a ̄stav̄oklī, kad̄a ̄tas atradas̄ 

Transportlīdzekļa nodošanas diena ̄Nomniekam un varet̄u sanȩmt atļauju piedalīties 

ceļu satiksme.̄ Kopšanas pakalpojumu, remontdarbu un material̄u izdevumu apmer̄u 

nosaka Iznomat̄aj̄s, pamatojoties uz pakalpojumu sniedzej̄u un par̄devej̄u 
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piestad̄ītajiem reķ̄iniem vai tam̄em̄. Ja Transportlīdzeklis ir tad̄a ̄stav̄oklī, ka to nav 

iespej̄ams atjaunot, Nomniekam ir pienak̄ums 3 (trīs) Darba dienu laika ̄pec̄ 

Iznomat̄aj̄a pieprasījuma samaksat̄ Iznomat̄aj̄am Transportlīdzekļa atlikušo ver̄tību 

attiecīgaja ̄brīdī ka ̄atlīdzību par Iznomat̄aj̄am radītajiem zaudej̄umiem, atskaitot 

apdrošinas̄̌anas atlīdzību, ko par Transportlīdzekli ir sanȩm̄is Iznomat̄aj̄s (ja 

Transportlīdzeklim bija Nomnieka noformet̄a KASKO apdrošinas̄̌anas polise). 

13.3. Nomnieks piekrīt, ka Iznomat̄aj̄am ir tiesības iegut̄ Transportlīdzekļa valdījumu, 

patstav̄īgi par̄nȩmot Transportlīdzekli sava ̄vara ̄pašam vai piesaistot Trešas̄ personas, ja 

Līguma ̄paredzet̄ajos gadījumos Nomnieks termina̧ ̄nenodod Transportlīdzekli Iznomat̄aj̄am. 

14. Pilnvarojums 
14.1. Iznomat̄aj̄s pec̄ Nomnieka rakstveida pieprasījuma sanȩmšanas izsniedz Nomniekam 

pilnvaru šad̄os gadījumos: 

14.1.1. strīdu risinas̄̌anai ar apdrošinas̄ǎnas sabiedrībam̄ un jebkad̄u citu ar 

Transportlīdzekli saistītu strīdu risinas̄̌anai ar Trešajam̄ personam̄; 

14.1.2. Transportlīdzekļa izbraukšanai un lietošanai ar̄pus Latvijas Republikas teritorijas, ja 

Transportlīdzeklis ir attiecīgi apdrošinat̄s un Nomniekam nav neizpildītu saistību pret 

Iznomat̄aj̄u. 

14.2. Iznomat̄aj̄s ir tiesīgs atteikt Vispar̄ej̄o noteikumu 14.1.2.p. noteiktas̄ pilnvaras 

izsniegšanu Nomniekam, par to informej̄ot Nomnieku. Iznomat̄aj̄am nav pienak̄ums pamatot 

ta ̄atteikumu izsniegt pilnvaru. 

15. Nokavej̄uma un saistību neizpildes sekas 

15.1. Iznomat̄aj̄s ir tiesīgs piemer̄ot par Līguma ̄noteikto maksaj̄umu, iznȩmot līgumsodu, 

kavej̄umu līdz saistību izpildei vai līdz Līguma izbeigšanai nokavej̄uma procentus 0,5% 

(nulle, komats, pieci procenti) apmer̄a ̄no savlaicīgi nesamaksat̄as̄ summas par katru 

kavej̄uma dienu, bet pec̄ Līguma izbeigšanas Likumiskos procentus. Papildus minet̄ajam, ja 
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Transportlīdzeklim ir uzstad̄īta atbilstoša ierīce, Iznomat̄aj̄am ir tiesības Līguma maksa ̄jumu 

kavej̄uma gadījuma ̄attal̄inat̄i izsleḡt Transportlīdzekli. 

15.2. Ja Nomnieks neizpilda vai par̄kap̄j vienu vai vairak̄us no šad̄iem Vispar̄ej̄os noteikumos 

noteiktajiem pienak̄umiem: (i) pienak̄umu risinat̄ visus ar Transportlīdzekli saistītos strīdus, 

(ii) pienak̄umu lietot Transportlīdzekli tikai personīgam̄ vajadzībam̄, iever̄ojot noteiktos 

lietošanas ierobežojumus, (iii) uzturet̄ Transportlīdzekli Līguma noteikumiem atbilstoša ̄ 

stav̄oklī, (iv) segt visus ar Transportlīdzekli saistītos izdevumus, (v) pienak̄umu iever̄ot 

OCTA un/vai KASKO apdrošinas̄̌anas noteikumus un/vai (vi) pienak̄umu neizpaust 

informac̄iju par Līgumu, tad Nomnieks maksa ̄Iznomat̄aj̄am līgumsodu 50 EUR (piecdesmit 

eiro un 00 centi) par katru saistību neizpildes gadījumu. 

