
II VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. DEFINĪCIJAS 

Akts Līguma Pielikums Nr.2. Transportlīdzekļa Pieņemšanas-nodošanas akts, kas tiek noslēgts 

starp Iznomātāju un Nomnieku pirms Transportlīdzekļa nodošanas Nomniekam lietošanā 

vai pirms atgriešanas Iznomātājam. 

Apdrošinātājs juridiska persona, kura apdrošina Transportlīdzekli. 

Cenrādis Spēkā esošais Iznomātāja pakalpojumu cenrādis ar visiem tā grozījumiem un 

papildinājumiem, Kā arī cenrādis ar soda naudām un komisijas maksām, kas Nomniekam 

jāmaksā, ja tiek pārkāpts Līgums, Cenrādī norādītie maksājumi sevī neietver 

kompensāciju par Iznomātājam radītajiem zaudējumiem, ja Nomnieks tādus ir radījis. 

Dabiskais 

nolietojums 

Transportlīdzekļa tehniskā un vizuālā stāvokļa izmaiņas, kā arī tā amortizācija, kas Līguma 

darbības laikā radušās 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. 

Iznomātājs SIA WATU AUTO, reģistrācijas numurs: 40203257190 

Galvinieks Persona, kurai ar Iznomātāju noslēgts Galvojuma līgums ar kuru tā uzņemas  pienākumu  

atbildēt  Iznomātājam  par  Nomnieka  maksājuma  saistību  pienācīgu izpildi,  kas  izriet  

no  Nomas  līguma un tā grozījumiem. 

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. 

Līguma 

maksājumi 

Nomnieka saskaņā ar Līgumu vai Cenrādi veiktie maksājumi Iznomātājam, kas ietver 

Nomas noformēšanas komisiju, Nomas maksu, līgumsodus, kā arī citus Līgumā noteiktos 

maksājumus. 

Līguma 

pirmstermiņa 

izbeigšanas 

līgumsods 

Speciālo noteikumu 3.punktā noteiktais līgumsods Līguma pirmstermiņa izbeigšanas 

gadījumos. 

Līgums Pušu starpā noslēgtais ilgtermiņa nomas līgums (Speciālie un Vispārīgie noteikumi) ar 

visiem tā pielikumiem, grozījumiem un papildinājumiem, kas noformēti atbilstoši Līguma 

noteikumiem. 

Maksājumu 

grafiks 

Līguma Pielikumā Nr.1 pievienotais vai atbilstoši Līguma noteikumiem no jauna 

sastādītais Nomas maksas Maksājumu grafiks. 

Minimālais nomas 

termiņš 

Minimālais nomas termiņš, kura laikā, ja Līgums tiek izbeigts pēc Nomnieka uzteikuma vai 

Nomniekam neizpildot Līguma noteikumus no Iznomātāja puses, Nomnieks maksā 

Iznomātājam līgumsodu Vispārīgajos noteikumos paredzētajā apmērā un kārtībā. 

Nomas 

maksājums 

Maksājumu grafikā norādītais Nomnieka ikmēneša maksājums Iznomātājam par 

Transportlīdzekli un tā lietošanu. 

Nomas 

noformēšanas 

komisija 

Speciālo noteikumu 2.punktā norādītā komisija, ko Nomnieks maksā Iznomātājam par 

Pieteikuma izskatīšanu un Līguma sagatavošanu. 

Nomas maksa Speciālajos noteikumos norādītā mēneša nomas maksa (ieskaitot visus uz Nomas maksu 

Līguma noslēgšanas brīdī attiecināmos nodokļus), ko Nomnieks maksā Iznomātājam ik 

mēnesi par Transportlīdzekļa nomu atbilstoši Maksājumu grafikam un Līguma 

noteikumiem. 

Nomas termiņš Speciālo noteikumu 2.punktā norādītais nomas ilgums, kura laikā Nomniekam ir tiesības 

lietot Transportlīdzekli un pienākums maksāt Nomas maksu. 

OCTA Transportlīdzekļa sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā 

apdrošināšana Transportlīdzekļa īpašnieka vārdā, kuru Nomas termiņā nodrošina 

Nomnieks. 

Pagarināšanas 

maksa 

samaksa Iznomātājam par Nomas termiņa pagarināšanu, kuras apmēru Iznomātājs 

nosaka un piedāvā Nomniekam saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 11.punktu. 

Pieteikums pieteikums, ko Nomnieks ir iesniedzis Iznomātājam, lai sniegtu Līguma noslēgšanai 

nepieciešamo informāciju un noslēgtu Līgumu. 

Puse vai Puses Nomnieks vai/un Iznomātājs. 

Sadarbības 

partneris 

Jebkura fiziska vai juridiska persona, ar kuru Iznomātājs ir noslēdzis sadarbības vai 

komercaģenta līgumu un kas Iznomātāja vārdā un labā sniedz Nomniekam ar Līgumu 

saistītos pakalpojumus. 



Speciālie 

noteikumi 

Līguma speciālie noteikumi, kas nosaka Līguma būtiskās sastāvdaļās un ir Līguma 

neatņemama sastāvdaļa. 

Transportlīdzeklis Speciālajos noteikumos norādītais transportlīdzeklis, ko Iznomātājs nodod Nomniekam 

Nomnieka turējumā un lietošanā (nomā) Līgumā noteiktajā kārtībā. 

Transportlīdzekļa 

atlikusī vērtība 

Transportlīdzekļa vērtība saskaņā ar Iznomātāja grāmatvedības ierakstiem, kādā noteiktā 

brīdī Nomas termiņa laikā vai pēc Transportlīdzekļa atgriešanas Iznomātājam. 

Vispārīgie 

noteikumi 

Līguma vispārīgie noteikumi, kas nosaka Līguma vispārīgos nosacījumus un ir Līguma 

neatņemama sastāvdaļa. 

 

 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

2.1. Iznomātājs piešķir Nomniekam tiesības lietot (nomāt) Transportlīdzekli, bet Nomnieks apņemas pieņemt 

Transportlīdzekli nomā, kā arī samaksāt Līguma maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem.  

2.2. Iznomāto Transportlīdzekli Nomnieks ir izvēlējies patstāvīgi, bez Iznomātāja piedalīšanās, un tas uz 

Transportlīdzekļa nodošanas Nomniekam brīdi ir Iznomātāja īpašumā. 

 

3. LĪGUMA NOSLĒGŠANA 

3.1. Lai iesniegtu Pieteikumu un noslēgtu Līgumu, potenciālajam Nomniekam, Līguma slēgšanas brīdī, kā arī 

visā Līguma darbības laikā ir jāatbilst sekojošiem kritērijiem:  

3.1.1. Nomnieks ir fiziska persona; 

3.1.2. Nomnieks ir vecumā no 24-63 gadiem; 

3.1.3. Nomnieka deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā; 

3.1.4. Pieteikuma iesniegšanas brīdī un Līguma noslēgšanas laikā Nomnieks ir rīcībspējīgs un neatrodas 

alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošu vietu ietekmē.  

3.2. Lai noslēgtu Līgumu, potenciālais Nomnieks aizpilda Pieteikumu Klientu apkalpošanas centrā, pie 

Sadarbības partnera, vai Sadarbības partneru interneta vietnē. Iesniedzot pieteikumu, potenciālais 

Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma Vispārīgajiem un Speciālajiem noteikumiem. 

3.3. Kad Iznomātājs ir saņēmis un izvērtējis Pieteikumu, Iznomātājs pieņem lēmumu par Transportlīdzekļa 

iznomāšanu potenciālajam Nomniekam. 

3.4. Ja potenciālais Nomnieks ir iesniedzis Pieteikumu klātienē, Klientu apkalpošanas centrā, Iznomātājs, vai 

Sadarbības partneris paziņo lēmumu par Transportlīdzekļa iznomāšanu vai atteikumu iznomāt 

Transportlīdzekli Nomniekam personīgi Klientu apkalpošanas centrā, vai nosūtīts uz pieteikumā norādīto e-

pasta adresi. Līgums uzskatāms par noslēgtu, kad to ir parakstījušas abas puses.  

