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1. Darbības teritorija 

1. Šie vispārējie Nomas līguma noteikumi ir attiecināmi uz visiem 

Iznomātāja piedāvājumiem, paziņojumiem, kas attiecināmi uz juridiskām 

darbībām un nomas līgumiem, ieskaitot konsultācijas un citus līgumiskus 

pakalpojumus. Šie noteikumi ir vienīgie noteicošie, un citas vienošanās 

vai noteikumi nav spēkā. Šie vispārējie Nomas līguma noteikumi ir spēkā 

arī gadījumos, kad, ņemot vērā Nomnieka atšķirīgus nosacījumus, 

Iznomātājs nodod Nomas priekšmetu.   

2. Turpinot sadarbību ar Nomnieku, šie vispārējie Nomas līguma 

noteikumi ir attiecināmi uz visiem turpmākajiem nomas līgumiem ar 

Nomnieku, ja, slēdzot līgumu, netiek skaidri noteikti citi nosacījumi. 

2. Nomas priekšmets 

1. Nomas priekšmeta veida un modeļa apraksts, ieskaitot tā aprīkojumu, 

ir saistošs vienīgi rakstiskā veidā Nomas līgumā. Visa informācija par 

Nomas priekšmetu, kas atrodama Iznomātāja prospektos, katalogos, 

reklāmā vai Iznomātāja pirms Nomas līguma noslēgšanas esošajā 

sarakstē, kā arī  modeļu apraksta lapās ir tikai aptuvena, ja nav īpaši 

uzsvērta kā saistoša. Tas attiecas arī uz fotogrāfijām, zīmējumiem un 

citiem attēliem. 

2. Nomas priekšmets ir vai var būt SIA “SEB Banka” (Vien. Reģ.Nr. 
40003151743) īpašums. 

3. Darbības vieta 

Par darbības vietu jāuzskata Nomas līgumā minēto Nomas priekšmeta 

atrašanās vietu. 

4. Nomas priekšmeta sagatavošana, līguma darbības laiks 

1. Iznomātājs nodod Nomniekam Nomas priekšmetu gatavu saņemšanai 

vai nosūtīšanai Iznomātāja noliktavā/ servisā. Pēc Nomnieka vēlmes un 

viņa uzdevumā Iznomātājs veic arī Nomas priekšmeta transportēšanu pie 

Nomnieka. 

2. Ja Nomas līgums noslēgts par vairākiem Nomas priekšmetiem, 

Iznomātājam ir tiesības šos priekšmetus piegādāt atsevišķi vienu pēc otra. 

Šajā gadījumā katra darījuma daļa tiek uzskatīta kā atsevišķs darījums. 

3. Nomas līguma darbības laiks sākas no brīža, kad Nomas priekšmets ir 

nodots Nomniekam. Nomas līguma darbības laiks beidzas tajā dienā, kad 

Nomas priekšmets ar visu darbībai nepieciešamo aprīkojumu un daļām, 

esot Līgumā noteiktajā tehniskajā stāvoklī, tiek atgriezts Iznomātāja 

noliktavā/ servisā vai arī citā norunātā vietā, vai, ātrākais beidzoties 

abpusēji norunātajam nomas laikam. 

5. Pakalpojuma sniegšanas kavējumi 

1. Ja Iznomātāja neizpildes rezultātā tiek kavēta pakalpojumu sniegšana, 

Nomniekam ir tiesības pieprasīt segt radītos zaudējumus, skaitot par katru 

pilnu kavējuma nedēļu 0.5% apmērā no kavētās līguma izpildes daļas 

vērtības, kopējai kompensācijas summai nepārsniedzot 5% no neto nomas 

maksas par norunāto Nomas līguma laiku. 

2. Ja tiek kavēta pakalpojumu sniegšana un Nomnieks dod Iznomātājam 

taisnīgu un saprātīgu piegādes laika pagarinājumu ar skaidru rakstisku 

paziņojumu, ka viņš atteiksies pieņemt pasūtījumu pēc pagarinājumā 

noteiktā laika beigšanās, un Iznomātājs Iznomātāja vainas dēļ nespēj veikt 

piegādi pagarinājuma laikā, Nomniekam ir tiesības atteikties no Līguma 

izpildes. 

6. Nomas priekšmeta pieņemšana, pieņemšanas kavējumi 

Nomnieka pienākums ir saņemt vai veikt Nomas priekšmeta nosūtīšanu 

noteiktajā termiņā pēc Nomas priekšmeta sagatavošanas. Ja Nomnieks 

neizpilda šos pienākumus, viņam ir jāsedz izdevumi, kas radušies 

kavējumu dēļ. 