15.3. Ja Nomnieks neizpilda vai par̄kap̄j vienu vai vairak̄us no šad̄iem Vispar̄ej̄os noteikumos 

noteiktajiem pienak̄umiem/aizliegumiem: (i) aizliegumu atsavinat̄ un ieķīlat̄ Transportlīdzekli, 

(ii) aizliegumu nodot Transportlīdzekli Trešajam̄ personam̄, (iii) pienak̄umu Līguma darbības 

laika ̄nodrošinat̄ OCTA un KASKO (ja KASKO paredzet̄s), (iv) pienak̄umu Iznomat̄aj̄am 

uzrad̄īt dokumentus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa lietošanu vai apdrošinas̄̌anu, (v) 

Transportlīdzeklis ir aizturet̄s, nogad̄at̄s attiecīgas̄ iestad̄es stav̄vieta ̄un/vai evakuet̄s no 

valsts iestaz̄̌u puses jebkad̄u iemeslu deļ̄ un/vai (vi) pienak̄umu pazino̧t par apdrošinas̄̌anas 

gadījuma iestas̄̌anos vai citu Vispar̄īgo noteikumu 12.6. punkta ̄norad̄īto notikumu, tad 

Nomnieks maksa ̄Iznomat̄aj̄am līgumsodu 150 EUR par katru saistību neizpildes gadījumu. 

15.4. Ja nododot Nomas priekšmetu Iznomat̄aj̄a valdījuma,̄ nobraukto kilometru daudzums ir 

lielak̄s par Pamatnoteikumos norad̄īto Kopej̄o atļauto nobraukumu Nomas termina̧,̄ 

Nomniekam ir pienak̄ums samaksat̄ Iznomat̄aj̄am maksu 0 EUR (nulle eiro un 0 centi) par 

katru nobraukto kilometru, kas par̄sniedz Pamatnoteikumos norad̄īto. 

15.5. Līguma ̄noteikta ̄līgumsoda samaksa neatbrīvo Nomnieku no Līguma ̄noteikto saistību 

izpildes un zaudej̄umu/izdevumu atlīdzinas̄̌anas pienak̄uma. 
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15.6. Līguma ̄noteikto maksu par atļauta ̄nobraukuma par̄sniegšanu, nokavej̄uma procentu 

un līgumsoda samaksu Nomnieks veic 7 (septinu̧) Darba dienu laika ̄no Iznomat̄aj̄a attiecīga 

pazino̧juma/reķ̄ina nosut̄īšanas brīža. 

15.7. Iznomat̄aj̄am atkap̄joties no Līguma saskana̧ ̄ar Vispar̄ej̄o noteikumu 17.5.2.punktu, 

Nomniekam 10 (desmit) Darba dienu laika ̄no Iznomat̄aj̄a pieprasījuma/reķ̄ina sanȩmšanas 

brīža jas̄amaksa ̄Iznomat̄aj̄am Transportlīdzekļa atlikusī ver̄tība, ja Transportlīdzeklis nav 

bijis apdrošinat̄s (taja ̄skaita ̄nav bijis apdrošinat̄s pret iestaj̄ušos risku), Apdrošinat̄aj̄s 

pienȩm lem̄umu atteikt izmaksat̄ apdrosǐnas̄̌anas atlīdzību vai Apdrošinat̄aj̄a izmaksat̄a ̄ 

apdrošinas̄̌anas atlīdzība ir mazak̄a par Transportlīdzekļa atlikušo ver̄tību vai ar 

Transportlīdzekli notikušais gadījums nav apdrošinas̄̌anas gadījums, atskaitot 

apdrošinas̄̌anas atlīdzību, ko par Transportlīdzekli ir sanȩm̄is Iznomat̄aj̄s. 