 

4. TRANSPORTLĪDZEKĻA NODOŠANA 

4.1. Iznomātājs nodod Transportlīdzekli Nomniekam, ja ir izpildīti visi zemāk minētie noteikumi: 

4.1.1. Nomnieks ir iesniedzis Iznomātājam dokumentus, kas apliecina, ka Transportlīdzeklim ir derīga 

OCTA polise;   

4.1.2. Puses parakstījušas Aktu par Transportlīdzekļa nodošanu Nomnieka lietošanā. 

4.2. Ar Līguma un Akta parakstīšanu Nomnieks apliecina, ka: 

4.2.1. Nomnieks ir pārliecinājies par Transportlīdzekļa kvalitāti un tā atbilstību Nomnieka prasībām; 

4.2.2. Transportlīdzeklim nav konstatēti tādi trūkumi, kuri Iznomātājam nevarētu palikt apslēpti; 

4.2.3. noslēdzot Līgumu Nomnieks ir ņēmis vērā to, ka Transportlīdzeklis ir lietots, savukārt, Iznomātājs 

nav izcēlis jebkādas, lai kādas tās būtu, Transportlīdzekļa īpašības un vienlaikus nav apgalvojis, 

ka Transportlīdzeklim nebūs un neatklāsies nekādi trūkumi, kuri var tikt konstatēti ekspluatējot to 

Līguma darbības laikā; 

4.2.4. Nomnieks pats ir izvēlējies Transportlīdzekli un uzņemas visu atbildību un risku par tā pārbaudi, 

stāvokli, uzturēšanu lietošanai derīgā stāvoklī un nastām Līguma darbības laikā, kā arī konstatēto 

defektu novēršanu, nododot to atpakaļ Iznomātājam; 

4.2.5. Nomnieks uzņemas ne tikai atbildību par Nomnieka vainas dēļ nodarītajiem bojājumiem vai 

Transportlīdzekļa bojāeju, bet atbilstoši Civillikuma 2148. un 2153.pantam uzņemas arī 

Transportlīdzekļa nejaušas bojāšanās vai bojāejas risku, kā arī risku zaudēt iespēju lietot 

Transportlīdzekli nepārvaramas varas dēļ vai jebkādu aprobežojumu to lietot; 

4.3. Ņemot vērā Vispārīgo noteikumu 4.2.punktā minētos apstākļus, Iznomātājs neuzņemas pienākumu veikt 

iespējamo trūkumu vai defektu novēršanu, kā arī, ja trūkumi vai defekti tiks atklāti, Iznomātājs: 

4.3.1. attiecīgi nesamazinās vai neatmaksās jau samaksāto Nomas maksu ne pilnībā, ne daļēji; 

4.3.2. neatlīdzinās Nomnieka izdevumus par trūkumu vai defektu novēršanu, tajā skaitā, bet ne tikai 

nepieciešamos un derīgos izdevumus; 

4.3.3. neapmainīs Transportlīdzekli pret tādu pašu vai ekvivalentu; 

4.3.4. nenovērsīs nekādus iespējamos Transportlīdzekļa trūkumus vai defektus; 



4.3.5. nepiekritīs atcelt šo Līgumu un atmaksāt Nomas maksu un jebkādus citus Nomnieka par labu 

Iznomātājam veiktos maksājumus. 

4.4. Pēc Akta parakstīšanas Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā par saviem 

līdzekļiem veikt visas nepieciešamās darbības, lai Nomnieks CSDD tiktu reģistrēts kā Transportlīdzekļa 

turētājs. 

4.5. Ja 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas nav izpildīti visi Vispārīgo noteikumu 4.1.punktā 

minētie nosacījumi un/vai 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Akta parakstīšanas Nomnieks nav izpildījis Vispārīgo 

noteikumu 4.4.punktā noteikto pienākumu, Iznomātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, 

rakstveidā par savu atkāpšanos paziņojot Nomniekam. Šajā gadījumā uzskatāms, ka Līgums ir izbeigts ar 

brīdi, kad Iznomātājs ir nosūtījis paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no šī Līguma.  

4.6. Nomnieks uzņemas atbildību par visām iespējamās sekām un riskiem, kas saistītas ar Transportlīdzekli kā 

paaugstinātas bīstamības avotu.  

4.7. Iznomātājam ir tiesības visā Līguma darbības laikā paturēt vienu Transportlīdzekļa atslēgu un/vai drošības 

sistēmu vadības pulšu un atslēgu komplektu. 

  

5. LĪGUMA MAKSĀJUMI 

5.1. Par Transportlīdzekļa nomu Nomnieks maksā Iznomātājam Nomas maksu. Iznomātājs aprēķina Nomas 

maksu, sākot ar dienu, kad parakstīts Akts. Nomnieks apņemas pienācīgi un savlaicīgi samaksāt 

Iznomātājam Maksājumu grafikā paredzēto Nomas maksu un visus citus Līgumā un Cenrāžos paredzētos 

maksājumus.  

5.2. Par Līguma maksājumiem atbilstoši Maksājumu grafikam Iznomātājs sagatavo un iesniedz Nomniekam 

rēķinu. Nomnieks samaksu veic ar pārskaitījumu uz Iznomātāja kontu, kas norādīts Speciālajos noteikumos 

vai Iznomātāja rēķinā, norādot Speciālajos noteikumos norādīto maksājuma mērķi.  

5.3. Maksājums uzskatāms par saņemtu brīdī, kad tas ir iemaksāts Iznomātāja bankas kontā. Ja veicot 

maksājumu, Nomnieks nav norādījis Līguma numuru, Iznomātājam ir tiesības maksājumu uzskatīt par 

nesaņemtu līdz tā identifikācijai. 

5.4. Nomas maksā ir iekļauti visi Latvijas Republikā noteiktie nodokļi un nodevas, kas uz Līguma noslēgšanas 

dienu jāmaksā Nomniekam vai Iznomātājam saistībā ar Nomas maksu. Ja Līguma darbības laikā stājas 

spēkā normatīvie akti, kas paredz izmaiņas nodokļu vai nodevu maksājumos, vai tiesību aktu un/vai 

pārvaldes iestāžu lēmumu rezultātā iestājas apstākļi, kas Iznomātājam uzliek papildus maksājumus vai 

samazina maksājumus sakarā ar Līguma izpildi vai Transportlīdzekli, tad Iznomātājam ir tiesības attiecīgi 

palielināt vai samazināt Līguma maksājumus, 30 (trīsdesmit) darbdienas iepriekš informējot Nomnieku par 

izmaiņām un nosūtot Nomniekam attiecīgu rēķinu par ikmēneša maksājumu, vai jaunu Maksājumu grafiku. 

Ja Nomnieks nepiekrīt Līguma maksājumu palielinājumam vai samazinājumam, Nomniekam ir tiesības ne 

vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Iznomātāja paziņojuma saņemšanas dienas vienpusēji atkāpties 

no Līguma, paziņojot par to Iznomātājam rakstveidā. Ja 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Iznomātāja 

paziņojuma saņemšanas dienas Nomnieks nav paziņojis Iznomātājam par vienpusēju atkāpšanos no šī 

Līguma, tiek uzskatīts, ka Nomnieks ir piekritis Iznomātāja paziņotajam Līguma maksājumu palielinājumam 

vai samazinājumam. 

5.5. Nomas maksu Nomnieks samaksā ne vēlāk kā līdz Maksājumu grafikā norādītajai dienai, bet citus Līguma 

maksājumus Nomnieks samaksā ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no attiecīgā Iznomātāja rēķina 

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

jāveic nākamajā darba dienā. 

5.6. Iznomātājs rēķinus sagatavo elektroniskā formā un tie ir derīgi bez paraksta. Rēķinus Iznomātājs nosūta uz 

Nomnieka norādīto e-pasta adresi.  

5.7. Iznomātājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Nomnieka pieprasījuma sagatavo un izsniedz Nomniekam 

rakstveida informāciju par Nomnieka saistību pret Iznomātāju izpildes vēsturi. Par šādas informācijas 

sniegšanu Iznomātājam ir tiesības pieprasīt no Nomnieka izdevumus, kas saistīti ar informācijas 

sagatavošanu un/vai nosūtīšanu, bet ne vairāk kā Cenrādī noteiktajā apmērā par katru šādu rakstveida 

informāciju. Informāciju par saskaņā ar Līgumu veiktajiem maksājumiem (maksājumu izraksts) Iznomātājs 

sniedz Nomniekam ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā, nepieprasot šajā punktā minēto maksājumu. 

5.8. Līguma maksājumi ir jāveic tajā valūtā, kādā ir sagatavots Maksājumu grafiks vai kāda ir norādīta Iznomātāja 

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

summu valūtā, kādā ir sagatavots Maksājumu grafiks vai kāda ir norādīta Iznomātāja rēķinā, pēc Iznomātāja 

izvēlētas kredītiestādes valūtas maiņas komerckursa maksājuma saņemšanas dienā. Ja pēc attiecīgās 

summas konvertācijas Nomnieka veiktais maksājums nesedz kārtējo maksājumu saskaņā ar Maksājumu 

grafiku vai Iznomātāja rēķinu, Nomnieks apņemas 2 (divu) dienu laikā no Iznomātāja paziņojuma 

nosūtīšanas Nomniekam dzēst attiecīgo parādu. Jebkurus izdevumus, kas saistīti ar naudas 

pārskaitījumiem, iemaksām u.c., sedz Nomnieks. 

5.9. Visi Nomnieka veiktie maksājumi Līgumā paredzēto saistību izpildei tiek ieskaitīti šādā secībā: 

5.9.1. Nomas maksas samaksai; 



5.9.2. ar Transportlīdzekli saistīto izdevumu samaksai (tajā skaitā, Transportlīdzekļa apdrošināšanas 

izmaksas, administratīvie sodi, ar Transportlīdzekļa pārņemšanu, trūkumu vai bojājumu novēršanu 

un pārdošanu saistītie izdevumi); 

5.9.3. Nomas noformēšanas komisijas un citu Līgumā vai Cenrāžos paredzēto maksājumu samaksai; 

5.9.4. Līgumā noteikto līgumsodu, procentu samaksai. 

5.10. Jebkurā brīdī, Līguma darbības laikā Nomnieks tiesīgs piedāvāt Iznomātājam izpirkt Transportlīdzekli no 

Iznomātāja par Transportlīdzekļa atlikušo vērtību, iesniedzot Iznomātājam pieteikumu rakstveidā. 

5.11. Ja Iznomātājs piekrīt Transportlīdzekli pārdot Nomniekam, Puses noslēdz pirkuma Līgumu, un veic visas 

nepieciešamās darbības īpašuma tiesību uz Transportlīdzekli nostiprināšanai uz Nomnieka vārda. 

Nomnieks sedz visus ar to saistītos izdevumus un nodevas. 

5.12. Līdz pirkuma līguma noslēgšanai Nomniekam ir pienākums samaksāt Iznomātājam visus Līguma 

maksājumus, kādi attiecīgajā brīdī pienākas Iznomātājam. 

 

6. TRANSPORTLĪDZEKĻA LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

6.1. Nomnieks apņemas izmantot Transportlīdzekli tikai personiskajām vajadzībām saskaņā ar tā tehniskajām 

īpašībām un lietošanas mērķiem, pilnībā ievērojot Transportlīdzekļa ražotāja noteiktos ekspluatācijas 

noteikumus. Transportlīdzekli ir aizliegts izmantot prettiesisku darbību veikšanai, bīstamu vielu vai 

priekšmetu pārvadāšanai, jebkāda veida sporta sacensībās vai citos neparastos apstākļos. 

6.2. Nomniekam ir atļauts ar Transportlīdzekli braukt tikai Baltijas teritorijā (Latvijā, Lietuvā un Igaunijā). Pēc 

Nomnieka pieprasījuma Iznomātājs izsniedz Nomniekam tā piekrišanu Transportlīdzekļa izbraukšanai ārpus 

Baltijas valstu teritorijas. Par Iznomātāja piekrišanas izsniegšanu Nomnieks maksā Iznomātājam Cenrādī 

norādīto komisijas maksu par izbraukšanu saskaņā ar Iznomātāja izrakstītu rēķinu. 

6.3. Transportlīdzekli nedrīkst lietot: 

6.3.1. braukšanai, kas varētu pazemināt Transportlīdzekļa vērtību vairāk, nekā tas notiktu parastas 

vadīšanas apstākļos; 

6.3.2. braukšanas apmācībai vai kurjera pakalpojumu sniegšanai bez iepriekšējas rakstveida Iznomātāja 

piekrišanas; 

6.3.3. piekabes, treilera vai tamlīdzīga objekta vilkšanai komerciālos nolūkos; 

6.3.4. ātrumsacensībās vai cita veida sacensībās; 

6.3.5. ārpus Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) bez iepriekšējas rakstveida Iznomātāja 

piekrišanas/pilnvaras (Iznomātāja piekrišana/pilnvara izbraukšanai ārpus EEZ nav garantija, ka 

izbraukšana netiks liegta ar robežsardzes amatpersonu pieņemtiem lēmumiem; Iznomātājs 

neuzņemas nekādu atbildību, ja robežsardzes amatpersonas aizliedz Transportlīdzekļa 

iebraukšanu kādā no valstīm); 

6.3.6. iznomāšanai, apakšnomai vai jebkāda veida pasažieru komercpārvadājumiem, kā arī citu veidu 

pakalpojumiem. 

6.4. Nomniekam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Iznomātāja pieprasījuma iesniegt Iznomātājam 

Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību un citus dokumentus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa lietošanu un 

tehnisko apkopi. 

6.5. Ja Iznomātājam ir radušās aizdomas par iespējamu Nomnieka saistību pret Iznomātāju neizpildi, 

Nomniekam ir pienākums vismaz 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Iznomātāja pieprasījuma uzrādīt Iznomātājam, 

Iznomātāja norādītam Sadarbības partnerim Transportlīdzekli, un dot iespēju pārbaudīt Transportlīdzekļa 

tehnisko un vizuālo stāvokli. Lai Iznomātājs vai Sadarbības partneris varētu veikt Transportlīdzekļa stāvokļa 

pārbaudi, Nomnieks apņemas nogādāt Transportlīdzekli Klientu apkalpošanas centrā. Ja Iznomātājam 

rodas pamatotas šaubas par Transportlīdzekļa stāvokli un atbilstību Līguma noteikumiem, Nomnieks 

apņemas veikt Transportlīdzekļa ārkārtas obligāto tehnisko apskati un/vai nodot Transportlīdzekli 

Iznomātāja norādītam Transportlīdzekļa vērtētājam vērtējuma veikšanai. Ja izrādās, ka Transportlīdzeklis 

atbilst visiem Līguma noteikumiem (tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar tiem, kas attiecas uz tehnisko 

stāvokli), visus izdevumus, kas saistīti ar šajā punktā paredzēto noteikumu izpildi sedz Iznomātājs. Pretējā 

gadījumā visus izdevumus sedz Nomnieks. 

6.6. Nomnieks no Transportlīdzekļa pieņemšanas brīža uzņemas pilnu un neaprobežotu atbildību par 

Transportlīdzekļa uzturēšanu un nepieciešamības gadījumā Nomnieks apņemas par saviem līdzekļiem veikt 

Transportlīdzekļa tehniskās apkopes un remontu, tas ir, jebkurā situācijā, kad Transportlīdzeklim ir jāveic 

nepieciešamie un derīgie labojumi (Latvijas Civillikuma izpratnē vai ražotāja noteiktajos intervālos) un kad 

Transportlīdzeklis ir jāremontē, lai ar to varētu piedalīties ceļu satiksmē saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. Transportlīdzekļa tehniskās apkopes un remontdarbi ir jāveic tādā kvalitātē, kas 

atbilst normatīvo aktu prasībām, satiksmes drošībai, Transportlīdzekļa ražotāja  rekomendācijām. 