16. Nomas termin ̧a pagarina ̄s ̌ana 
16.1. Iznomat̄aj̄am ir tiesības piedav̄at̄ Nomas termina̧ pagarinas̄̌anu, nosut̄ot Nomniekam 

informatīvu pazino̧jumu, kura ̄norad̄īta piedav̄at̄a ̄Pagarinas̄̌anas maksa, vai piedav̄aj̄umu 

izsakot telefoniski. Ja Nomnieks līdz Nomas termina̧ beigam̄ nav sanȩm̄is Iznomat̄aj̄a 

informatīvo pazino̧jumu ar piedav̄at̄o Pagarinas̄̌anas maksu, Nomniekam ir tiesības pašam 

ierosinat̄ Nomas termina̧ pagarinas̄̌anu, (i) aizpildot Nomas termina̧ pagarinas̄̌anas 

pieteikumu Maj̄aslapa ̄vai Klientu apkalpošanas centra ̄vai (ii) no sava Līguma ̄norad̄īta ̄e-

pasta nosut̄ot Nomas termina̧ pagarinas̄ǎnas pieprasījumu uz Līguma ̄vai Maj̄aslapa ̄

norad̄īto Iznomat̄aj̄a e-pasta adresi šad̄a ̄format̄a:̄ “Lud̄zu pagarinat̄ līguma Nr. (norad̄īt 

Līguma numuru) terminu̧”. 

16.2. Nekavej̄oties pec̄ tam, kad Iznomat̄aj̄s ir sanȩm̄is un izver̄tej̄is Nomas termina̧ 

pagarinas̄̌anas pieteikumu, Iznomat̄aj̄s pienȩm lem̄umu par Nomas termina̧ pagarinas̄̌anu un 

Pagarinas̄̌anas maksas apmer̄u vai atteikumu, informej̄ot Nomnieku e-pasta ̄vai telefoniski 

par pienȩmto lem̄umu. 

16.3. Iznomat̄aj̄s ir tiesīgs atteikt Nomas termina̧ pagarinas̄̌anu, par to informej̄ot Nomnieku. 

Iznomat̄aj̄am nav pienak̄ums pamatot ta ̄atteikumu pagarinat̄ Nomas terminu̧ 
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16.4. Ne vel̄ak̄ ka ̄3 (trīs) Darba dienu laika ̄pec̄ Iznomat̄aj̄a lem̄uma par Nomas termina̧ 

pagarinas̄̌anu un Pagarinas̄̌anas maksas apmer̄a pazino̧šanas Nomniekam Nomnieks 

apstiprina Nomas termina̧ pagarinas̄̌anu no Nomnieka konta, kas atver̄ts Latvija ̄regi̧stret̄a ̄

kredītiestad̄e,̄ par̄skaitot uz Iznomat̄aj̄a kontu Pagarinas̄̌anas maksu un maksaj̄uma mer̄ķī 

norad̄ot „PAGARINAJ̄UMS”, attiecīga ̄reķ̄ina numuru vai citu informac̄iju, kas nepar̄protami 

liecina par maksaj̄uma saistību ar Nomas termina̧ pagarinaj̄umu. Ja Iznomat̄aj̄s nav sanȩm̄is 

Pagarinas̄̌anas maksu no Nomnieka šaja ̄punkta ̄noteiktaja ̄termina̧,̄ Iznomat̄aj̄a lem̄ums par 

Nomas termina̧ pagarinas̄̌anu un Pagarinas̄̌anas maksas apmer̄u zaude ̄spek̄u un 

Nomniekam ir jap̄iesakas̄ Nomas termina̧ pagarinas̄̌anai atkar̄toti. 

16.5. Nomas termina̧ pagarinaj̄ums uz Iznomat̄aj̄a lem̄uma ̄par Nomas termina̧ pagarinas̄̌anu 

noteikto terminu̧ staj̄as spek̄a ̄pec̄ tam, kad Iznomat̄aj̄s ir sanȩm̄is Pagarinas̄̌anas maksu. 

Pec̄ Pagarinas̄̌anas maksas sanȩmšanas Iznomat̄aj̄s noforme ̄un Nomniekam nosut̄a 

pazino̧jumu par Nomas termina̧ pagarinaj̄umu. 

16.6. Gadījuma,̄ ja ar identifikac̄ijas maksaj̄umu Iznomat̄aj̄s nevar Nomnieku identificet̄, tad 

Iznomat̄aj̄s pirms pazino̧juma par Nomas termina̧ pagarinaj̄umu ir tiesīgs papildus pieprasīt, 

lai Nomnieks izmanto citu metodi, kas ļauj identificet̄ Nomnieku, vai luḡt Nomnieku ierasties 

klat̄iene.̄ 

17. Līguma darbības termin ̧s ̌ un ta ̄ pirmstermin ̧a 
izbeigs ̌ana 
17.1. Līgums staj̄as spek̄a ̄ta ̄parakstīšanas brīdī un ir spek̄a ̄līdz Līguma ̄noteikto saistību 

pilnīgai izpildei. 