6.7. Nomniekam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt pasākumus Transportlīdzekļa nepārtrauktai 

uzturēšanai labā tehniskā kārtībā, tajā skaitā garantijas un/vai Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā 

noteiktajā kārtībā un termiņā veikt tehniskās un garantijas apkopes un remontu, kā arī savlaicīgi iziet 

Transportlīdzekļa Valsts tehnisko apskati. Šī pienākuma izpildes ietvaros Nomnieks tajā skaitā nodrošina: 



6.7.1. Transportlīdzekļa ražotāja noteiktās tehniskās apkopes, kas tiek veiktas ražotāja noteiktajos 

intervālos un atbilstoši apstiprinātajiem apkopē veicamo darbu aprakstiem; 

6.7.2. Transportlīdzekļa remontdarbus, kas ietver: 

1) pārbaudes, mērījumus un regulēšanas darbus; 

2) frikcijas detaļu (bremžu uzlikas, bremžu diski, logu slotiņas, siksnas, gultņi u.c.), akumulatoru, 

spuldžu u.c. nomaiņu to Dabiskā nolietojuma rezultātā; 

3) medicīniskās aptieciņas un ugunsdzēšamā aparāta atjaunošanu vai nomaiņu, ja tiem beidzies 

derīguma termiņš; 

4) garantijas remontdarbus; 

5) bremžu, degvielas, dzesēšanas, elektro un izplūdes sistēmu, motora, pārnesumkārbas, 

transmisijas, piekares, šasijas, stūres iekārtas u.c. remontu un detaļu nomaiņu to Dabiskā 

nolietojuma rezultātā; 

6) tehnoloģisko šķidrumu papildināšanu (tajā skaitā, logu mazgājamo šķidrumu); 

7) jebkuru citu bojājumu novēršanu Transportlīdzeklim, kuru iestāšanās ir varbūtēja / paredzama un 

atkarīga no konkrētā Transportlīdzekļa. 

6.8. 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: 

6.8.1. sezonas riepu maiņu un balansēšanu divreiz gadā pirms ziemas vai vasaras sezonas iestāšanās, 

kas noteikta ceļu satiksmes noteikumos; 

6.8.2. riepu uzglabāšanu ārpus sezonas laika; 

6.8.3. riepu, kas ir ne sliktākas (klase un nodilums) par riepām, ar kādām aprīkots Transportlīdzeklis tā 

nodošanas brīdī Nomniekam, iegādi nolietoto vai bojāto riepu vietā, ja tas nepieciešamas Dabiskā 

nolietojuma vai bojājuma rezultātā. 

6.9. Nomniekam ir pienākums Līguma darbības laikā glabāt Transportlīdzekļa tehnisko, garantijas un ar 

Transportlīdzekļa lietošanu saistīto dokumentāciju. Dokumentu nozaudēšanas gadījumā Nomniekam ir 

jāveic nepieciešamie pasākumi, lai dokumentus atjaunotu, vai jāsaņem attiecīgais dublikāts. Ja Nomnieks 

neveic pasākumus dokumentu atjaunošanai, Iznomātājam ir tiesības to veikt Nomnieka vietā. Šādā 

gadījumā Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Iznomātāja rēķina/paziņojuma 

saņemšanas segt Iznomātājam visus tā izdevumus un Cenrādī norādīto Iznomātāja komisijas maksu par 

dokumentu atjaunošanu. 

6.10. Nomniekam ir pienākums veikt Tehnisko apskati ne retāk kā vienu reizi gadā, ievērojot termiņu, kāds 

norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē. Ja pamatpārbaudē Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un tā 

aprīkojums novērtēts ar "2", Nomniekam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pamatpārbaudes ir 

jānovērš visi defekti, kas pamatpārbaudē tika novērtēti ar "2", par saviem līdzekļiem un atkārtoti jāveic 

pamatpārbaude. Ja Nomnieks 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Tehniskās apskates pamatpārbaudes nav 

novērsis defektus, kas Tehniskās apskates pamatpārbaudē tika novērtēti ar "2", un nav veicis atkārtotu 

Tehniskās apskates pamatpārbaudi līdz ieguvis atļauju piedalīties ceļu satiksmē, tad Iznomātājs ir tiesīgs, 

rakstiski informējot, vienpusēji atkāpties no Līguma, ievērojot pārējos Līguma punktus. 

6.11. Nomniekam nav tiesību uz Transportlīdzekļa uzturēšanas un labošanas izdevumu atlīdzību, ko tas ir veicis 

Transportlīdzeklim, ja vien Puses nav rakstveidā atsevišķi vienojušās par pretējo. 

6.12. Iznomātājs nav atbildīgs par defektiem, kā arī citiem Transportlīdzekļa bojājumiem, kas varētu rasties un 

ietekmēt Transportlīdzekļa vērtību un iespēju to lietot. 

6.13. Nomnieks apņemas noteiktajā termiņā apmaksāt visas nodevas, naudas sodus un citus maksājumus, kas 

var tikt piemēroti Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam vai īpašniekam. Ja nepieciešams, Nomnieks arī 

apņemas pārstāvēt Iznomātāju kā Transportlīdzekļa īpašnieku attiecībās ar valsts un pašvaldības iestādēm, 

kā arī citām personām. Šādā gadījumā tam nepieciešama Iznomātāja rakstveida piekrišana. 

6.14. Nomniekam nav tiesību bez Iznomātāja rakstveida piekrišanas nodot Transportlīdzekli lietošanā trešajai 

personai. Par trešajām personām netiek uzskatīti Galvinieki, Nomnieka ģimenes locekļi (laulātais, bērni un 

vecāki, kuriem ir Latvijas Republikā derīgas vadītāja apliecības), un tām bez Iznomātāja iepriekšējas 

rakstveida piekrišanas ir tiesības vadīt Transportlīdzekli. Nododot Transportlīdzekli lietošanā šajā punktā 

minētajām personām, Nomnieks ir atbildīgs, ka minētās personas ievēro Latvijas Republikas normatīvajos 

aktos transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam noteiktos pienākumus, kā arī 

Nomnieks paliek pilnībā atbildīgs pret Iznomātāju par Līguma noteikumu izpildi. 

6.15. Nomnieks apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienas laikā informēt Iznomātāju, ja: 

6.15.1. Transportlīdzeklis ir pazudis, bojāts, iet bojā, tiek iznīcināts, konfiscēts vai kļūst zināms par šādu 

apstākļu iestāšanās iespējamību; 

6.15.2. mainās Nomnieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese; 

6.15.3. tiek nozaudēta Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, tehniskās apskates uzlīme vai citi 

dokumenti; 



6.15.4. Transportlīdzeklim ir reģistrēti vadīšanas vai lietošanas ierobežojumi vai tā vadīšana vai lietošana 

ir kļuvusi ierobežota; 

6.15.5. Nomnieks nevar, vai pastāv pamatots risks, ka Nomnieks nevarēs izpildīt no Līguma izrietošās 

saistības. 

6.16. Nomnieks apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku 

un nejaušības risku. 

6.17. Puses vienojas, ka Līguma izpildes pienākumu neietekmēs Transportlīdzekļa bojājums, bojāeja, daļēja vai 

pilnīga nozaudēšana un/vai citi notikumi, kuru rezultātā Transportlīdzekli nav iespējams pilnīgi vai daļēji 

izmantot. 

6.18. Ja Iznomātājam ir radušās aizdomas par iespējamu Nomnieka saistību pret Iznomātāju neizpildi, 

Nomniekam pēc Iznomātāja rakstveida pieprasījuma uz tā noteikto termiņu ir pienākums apturēt 

Transportlīdzekļa lietošanu. Laika periodā, kamēr noteikta Transportlīdzekļa lietošanas apturēšana, 

Nomnieks ir atbrīvots no pienākuma veikt Transportlīdzekļa obligāto tehnisko apskati. Atbilstoši Iznomātāja 

norādēm Nomnieks apņemas nogādāt Transportlīdzekli pilnā tā komplektācijā uzglabāšanai noteiktā vietā 

un samaksāt Transportlīdzekļa glabāšanas izmaksas. Par Transportlīdzekļa nodošanas pilnā komplektācijā 

kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam sodu Cenrādī norādītajā apmērā. Nodotajam Transportlīdzeklim 

jābūt ar komplektāciju, kāda tā bija Akta par transportlīdzekļa saņemšanu lietošanā parakstīšanas brīdī, tam 

nedrīkst būt tādi trūkumi vai defekti, kas nav saistīti ar Transportlīdzekļa Dabisko nolietojumu Līguma 

darbības laikā, pretējā gadījumā Nomniekam ir pienākums 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Iznomātāja 

pieprasījuma segt remontdarbu un materiālu izdevumus, kas nepieciešami Transportlīdzekļa stāvokļa 

atjaunošanai tādā stāvoklī, kādā tas atradās Akta parakstīšanas dienā.  