17.2. Līgums ir uzskatam̄s par izpildītu ar brīdi, kad Nomnieks ir samaksaj̄is Iznomat̄aj̄am 

visu tam pienak̄ošos Nomas maksu, ka ̄arī apreķ̄inat̄os nokavej̄uma procentus, līgumsodus 

un citus Līguma ̄un Cenrad̄ī noteiktos maksaj̄umus (ja tad̄i piemer̄oti) un atgriezis 

Transportlīdzekli Iznomat̄aj̄am Līguma noteikumiem atbilstoša ̄stav̄oklī vai gadījuma,̄ ja 

Transportlīdzeklis tiek atgriezts Iznomat̄aj̄am sliktak̄a ̄stav̄oklī – saskana̧ ̄ar Līgumu sedzis 

visus Iznomat̄aj̄a zaudej̄umus/izdevumus. 
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17.3. Līguma ̄noteiktas̄ saistības ir uzskatam̄as par izpildītam̄ savlaicīgi, ja to izpilde notikusi 

ne vel̄ak̄ ka ̄saistību izpildes termina̧ ped̄ej̄a ̄diena.̄ Maksaj̄uma saistība ir izpildīta ar brīdi, 

kad maksaj̄uma summa ir ieskaitīta attiecīgas̄ Līguma Puses konta.̄ 

17.4. Nomniekam ir tiesības visa ̄Līguma darbības laika ̄pirms termina̧ atkap̄ties no Līguma, 

30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstveida ̄brīdinot Iznomat̄aj̄u. Ja Līgums tiek izbeigts 

Minimal̄a ̄nomas termina̧ laika ̄vai pirms Nomas termina̧, tad Nomniekam ir pienak̄ums 

maksat̄ Iznomat̄aj̄am Pamatnoteikumu sadaļa ̄„Īpašie noteikumi” noteikto līgumsodu par 

Nomas līguma pirmstermina̧ izbeigšanu. Šad̄a ̄gadījuma,̄ pec̄ tam, kad Nomnieks saskana̧ ̄

ar Līguma noteikumiem ir atgriezis Transportlīdzekli Iznomat̄aj̄am un samaksaj̄is visus 

Līguma maksaj̄umus, kam līdz Transportlīdzekļa atgriešanai ir iestaj̄ies samaksas terminş̌ 

un kas saskana̧ ̄ar Līgumu vai Cenrad̄i pienak̄as Iznomat̄aj̄am, Iznomat̄aj̄am pret Nomnieku 

nebus̄ nekad̄u pretenziju par Transportlīdzekļa nomu un Līguma izpildi. 

17.5. Iznomat̄aj̄s ir tiesīgs, rakstiski informej̄ot Nomnieku, vienpusej̄i atkap̄ties no Līguma, ja 

iestaj̄as jebkurš no šad̄iem gadījumiem: 

17.5.1. Nomnieks ilgak̄ par 10 (desmit) kalendar̄am̄ dienam̄ ir pilnība ̄vai daļej̄i 

nokavej̄is kad̄u ar Līgumu noteikto Nomas maksaj̄umu, un/vai Komisijas maksu vai 

cita Līguma ̄noteikta maksaj̄uma samaksas terminu̧ saskana̧ ̄ar Iznomat̄aj̄a 

reķ̄inu/pazino̧jumu; 

17.5.2. Transportlīdzeklis ir nozagts, nolaupīts, pilnīgi gaj̄is boja,̄ nav atrodams, ir 

konfiscet̄s, attiesat̄s vai ir ierobezǒtas ta ̄lietošanas tiesības no Trešo personu puses; 

17.5.3. Pec̄ Līguma nosleḡšanas Iznomat̄aj̄s atklaj̄, ka Nomnieks Iznomat̄aj̄am 

iesniegtajos dokumentos sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informac̄iju un šad̄as 

informac̄ijas sniegšana/nesniegsǎna ir ietekmej̄usi Nomnieka saistību izpildi vai 

Iznomat̄aj̄a lem̄umu par Transportlīdzekļa iznomas̄̌anu Nomniekam; 