 

7. TRANSPORTLĪDZEKĻA APDROŠINĀŠANA 

7.1. Nomnieks apņemas nodrošināt, ka visā Līguma darbības laikā Transportlīdzeklim ir spēkā OCTA 

apdrošināšana. 

7.2. Nomniekam ir pienākums nodrošināt Transportlīdzekļa OCTA apdrošināšanu ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu 

laikā pēc Līguma noslēgšanas.  

7.3. Ja Nomnieks nav nodrošinājis Transportlīdzekļa apdrošināšanu šī Līguma noteiktajā kārtībā un termiņos, 

Iznomātājam ir tiesības, pašam veikt Transportlīdzekļa OCTA apdrošināšanu, apdrošināšanas termiņu 

nosakot pēc saviem ieskatiem. Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc 

rakstveida Iznomātāja paziņojuma un rēķina saņemšanas atlīdzināt Iznomātājam Transportlīdzekļa 

apdrošināšanas prēmiju un citus ar Transportlīdzekļa apdrošināšanu saistītos maksājumus, kā arī samaksāt 

Cenrādī minēto apdrošināšanas apkalpošanas komisiju. 

7.4. Ja tas nepieciešams, Nomnieks pārstāv Iznomātāju attiecībās ar Apdrošinātāju un izmanto visus saprātīgos 

līdzekļus, lai aizstāvētu tā intereses. 

7.5. Nomniekam ir pienākums ievērot visus OCTA apdrošināšanas noteikumus un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā 

informēt Iznomātāju par katra apdrošināšanas gadījuma iestāšanos ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc 

attiecīgo apstākļu iestāšanās. 

7.6. Apdrošināšanas atlīdzība pēc Iznomātāja ieskatiem tiek vai nu izmantota Transportlīdzekļa atjaunošanas 

izmaksu segšanai, vai novirzīta Līguma maksājumu segšanai. Ja apdrošināšanas atlīdzība tiek novirzīta 

Līguma maksājumu segšanai un tā ir lielāka par Līguma maksājumiem, ar Nomnieka rakstisku piekrišanu tā 

tiek novirzīta parādsaistību dzēšanai starp Nomnieku un Iznomātāju atbilstoši citiem noslēgtajiem līgumiem 

(ja tādi pastāv). Apdrošināšanas atlīdzības atlikumu, kas paliek pēc visu no Līguma un, ja Nomnieks tam 

piekritis, citiem noslēgtajiem līgumiem izrietošo Nomnieka saistību pret Iznomātāju segšanas, Iznomātājs 

izmaksā Nomniekam. 

7.7. Ja Transportlīdzeklis ir bojāts un Iznomātājs ir piekritis apdrošināšanas atlīdzības izmantošanai 

Transportlīdzekļa atjaunošanas izmaksu segšanai, taču apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta vai tiek 

izmaksāta tādā apmērā, ka pilnībā nesedz Transportlīdzekļa atjaunošanas izmaksas, Nomniekam ir 

pienākums: 

7.7.1. turpināt Līguma maksājumu veikšanu; 

7.7.2. no saviem līdzekļiem veikt Transportlīdzekļa atjaunošanu un remontu, kā arī pēc Iznomātāja 

pieprasījuma uzrādīt Transportlīdzekli Iznomātāja izraudzītam vērtētājam Transportlīdzekļa stāvokļa 

novērtēšanai. 

7.8. Ja Transportlīdzekļa zādzības, laupīšanas vai bojāejas gadījumā apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta 

un par to saņemts Apdrošinātāja paziņojums, tad Nomniekam 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no šāda 

paziņojuma saņemšanas ir pienākums samaksāt Iznomātājam transportlīdzekļa vērtību, kuru katrā gadījumā 

nosaka Iznomātāja pieaicināts sertificēts vērtētājs, kura pakalpojumus apmaksā Nomnieks, un citus 

maksājumus, kas tiek aprēķināti saskaņā ar Līgumu un cenrāžiem, kā arī veikt citas darbības, kas 

Nomniekam jāveic Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā. 

7.9. Strīdi par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu vai apdrošināšanas atlīdzības apmēru neatbrīvo 

Nomnieku no Līgumā paredzēto saistību izpildes, tajā skaitā, no pienākuma veikt Līguma maksājumus. 



 

8. TRANSPORTLĪDZEKĻA NODOŠANA PĒC NOMAS TERMIŅA BEIGĀM, VAI LĪGUMA IZBEIGŠANAS 

GADĪJUMĀ 

8.1. Nomniekam ir jāievēro, ka: 

8.1.1. notekot Nomas termiņam, Nomniekam ir pienākums savlaicīgi sazināties ar Iznomātāju un ne vēlāk 

kā pēdējā Nomas termiņa dienā nodot Transportlīdzekli Iznomātājam, izņemot gadījumu, ja Puses 

Līgumā noteiktajā kārtībā ir vienojušās par Nomas termiņa pagarinājumu. Ja Nomas termiņa pēdējā 

dienā nestrādā Klientu apkalpošanas centrs, tad Transportlīdzeklis jāatgriež atpakaļ nākamajā 

darbdienā līdz pulksten 12:00. 

8.1.2. Nomniekam vienpusēji atkāpjoties no Līguma, Transportlīdzeklis nekavējoties ir jānodod Iznomātāja 

valdījumā Klientu apkalpošanas centrā, tā darba laikā. 

8.1.3. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, ja šo tiesību ir izmantojis Iznomātājs, Nomniekam 

Transportlīdzeklis ir jānodod Iznomātāja valdījumā Līguma pirmstermiņa paziņojumā norādītajā 

termiņā un vietā vai Klientu apkalpošanas centrā. 

8.1.4. Iznomātāja vietā Transportlīdzekli var pārņemt arī Iznomātāja norādīts sadarbības partneris vai 

pilnvarotā persona. 

8.1.5. Ja Nomnieks savlaicīgi nenodod Transportlīdzekli atpakaļ Iznomātāja valdījumā, tad Nomniekam ir 

pienākums samaksāt Iznomātājam Nomas maksu divkāršā apmērā no Speciālajos noteikumos 

norādītās ikmēneša Nomas maksas par katru kavēto dienu. 

8.1.6. Transportlīdzekļa nodošanu apliecina Nomnieka un Iznomātāja vai Iznomātāja sadarbības partnera 

parakstīts Akts, izņemot gadījumus, ja Transportlīdzeklis tiek atgūts piespiedu kārtā un / apstākļos, 

kad Akta parakstīšana nav iespējama. 

8.2. Jebkurā no gadījumiem, kad Transportlīdzeklis tiek atgriezts atpakaļ Iznomātājam: 

8.2.1. Atgrieztajam Transportlīdzeklim jābūt: 

1) ar tīru virsbūvi un salonu, 

2) komplektācijā (tajā skaitā, bet ne tikai transportlīdzekļa atslēgas) un tehniskajā stāvoklī, kādā 

Transportlīdzeklis bija Akta parakstīšanas brīdī, 

3) ar sezonai atbilstošām riepām, kas ir ne sliktākas par riepām (klase un nodilums), ar kādām bija 

aprīkots Transportlīdzeklis tā nodošanas brīdī Nomniekam, 

4) izietai Tehniskai apskatei, kurā Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis un tā aprīkojums kopumā 

novērtēts ar “0” vai “1” un piešķirta atļauja piedalīties ceļu satiksmē, kas ir spēkā vēl vismaz 30 

(trīsdesmit) dienas pēc dienas, kurā parakstīts Akts par Transportlīdzekļa nodošanas atpakaļ 

Iznomātājam; 

5) pilnībā nomaksātam Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklim līdz Transportlīdzekļa nodošanas 

dienai. 

8.2.2. Atgrieztajam Transportlīdzeklim nedrīkst būt tādi trūkumi vai defekti, kas nav saistīti ar Dabisko 

nolietojumu Līguma darbības laikā, ievērojot, ka Dabiskais nolietojums nav attiecināms uz Vispārīgo 

noteikumu 6.7.punktā noteikto Nomnieka atbildību par atsevišķu Transportlīdzekļa detaļu 

remontu/nomaiņu to Dabiskā nolietojuma rezultātā. 

8.2.3. Kopā ar Transportlīdzekli ir jānodod arī tehniskā un ar Transportlīdzekļa lietošanu saistītā 

dokumentācija (ja tāda ir nodota Nomniekam) 

8.3. Ja atgrieztais Transportlīdzeklis neatbilst Vispārīgo noteikumu 8.2.punktā noteiktajam, Nomniekam ir 

pienākums 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Iznomātāja rēķina/paziņojuma saņemšanas segt remontdarbu un 

materiālu izdevumus, kas nepieciešami Transportlīdzekļa sakopšanai/atjaunošanai tādā stāvoklī, kādā tas 

atradās Transportlīdzekļa nodošanas dienā Nomniekam un varētu saņemt atļauju piedalīties ceļu satiksmē. 

Kopšanas pakalpojumu, remontdarbu un materiālu izdevumu apmēru nosaka Iznomātājs, pamatojoties uz 

pakalpojumu sniedzēju un pārdevēju piestādītajiem rēķiniem vai tāmēm. Ja Transportlīdzeklis ir tādā 

stāvoklī, ka to nav iespējams atjaunot, Nomniekam ir pienākums 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Iznomātāja 

pieprasījuma samaksāt Iznomātājam Transportlīdzekļa atlikušo vērtību attiecīgajā brīdī kā atlīdzību par 

Iznomātājam radītajiem zaudējumiem, atskaitot apdrošināšanas atlīdzību, ko par Transportlīdzekli ir 

saņēmis Iznomātājs. 

8.4. Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājam ir tiesības iegūt Transportlīdzekļa valdījumu, patstāvīgi pārņemot 

Transportlīdzekli savā varā pašam vai piesaistot Trešās personas, ja Līgumā paredzētajos gadījumos 

Nomnieks termiņā nenodod Transportlīdzekli Iznomātājam. 

 

9. PUŠU ATBILDĪBA 

9.1. Transportlīdzekļa bojāejas vai bojājumu gadījumā neatkarīgi no tā, vai Nomnieks ir vainojams par radušos 

bojāeju vai bojājumiem, Nomnieks sedz Iznomātājam visus tā rezultātā radušos zaudējumus un izdevumus 

(ieskaitot, bet ne tikai izdevumus par Transportlīdzekļa aizvietošanu, remonta darbus, kompensāciju par 

vērtības zudumu, neiegūto peļņu u.c.). Nomnieks turpina maksāt Līguma maksājumus līdz zaudējumu un 

izdevumu pilnīgas atlīdzināšanas brīdim. Puses vienojas, ka, aprēķinot izdevumus par Transportlīdzekļa 



aizvietošanu, tiek pieņemts, ka zaudējumu apmērs atbilst Transportlīdzekļa atlikušajai vērtībai, un pieskaitot 

nokavējuma procentus 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kopējās summas par katru zaudējumu 

atlīdzināšanas kavējuma dienu. 

9.2. Iznomātājs ir tiesīgs piemērot Nomniekam sodu par šī Līguma pārkāpumiem atbilstoši Cenrādim.  

9.3. Par Līgumā paredzēto maksājumu kavējumu Iznomātājs ir tiesīgs piemērot Nomniekam līgumsodu 0,5 % 

(nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētās summas par katru kavēto dienu. 

9.4. Maksu par atļautā nobraukuma pārsniegšanu, nokavējuma procentu un līgumsoda samaksu Nomnieks veic 

5 (piecu) darbdienu laikā no Iznomātāja attiecīga paziņojuma/rēķina nosūtīšanas brīža. 

9.5. 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 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 

Cenrādī norādītajā apmērā. 

9.6. Līgumā noteiktā līgumsoda, kā arī Cenrādī noteikto sodu, samaksa neatbrīvo Nomnieku no Līgumā noteikto 

saistību izpildes pienākuma. 

 

10. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA, IZBEIGŠANA 

10.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei. 

10.2. Līgums uzskatāms par izpildītu ar brīdi, kad Nomnieks ir samaksājis Iznomātājam visu tam pienākošos 

Nomas maksu, kā arī aprēķinātos nokavējuma procentus, līgumsodus un citus Līgumā un Cenrādī noteiktos 

maksājumus (ja tādi piemēroti) un atgriezis Transportlīdzekli Iznomātājam Līguma noteikumiem atbilstošā 

stāvoklī vai gadījumā, ja Transportlīdzeklis tiek atgriezts Iznomātājam sliktākā stāvoklī – saskaņā ar Līgumu 

sedzis visus Iznomātāja zaudējumus/izdevumus. 

10.3. Iznomātājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā paziņojot par to Nomniekam, ja ir iestājies 

kāds no zemāk norādītajiem gadījumiem: 

10.3.1. Nomnieks pilnībā vai daļēji nav veicis kādu no Līguma maksājumiem un ir pagājušas 10 (desmit) 

dienas kopš Līguma maksājuma apmaksas termiņa; 

10.3.2. Nomnieks izmanto Transportlīdzekli pretēji šajā Līgumā noteiktajiem mērķiem; 

10.3.3. Nomnieks tīši vai nolaidības dēļ pasliktina Transportlīdzekļa tehnisko stāvokli; 

10.3.4. Nomnieks nav izpildījis Vispārīgo noteikumu 6.1.-Error! Reference source not found.., 6.146., 

Error! Reference source not found.., 7.4., 7.6., 7.8. punktos minētos pienākumus un šāds 

pārkāpums nav novērsts 5 (piecu) darbdienu laikā no Iznomātāja rakstveida brīdinājuma 

nosūtīšanas vai šāds pārkāpums ir izdarīts atkārtoti; 

10.3.5. Nomnieks ir sniedzis Iznomātājam nepatiesu, maldinošu vai nepilnīgu informāciju un/vai 

dokumentus, un šādas informācijas/dokumentu sniegšana/nesniegšana ir ietekmējusi Nomnieka 

saistību izpildi un/vai Iznomātāja lēmumu attiecībā uz Līguma noslēgšanu; 

10.3.6. Transportlīdzeklis ir nozaudēts, nolaupīts, nozagts, bojāts, pilnībā vai daļēji gājis bojā, ir konfiscēts, 

attiesāts vai citādi pilnībā vai daļēji tikušas ierobežotas tā lietošanas tiesības; 

10.3.7. Iznomātājam ir pamatotas aizdomas, ka Transportlīdzekli var konfiscēt, attiesāt vai citādi pilnībā 

vai daļēji ierobežot tā lietošanas tiesības, Transportlīdzeklis var tikt bojāts, pilnībā vai daļēji 

iznīcināts, nozaudēts, nolaupīts vai nozagts; 

10.3.8. Iznomātājam tapis zināms vai tam citādā veidā ir radušās pamatotas aizdomas, ka Nomnieks 

pilnībā vai daļēji nespēj/nespēs izpildīt savas esošās/nākotnes saistības pret Iznomātāju un/vai 

trešajām personām; 

10.3.9. Nomnieks likumā noteiktajā termiņā nav apmaksājis piespriestos administratīvos sodus vai citus 

naudas sodus un maksājumus, kas attiecas uz Transportlīdzekli, vai kuru ir pienākums veikt 

Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam, ja šāda kopējā neapmaksātā 

summa pārsniedz 100 EUR (viens simts euro) un šāds kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) dienas; 

10.3.10. Nomnieks ir miris vai tiek pasludināts par promesošu vai pazudušu; 

10.3.11. Nomnieks Līguma 4.4.punktā noteiktajā termiņā, no Iznomātāja neatkarīgu iemeslu dēļ CSDD nav 

reģistrēts kā Transportlīdzekļa turētājs. 