17.5.4. Nomnieks nepilda vai nepienac̄īgi pilda prasības, kas noteiktas Līguma 

Vispar̄ej̄o noteikumu sadaļa ̄“Transportlīdzekļa lietošana”, “Transportlīdzekļa 

uztures̄̌anas un labošanas noteikumi”, “Transportlīdzekļa apdrošinas̄̌anas noteikumi”, 
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“GPS iekar̄ta”, “Citas Pušu tiesības un pienak̄umi” vai “Nokavej̄uma un saistību 

neizpildes sekas” noteiktos pienak̄umus, vai Līguma Pamatnoteikumu sadaļa ̄

noteiktos pienak̄umus un konstatet̄ais par̄kap̄ums nav nover̄sts 5 (piecu) Darba dienu 

laika ̄no Iznomat̄aj̄a rakstiska brīdinaj̄uma nosut̄īšanas vai šad̄s par̄kap̄ums ir izdarīts 

atkar̄toti; 

17.5.5. Nomnieks nav veicis OCTA (iznȩmot gadījumu, ja Pamatnoteikumos pielīgts, 

ka Iznomat̄aj̄s nodrošina OCTA apdrošinas̄̌anas starpniecības pakalpojumu) un/ vai 

KASKO apdrošinas̄̌anu (ja KASKO apdrošinas̄̌ana nepieciešama saskana̧ ̄ar 

Pamatnoteikumos noteikto); 

17.5.6. pret Nomnieku tiek ver̄sti Trešo personu pamatoti prasījumi, kuru kopej̄a ̄

summa par̄sniedz 20% (divdesmit procentus) no Pamatnoteikumos noteiktas̄ 

Transportlīdzekļa ver̄tības; 

17.5.7. Nomnieks likuma ̄noteikta ̄termina̧ ietvaros nav apmaksaj̄is piespriestos 

administratīvos sodus vai citus naudas sodus un citus maksaj̄umus, kas attiecas uz 

Transportlīdzekli vai kurus ir pienak̄ums veikt Transportlīdzekļa vadītaj̄am, lietotaj̄am, 

turet̄aj̄am vai īpašniekam, ja šad̄a kopej̄a ̄neapmaksat̄a ̄summa par̄sniedz 140 EUR 

(viens simts četrdesmit euro) un šad̄s kavej̄ums par̄sniedz 30 (trīsdesmit) dienas; 

17.5.8. ja Nomnieks nav iever̄ojis jebkurus citus noteikumus, kas paredzet̄i cita ̄starp 

Nomnieku un Iznomat̄aj̄u nosleḡtaja ̄līguma,̄ un kuru par̄kap̄uma rezultat̄a ̄

Iznomat̄aj̄am ir tiesības vienpusej̄i atkap̄ties no šad̄a līguma; 

17.5.9. tiesa ̄ir iesniegts Nomnieka maksat̄nespej̄as procesa pieteikums vai ar tiesas 

spriedumu ir pasludinat̄s Nomnieka maksat̄nespej̄as process; 

17.5.10. Nomnieks ir miris vai tiek pasludinat̄s par promesošu vai pazudušu; 

17.5.11. attiecība ̄pret galvinieku – juridisku personu, kas galvojusi par Nomnieka 

saistībam̄, tiesa ̄iesniegts maksat̄nespej̄as procesa pieteikums vai tiesiskas̄ 

aizsardzības procesa pieteikums, galvinieks tiek reorganizet̄s vai likvidet̄s, vai 
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neiever̄o attiecīga ̄nodrošinaj̄uma līguma noteikumus, un 5 (piecu) Darba dienu laika ̄

pec̄ Iznomat̄aj̄a rakstiska brīdinaj̄uma sanȩmšanas Nomnieks nav nodrošinaj̄is citu 

Iznomat̄aj̄am pienȩmamu galvojumu; 

17.5.12. galvinieks – fiziska persona, kas galvojis par Nomnieka saistībam̄, ir miris, 

tiek pasludinat̄s par promesošu vai pazudušu, attiecība ̄pret galvinieku tiesa ̄iesniegts 

fiziskas̄ personas maksat̄nespej̄as procesa pieteikums vai galvinieks neiever̄o 

attiecīga ̄nodrošinaj̄uma līguma noteikumus, un 5 (piecu) Darba dienu laika ̄pec̄ 

Iznomat̄aj̄a rakstiska brīdinaj̄uma sanȩmšanas Nomnieks nav nodrošinaj̄is citu 

Iznomat̄aj̄am pienȩmamu galvojumu; 

17.5.13. Nomnieks atsauc kad̄u saskana̧ ̄ar Līgumu Iznomat̄aj̄am sniegtu piekrisǎnu 

un/vai pilnvarojumu; 

17.5.14. Nomniekam vai ar Nomnieku saistītam̄ personam̄ (Nomnieka laulat̄ais un/vai 

galvinieks) pret Iznomat̄aj̄u vai kad̄u no Mogo Grupas uznȩm̄umiem ir iestaj̄ies 

saistību neizpildes gadījums, kas izriet no jebkura cita nosleḡta līguma; 

17.5.15. 5 (piecu) dienu laika ̄pec̄ Akta parakstīšanas Nomnieks no Iznomat̄aj̄a 

neatkarīgu iemeslu deļ̄ CSDD nav regi̧stret̄s ka ̄Transportlīdzekļa turet̄aj̄s. 

17.6. Pec̄ jebkuru no Vispar̄ej̄o noteikumu 17.5.punkta ̄minet̄o apstak̄ļu iestas̄̌anas̄ Līgums 

uzskatam̄s par izbeigtu ar dienu, kad Iznomat̄aj̄s nosut̄ījis Nomniekam pazino̧jumu par 

Līguma izbeigšanu. 

17.7. Ja Iznomat̄aj̄s Līguma ̄noteiktajos gadījumos vienpusej̄i pirms termina̧ atkap̄jas no 

Līguma: 

17.7.1. Iznomat̄aj̄am nav jaātdod Nomniekam no ta ̄sanȩmtie Nomas maksaj̄umi, 

Komisijas un jebkuri citi no Nomnieka sanȩmtie vai Nomnieka var̄da ̄veiktie 

maksaj̄umi, ko Iznomat̄aj̄s sanȩm̄is Līguma izpildes ietvaros; 
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17.7.2. Nomniekam nekavej̄oties pec̄ Iznomat̄aj̄a pirma ̄pieprasījuma jan̄odod 

Iznomat̄aj̄am vai Iznomat̄aj̄a sadarbības partnerim Transportlīdzeklis pilna ̄

komplektac̄ija ̄saskana̧ ̄ar Vispar̄ej̄o noteikumu sadaļas “Transportlīdzekļa nodošana 

Iznomat̄aj̄am pec̄ Nomas termina̧ beigam̄ un Līguma izbeigšanas gadījuma”̄ 

noteikumiem, ar visam̄ ta ̄aizdedzes atsleḡam̄ un drošības sistem̄u pultīm (ja ̄tad̄as ir 

uzstad̄ītas), Transportlīdzekļa regi̧strac̄ijas apliecību un citiem dokumenti, kas 

Nomniekam tika nodoti ar Aktu; 

17.7.3. Nomnieks neatsaucami pilnvaro Iznomat̄aj̄u bez papildu juridisku procedur̄u 

uzsak̄šanas par̄nȩmt sava ̄valdījuma ̄Transportlīdzekli vai uzticet̄ par̄nȩmšanu 

Trešajam̄ personam̄; 

17.7.4. jebkuri Transportlīdzekļa uzlabojumi, ko Nomnieks izdarījis un kurus nav 

iespej̄ams atdalīt no Transportlīdzekļa nenodarot tam kaitej̄umu vai ka ̄rezultat̄a ̄ar 

Transportlīdzekli nevar piedalīties ceļu satiksme,̄ bez atlīdzības par̄iet Iznomat̄a ̄ja 

īpašuma ̄(ja vien Puses nav vienojušas̄ citad̄ak̄). 

17.7.5. Nomniekam pec̄ Iznomat̄aj̄a pirma ̄pieprasījuma un papildu nosacījumu 

izpildes ir jas̄edz visi no Līguma izrietošie Iznomat̄aj̄a prasījumi, taja ̄skaita ̄jas̄amaksa ̄

Pamatnoteikumu sadaļa ̄„Īpašie noteikumi” noteiktais līgumsods par Nomas līguma 

pirmstermina̧ izbeigšanu; 

17.7.6. Nomniekam tiek apreķ̄ina un ir jam̄aksa ̄Nomas maksa par periodu līdz 

Transportlīdzekļa atdošanai Iznomat̄aj̄am, Iznomat̄aj̄a sadarbības partnerim vai citai 

Iznomat̄aj̄a pilnvarotai personai. 