10.3.12. tiesā ir iesniegts Nomnieka maksātnespējas procesa pieteikums vai ar tiesas spriedumu ir 

pasludināts Nomnieka maksātnespējas process; 

10.3.13. pēc Līguma noslēgšanas Iznomātājs atklāj, ka Nomnieks Iznomātājam iesniegtajos dokumentos 

sniedzis nepatiesu vai nepilnīgu informāciju un šādas informācijas sniegšana/nesniegšana ir 

ietekmējusi Nomnieka saistību izpildi vai Iznomātāja lēmumu par Transportlīdzekļa iznomāšanu 

Nomniekam; 

10.3.14. Nomnieks ir pieļāvis citu būtisku šī Līguma noteikumu pārkāpumu. 



10.4. Ja Iznomātājs vienpusēji atkāpjas no šī Līguma, Nomniekam ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc 

atbilstoša paziņojuma saņemšanas no Iznomātāja ir jāveic šādi pienākumi: 

10.4.1. jāsamaksā visi Iznomātājam pienākošie Līguma maksājumi un ar Transportlīdzekļa bojājumu, 

trūkumu novēršanu, Transportlīdzekļa pārņemšanu saistītās izmaksas, ja šajā Līgumā nav noteikts 

cits termiņš minēto pienākumu izpildei; 

10.4.2. jāparaksta Līguma izbeigšanas akts, kuru no savas puses paraksta arī Iznomātājs. 

10.5. Ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā no Vispārīgo noteikumu 10.4.punktā minēto pienākumu izpildes Nomniekam 

ir pienākums nodot Iznomātājam Transportlīdzekli, tā atslēgas, Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, 

tehniskās apskates uzlīmi, OCTA polisi un citus dokumentus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa lietošanu un 

tehnisko apkopi. 

10.6. Iznomātājam, atkāpjoties no Līguma, saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 10.3.6.punktu, Nomniekam 10 

(desmit) darbdienu laikā no Iznomātāja pieprasījuma saņemšanas brīža jāsamaksā Iznomātājam 

Transportlīdzekļa atlikusī vērtība, ja Apdrošinātājs pieņem lēmumu atteikt izmaksāt apdrošināšanas 

atlīdzību vai Apdrošinātāja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība ir mazāka par transportlīdzekļa vērtību un 

citiem maksājumiem, kas pienākas Iznomātājam saskaņā ar Līgumu, vai ar Transportlīdzekli notikušais 

gadījums nav apdrošināšanas gadījums. Transportlīdzekļa vērtību aprēķina Iznomātāja piesaistīts sertificēts 

vērtētājs, kura pakalpojumus apmaksā Nomnieks.  

10.7. Nomniekam ir pienākums atgriezt Transportlīdzekli Iznomātājam ne sliktākā tehniskā stāvoklī kādā 

Transportlīdzeklis bija pirms tā nodošanas Iznomātājam, proti, Akta parakstīšanas brīdī, izņemot Dabisko 

nolietojumu. Par Transportlīdzekļa Dabisko nolietojumu netiek uzskatīti tehniskie, kā arī interjera, eksterjera 

trūkumi un/vai defekti, kas radušies Transportlīdzekļa nepareizas lietošanas, uzturēšanas, negadījuma vai 

citu līdzīgu apstākļu rezultātā. Gadījumā, ja Transportlīdzeklim konstatēti šajā punktā minētie defekti, 

Nomnieks apņemas 2 (divu) darbdienu laikā pēc rakstveida Iznomātāja paziņojuma saņemšanas kompensēt 

tam visas ar Transportlīdzekļa remonta veikšanu saistītās izmaksas. 

10.8. Nomniekam ir pienākums pirms Transportlīdzekļa atgriešanas Iznomātājam, atbrīvot to no savām vai 

trešajām personām piederošajām mantām. 

10.9. Nomniekam ir tiesības atkāpties no Līguma pirms termiņa, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstveidā 

informējot par to Iznomātāju. Ja Nomnieks vienpusēji atkāpjas no līguma pirms Līguma termiņa, Nomniekam 

ir pienākums maksāt Iznomātājam līgumsodu Speciālajos noteikumos noteiktajā apmērā.  

10.10. Ja Nomnieks atkāpjas no Līguma pirms termiņa Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu Speciālo 

noteikumu 3.punktā noteiktajā kārtībā un apmērā. 

10.11. Līgums uzskatāms par izbeigtu arī gadījumā, ja Līguma darbības lakā Puses vienojas par Transportlīdzekļa 

izpirkšanu. Līgums tiks uzskatīts par izbeigtu ar brīdi, kad Pušu starpā noslēgts Transportlīdzekļa pirkuma 

līgums. 

10.12. Izbeidzot Līgumu, spēku nezaudē tā noteikumi par strīdu izšķiršanas kārtību, kā arī citi noteikumi, kuri pēc 

būtības regulē Pušu tiesiskās attiecības pēc šī Līguma izbeigšanas. 

 

11. NOMAS TERMIŅA PAGARINĀŠANA 

11.1. Iznomātājam ir tiesības piedāvāt Nomas termiņa pagarināšanu, nosūtot Nomniekam informatīvu 

paziņojumu, kurā norādīta piedāvātā Pagarināšanas maksa. Ja Nomnieks līdz Nomas termiņa beigām nav 

saņēmis Iznomātāja informatīvo paziņojumu ar piedāvāto Pagarināšanas maksu, Nomniekam ir tiesības 

ierosināt Nomas termiņa pagarināšanu, (i) aizpildot Nomas termiņa pagarināšanas pieteikumu Klientu 

apkalpošanas centrā, vai (ii) nosūtot uz Līgumā norādīto Iznomātāja e-pasta adresi Nomas termiņa 

pagarināšanas pieprasījumu. 

11.2. Pēc Nomas termiņa pagarināšanas pieteikuma izvērtēšanas, Iznomātājs pieņem lēmumu par Nomas 

termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru, par ko informē Nomnieku.  

11.3. Nomnieks apstiprina Nomas termiņas pagarināšanu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Iznomātāja lēmuma par 

Nomas termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru paziņošanas Nomniekam, no Nomnieka 

konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē, pārskaitot uz Iznomātāja kontu Pagarināšanas maksu un 

maksājuma mērķī norādot “PAGARINĀJUMS”. Ja Nomnieks nav pārskaitījis Pagarināšanas maksu 

Iznomātājam šajā punktā noteiktajā termiņā, Iznomātāja lēmums par Nomas termiņa pagarināšanu un 

Pagarināšanas maksas apmēru zaudē spēku un Nomniekam ir jāpiesakās Nomas termiņa pagarināšanai 

atkārtoti.  

11.4. Iznomātājs ir tiesīgs atteikt Nomas termiņa pagarināšanu, par to informējot Nomnieku. Iznomātājam nav 

pienākums pamatot tā atteikumu pagarināt Nomas termiņu.  

11.5. Nomas termiņa pagarinājums uz Iznomātāja lēmumā par Nomas termiņa pagarināšanu noteikto termiņu 

stājas spēkā pēc tam, kad Iznomātājs ir saņēmis Pagarināšanas maksu. Pēc Pagarināšanas maksas 

saņemšanas Iznomātājs noformē un Nomniekam nosūta Maksājumu grafiku.   

 

 

12. PERSONAS DATU APSTRĀDE 



12.1. Iznomātājs apstrādā Nomnieka personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas un Eiropas 

Savienības normatīvajiem aktiem un privātuma politiku, kas pieejama Iznomātāja klientu apkalpošanas 

centros un Iznomātāja mājas lapā www.watu.eu. 

12.2. Nomnieks ir informēts, ka Iznomātājs ir tiesīgs veikt Nomnieka personas datu apstrādi, kā arī nodot un 

saņemt Nomnieka datus un citu informāciju no Trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., 

Iedzīvotāju reģistra, Valsts Ieņēmumu dienesta uzkrāto informāciju par ienākumiem, Valsts sociālās 

apdrošināšanas aģentūras, Uzturlīdzekļu garantijas fonda iesniedzēju un parādnieku reģistra, 

kredītinformācijas birojiem, kā arī parādvēstures datubāzēm u.c.) un apstrādāt tos, kuras mērķis to skaitā, 

bet ne tikai ir riska novērtēšana, sniegto ziņu atbilstības patiesībai pārbaude, klientu uzskaite, pakalpojumu 

piedāvāšana, sniegšana un uzturēšana, līguma noslēgšana, un citiem mērķiem saskaņā ar Iznomātāja 

privātuma politiku. 

13. PIEMĒROJAMAIS LIKUMS UN STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

13.1. Jebkurš strīds vai domstarpība, kas izriet no Līguma, Pusēm jārisina sarunu ceļā.  

13.2. Ja no Līguma izrietošos strīdus vai domstarpības Pusēm nav izdevies atrisināt sarunu ceļā, strīds tiek 

izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

13.3. Iznomātājs informē, ka Nomniekam ir tiesības pirms prasības celšanas tiesā vērsties Patērētāju strīdu 

risināšanas komisijā, lai panāktu strīda ārpustiesas izšķiršanu.  

 

14. PAZIŅOJUMI 

14.1. Visi šajā Līgumā noteiktie paziņojumi ir iesniedzami otrai Pusei Speciālajos noteikumos norādītajā, vai vēlāk 

otrai Pusei paziņotajā Puses adresē. Katrai Pusei ir pienākums rakstiski paziņot otrai Pusei par jebkurām 

izmaiņām Puses kontaktinformācijā, bankas kontā un/vai citā Līgumā norādītā informācijā, ne vēlāk kā 

5 (piecu) dienu laikā no šo izmaiņu spēkā stāšanās. Ja Puse nav ievērojusi šajā punktā noteikto pienākumu 

paziņot otrai Pusei par izmaiņām, otra Puse var paļauties uz Līgumā norādīto vai Puses iepriekš paziņoto 

informāciju. 

14.2. Ja Līgumā nav noteikts citādi, tad visi šajā Līgumā noteiktie paziņojumi ir sagatavojami latviešu valodā un 

nogādājami otrai Pusei personīgi, pa pastu ierakstītā vēstulē, ar kurjeru, pa e-pastu, vai nosūtīti īsziņā. 

14.3. Ja paziņojums vai cita informācija ir nosūtīta Vispārīgo noteikumu 14.2.punktā atrunātajā kārtībā, tad 

uzskatāms, ka adresāts to ir saņēmis: 

14.3.1. ja tā nodota personīgi rokās pret parakstu, tad dienā, kad tā nogādāta pēc saņēmēja adreses; 

14.3.2. ja tā ir izsūtīta ar ierakstītu AS Latvijas Pasts pasta sūtījumu vai kurjerpastu, tad trešajā dienā no 

nosūtīšanas dienas; 

14.3.3. ja tā ir nosūtīta uz Speciālajos noteikumos norādīto vai vēlāk saskaņā ar Līguma noteikumiem 

paziņoto e-pastu, vai telefona numuru, tad nākošajā darba dienā. 

14.4. Nomniekam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informēt Iznomātāju, 

ja: 

14.4.1. Transportlīdzeklis tiek konfiscēts vai kļūst zināms par šādu apstākļu iestāšanās iespējamību; 

14.4.2. tiek nozaudēta Transportlīdzekļa tehniskā un/vai cita dokumentācija; 

14.4.3. Transportlīdzeklim ir reģistrēta aizlieguma atzīme; 

14.4.4. ar tiesas spriedumu ir pasludināts Nomnieka maksātnespējas process; 

14.4.5. Transportlīdzeklis pazūd (tajā skaitā notikusi tā zādzība), tiek bojāts vai iestājas pilnīgas bojāejas 

gadījums, vai ir iestājies kāds cits gadījums, kas var apdraudēt Līguma izpildi. 

 

15. CITI NOTEIKUMI 

15.1. Visa informācija, kuru viena Puse saņēmusi no otras, izpildot šo Līgumu, uzskatāma par konfidenciālu. Šāda 

informācija izpaužama trešajām personām tikai ar otras Puses piekrišanu, ja vien šajā Līgumā nav noteikts 

citādi. 

15.2. Vispārīgo noteikumu 15.1.punktā minētais pienākums nav piemērojams attiecībā uz informāciju, kas: (i) tās 

atklāšanas brīdī bijusi publiski pieejama trešajām personām; (ii) minēto informāciju Puse saņēmusi no trešās 

personas, kura nav uzņēmusies konfidencialitātes pienākumu attiecībā pret izpaužamo informāciju; (iii) 

Pusei ir pienākums atklāt informāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

15.3. Iznomātāja darbību attiecībā ar patērētājiem uzrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. 

15.4. Nomnieks ir informēts un piekrīt, ka Iznomātājam kā Transportlīdzekļa īpašniekam ir tiesības šī Līguma 

darbības laikā pēc saviem ieskatiem un nesaskaņojot ar Nomnieku atsavināt, ieķīlāt vai kā citādi apgrūtināt 

Transportlīdzekli par labu jebkurai trešajai personai, nodrošinot, ka šis Līgums ar visiem tajā ietvertajiem 

noteikumiem ir spēkā esošs, Transportlīdzekļa atsavināšanas gadījumā saistošs jaunajam Transportlīdzekļa 

īpašniekam un Iznomātājam tiek saglabātas tiesības iznomāt Transportlīdzekli Nomniekam uz šajā Līgumā 

paredzētajiem noteikumiem. Transportlīdzekļa atsavināšanas gadījumā Nomnieks ar šo Līgumu bez 

nosacījumiem un neatsaucami pilnvaro Iznomātāju Nomnieka vārdā parakstīt Iznomātājam pēc formas un 

satura pieņemamu pārjaunojumu, ar kuru uz jauno Transportlīdzekļa īpašnieku tiek pārjaunotas Līgumā 

noteiktās saistības. 



15.5. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt Cenrāžus. Informācija par izmaiņām Cenrāžos 

Nomniekam tiek paziņota, izmantojot Iznomātājam pieejamos saziņas līdzekļus ar Nomnieku, vismaz 20 

(divdesmit) darbdienas iepriekš, nosūtot Nomniekam attiecīgu informāciju par izmaiņām Cenrāžos un jaunos 

Cenrāžus. Ja Nomnieks nepiekrīt Cenrāžu izmaiņām, Nomniekam ir tiesības ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) 

dienu laikā no Iznomātāja paziņojuma saņemšanas dienas vienpusēji atkāpties no šī Līguma, paziņojot par 

to Iznomātājam. Ja 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Iznomātāja paziņojuma saņemšanas dienas Nomnieks 

nav paziņojis Iznomātājam par vienpusēju atkāpšanos no šī Līguma, tiek uzskatīts, ka Nomnieks ir piekritis 

Iznomātāja paziņotajiem Cenrāžiem. 

15.6. Iznomātājs ir tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī no Līguma 

izrietošos prasījumus trešajām personām bez Nomnieka piekrišanas. 

15.7. Nomnieks nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī no Līguma 

izrietošos prasījumus trešajām personām bez Iznomātāja iepriekšējas rakstveidas piekrišanas. 

15.8. Ja kāds šī Līguma noteikums zaudē savu spēku vai kļūst nederīgs, pārējie šī Līguma noteikumi saglabā 

savu spēku. Pusēm ir pienākums mainīt jebkuru spēkā neesošu noteikumu tādā apmērā, lai tas būtu spēkā 

atbilstoši Līgumam un piemērojamiem normatīvajiem aktiem, negrozot pārējos Līguma noteikumus. 

15.9. Visas iepriekšējās sarunas, vienošanās un sarakste zaudē juridisko spēku ar Līguma noslēgšanas brīdi. 

15.10. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja izteikti rakstveidā un abu Pušu parakstīti, 

izņemot, ja šajā Līgumā ir paredzēta cita kārtība. Par grozījumu izdarīšanu Līguma Speciālajos noteikumos, 

Nomnieks maksā komisiju saskaņā ar Cenrādi. 

15.11. Līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.  

15.12. Puses apliecina, ka Līguma noteikumi un saturs tām ir zināmi un Līgums noslēgts tajā norādītajā datumā 

saskaņā ar Pušu gribu. 

15.13. Puses apstiprina, ka tām ir visas nepieciešamās tiesības un atļaujas noslēgt šo Līgumu un izpildīt Līguma 

saistības.  

 

 