18. Līguma noteikumu grozīs ̌ana 
18.1. Līguma noteikumi var tikt grozīti vai papildinat̄i tikai Pusem̄ par to vienojoties 

rakstveida.̄ Iznȩm̄ums rakstveida vienosǎnas̄ nepieciešamībai ir: (1) identifikac̄ijas 

maksaj̄ums no Nomnieka konta, kas atver̄ts Latvija ̄regi̧stret̄a ̄kredītiestad̄e,̄ vai cita metode, 

kas ļauj identificet̄ Nomnieku, (2) grozījumi Līguma maksaj̄umos, ja Līguma darbības laika ̄

staj̄as spek̄a ̄nodokļi vai nodevas, vai tiesību aktu un/vai par̄valdes iestaz̄̌u lem̄umu rezultat̄a ̄
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iestaj̄as apstak̄ļi, kas Iznomat̄aj̄am uzliek papildus maksaj̄umus vai samazina maksaj̄umus 

sakara ̄ar Līgumu vai Transportlīdzekļa nomu, (3) grozījumi Cenrad̄ī. 

18.2. Ja Līguma darbības laika ̄staj̄as spek̄a ̄nodokļi vai nodevas, vai tiesību aktu un/vai 

par̄valdes iestaz̄̌u lem̄umu rezultat̄a ̄iestaj̄as apstak̄ļi, kas Iznomat̄aj̄am uzliek papildus 

maksaj̄umus vai samazina maksaj̄umus sakara ̄ar Līgumu vai Transportlīdzekļa nomu, tad 

par izmaina̧m̄ Līguma maksaj̄umos Iznomat̄aj̄s 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš informe ̄

Nomnieku, nosut̄ot Nomniekam attiecīgu pazino̧jumu, un tie staj̄as spek̄a ̄pec̄ minet̄a ̄termina̧ 

bez papildu juridisku procedur̄u veikšanas. 

18.3. Iznomat̄aj̄am ir tiesības jebkura ̄laika ̄vienpusej̄i grozīt Cenrad̄i, taja ̄skaita ̄noteikt 

jaunas izdevumu pozīcijas vai izsleḡt esošas̄. Informac̄ija par izmaina̧m̄ Cenrad̄ī ir pieejama 

Maj̄aslapa ̄un Nomniekam tiek pazino̧ta, izmantojot Iznomat̄aj̄am pieejamos sazina̧s 

līdzekļus ar Nomnieku, vismaz 14 (četrpadsmit) kalendar̄as̄ dienas pirms izmainu̧ 

piemer̄ošanas, nosut̄ot Nomniekam attiecīgu informac̄iju par izmaina̧m̄ Cenrad̄ī un jauno 

Cenrad̄i. Cenraz̄̌a aktual̄a ̄redakcija ir pieejama Iznomat̄aj̄a Maj̄aslapa ̄un ta ̄tiek piemer̄ota 

Pušu turpmak̄ajas̄ attiecības. 

19. Strīdu izskatīs ̌ana 
19.1. Līgums jap̄ilda un visi ar ta ̄izpildi saistītie Pušu strīdi ir risinam̄i saskana̧ ̄ar Latvijas 

Republika ̄spek̄a ̄esošajiem normatīvajiem aktiem. 

19.2. Jebkurš strīds vai prasība, kas izriet no Līguma, skar to vai ta ̄par̄kap̄šanu, vai spek̄a ̄

neesamību, sak̄otnej̄i tiek risinat̄s starp Pusem̄. Pusem̄ nespej̄ot panak̄t vienošanos, strīds 

galīgi tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesa ̄pec̄ piekritības, pamatojoties uz Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

20. Citi noteikumi 
20.1. Ja Līguma teksta ̄minet̄o skaitļu var̄diska ̄izteiksme atšķiras no to skaitliskas̄ 

izteiksmes, par nolīgtu uzskatam̄a skaitļu var̄diska ̄izteiksme. Ja Pamatnoteikumi ir pretruna ̄

ar Vispar̄ej̄iem noteikumiem, Pamatnoteikumi ir noteicošie. 
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20.2. Visas Pušu iepriekšej̄as̄ sarunas, vienošanas̄ un sarakste zaude ̄juridisko spek̄u ar 

Līguma nosleḡšanas brīdi. 

20.3. Visi Pušu pazino̧jumi ir noformej̄ami rakstveida ̄latviešu valoda ̄un nosut̄am̄i otrai Pusei 

pa pastu vai e-pastu, uz pasta adresi un/vai e-pasta adresi, kas ir norad̄ītas Līguma ̄vai 

Pieteikuma.̄ Pa pastu nosut̄īta ̄korespondence uzskatam̄a par sanȩmtu 7. (septītaja)̄ 

kalendar̄a ̄diena ̄pec̄ Latvijas pasta zīmoga ̄norad̄īta ̄datuma par ierakstītas ves̄tules 

nodošanu pasta iestad̄ei, bet e-pasta sut̄ījums – 2. (otraja)̄ darba diena ̄pec̄ nosut̄īšanas. 

20.4. Nomnieks ir informet̄s, ka Iznomat̄aj̄s ir tiesīgs veikt Nomnieka personas datu apstrad̄i, 

ka ̄arī nodot un sanȩmt Nomnieka datus un citu informac̄iju no Trešajam̄ personam̄, datu 

baz̄em̄, uzskaites sistem̄am̄ (piem., Iedzīvotaj̄u regi̧stra, Valsts Ienȩm̄umu dienesta uzkrat̄o 

informac̄iju par ienak̄umiem, Valsts social̄as̄ apdrošinas̄̌anas agȩntur̄as, Uzturlīdzekļu 

garantijas fonda iesniedzej̄u un parad̄nieku regi̧stra, kredītinformac̄ijas birojiem, ka ̄arī 

parad̄ves̄tures datubaz̄em̄ u.c.) un apstrad̄at̄ tos, kuras mer̄ķis to skaita,̄ bet ne tikai ir riska 

nover̄tes̄̌ana, sniegto zinu̧ atbilstības patiesībai par̄baude, klientu uzskaite, pakalpojumu 

piedav̄as̄̌ana, sniegšana un uztures̄̌ana, līguma nosleḡšana, un citiem mer̄ķiem saskan ̧a ̄ar 

Iznomat̄aj̄a Privat̄uma Politiku. 

20.5. Iznomat̄aj̄am ir tiesības zvanīt un nosut̄īt īszina̧s (SMS) uz Nomnieka norad̄īto mobilo 

sakaru operatora piešķirta ̄piesleḡuma numuru, nosut̄īt e-pasta ves̄tules uz Nomnieka 

norad̄īto e-pasta adresi, ka ̄arī nosut̄īt pasta sut̄ījumus uz Nomnieka pasta adresi, lai 

sasniegtu Nomnieku Līguma izpildes ietvaros. Ja Nomnieks nav sasniedzams, izmantojot 

Nomnieka norad̄ītos sazina̧s līdzekļus un kontaktinformac̄iju, tad Iznomat̄aj̄s, lai sazina ̄tos ar 

Nomnieku, var izmantot jebkuru kontaktinformac̄iju, kas tam ir kļuvusi zinam̄a vai 

iepriekšej̄as̄ sadarbības laika ̄izmantota sazina̧i ar Nomnieku. 

20.6. Nomnieks ir informet̄s, ka finansej̄ums Transportlīdzekļa nomas pakalpojumu 

sniegšanai Nomniekam tiek novirzīts no konkret̄u Trešo personu līdzekļiem un līdzekļi no 

Nomas maksas samaksas var tikt izmantoti Iznomat̄aj̄a saistību izpildei pret Trešajam̄ 

personam̄, līdz ar to Nomnieks apzinas̄, ka nepieciešamības gadījuma,̄ lai par̄baudītu 
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Iznomat̄aj̄a un Nomnieka saistību izpildi, Iznomat̄aj̄s var nodot Nomnieka personas datus 

minet̄ajai Trešajai personai. 

20.7. Nosled̄zot šo Līgumu, Nomnieks apliecina, ka ir izlasījis un iepazinies ar Iznomat̄aj̄a 

Privat̄uma Politiku, ir informet̄s par savam̄ ka ̄datu subjekta tiesībam̄, Iznomat̄aj̄a apstra ̄dat̄o 

datu kategorijam̄, pamatu un mer̄ķi, iespej̄am̄ atsaukt dotas̄ piekrišanas un citiem taja ̄

aprakstītajiem noteikumiem. 

20.8. Puses apnȩmas neizpaust Trešajam̄ personam̄ informac̄iju, kas izriet no Līguma, 

iznȩmot Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Līguma ̄noteiktos gadījumus. 

20.9. Nomnieks nav tiesīgs pilnīgi vai daļej̄i nodot Līguma ̄noteiktas̄ tiesības un 

pienak̄umus, ka ̄arī no Līguma izrietošos prasījumus Trešajam̄ personam̄ bez Iznomat̄aj̄a 

rakstiskas piekrišanas. 

 