7. Nomas līguma izmantošana, uzraudzības un paziņošanas 

pienākumi 

1. Nomnieks apņemas Nomas priekšmetu saudzīgi uzturēt, sekojot 

lietošanas instrukcijai un visiem drošības noteikumiem, īpaši ievērojot, lai 

netiktu pārsniegti Nomas priekšmeta celtspējas ierobežojumi. 

Nomniekam atbilstoši jāapmāca ar Nomas priekšmetu strādājošās 

personas un jārūpējas par to, lai tiktu ievēroti ar kraušanas tehnikas 

vadītāju apliecībām saistītie noteikumi. Nepieciešamības gadījumā 

Nomnieks var pieprasīt Iznomātājam iesniegt Nomas priekšmeta 

lietošanas instrukciju.  

2. Nomas priekšmeta darbināšanai Nomnieks izmantos atbilstoša veida un 

kvalitātes degvielu. Ja neatbilstošas kvalitātes degvielas izmantošanas 

rezultātā Iznomātājam tiek radīti jebkāda veida zaudējumi, Nomnieks tos 

atlīdzina Iznomātājam pilnā apmērā.  

3. Zaudējumus un bojājumus, kas radīti Nomas priekšmetam un/vai tā 

piederumiem Nomnieks Iznomātājam sedz nekavējoties.  

8. Tehniskā apkope, uzturēšana kārtībā 

1. Nomniekam ir pienākums Nomas līguma darbības laikā uzturēt Nomas 

priekšmetu noteiktajā kārtībā un darbībai drošā stāvoklī, darbības 

rezultātā radušās enerģijas izmaksas sedz Nomnieks. 

2. Lai uzturētu Nomas priekšmetu tehniskā kārtībā, Nomniekam 

jānodrošina Iznomātājam iespēja veikt Nomas priekšmeta tehnisko 

apkopi un, ja nepieciešams, remontdarbus. Nomas priekšmeta tehniskā 

apkope notiek datumā un laikā, par kuru Nomnieks iepriekš vienojas ar 

Iznomātāju. Nomas priekšmeta tehniskās apkopes izdevumus sedz 

Iznomātājs. Remontdarbu laikā Nomnieks nav tiesīgs pieprasīt 

aizvietošanas Nomas priekšmetu, izņemot gadījumu, kad Iznomātājs 

uzņemas atbildību par Nomas priekšmeta tehniskajām problēmām. Ja 

remontdarbi nepieciešami Nomnieka nolaidības vai Nomas priekšmeta 

nepareizas lietošanas dēļ, remontdarbu izmaksas jāsedz Nomniekam.. 

3.Nomnieka pienākums ir veikt Nomas priekšmeta ikdienas apskati, 

pārbaudi un nepieciešamības gadījumā destilēta ūdens uzpildi 

elektroiekrāvēju akumulatoru baterijās.  

24 stundu serviss: - Izsaukumi nomnieka izraisītu defektu dēļ un visi 

izsaukumi ārpus darba laika (no 17.00 līdz 8:30)   tiek apmaksāti papildus 

(cena bez PVN). 
- izsaukums darba laikā      Eur 35,00 stundā; 

- izsaukums brīvdienās, svētku dienās, un ārpus darba laika Eur 70,00 stundā; 
- Sistēmtehnikas (EKX, EKS, EFX) remonta darbs    Eur 75,00 stundā; 

- Servisa izbraukuma maksa pa reģioniem:    

-  Reģ. Nr.0 (Rīgas reģions līdz Rīgas apvedceļam un Olaine)      Eur  20,00  
-  Reģ. Nr.1 (zonā Nr 0 un Nr.2 neietilpstošie reģioni)                   Eur  30,00 

-  Reģ.. Nr.2 ( Salacgrīvas, Valkas, Alūksnes, Smiltenes un Balvu novadi) 

  Eur  45,00 

9. Aizliegums nodot trešajām personām 

Nomnieks nav tiesīgs Nomas priekšmetu iznomāt vai arī kādā citā veidā 

tieši vai netieši nodot trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tiek 

saņemta Iznomātāja rakstiska atļauja. 

10. Atbildība nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumos, Nomas 

priekšmeta nomaiņa sabojāšanās gadījumos 

Ja Nomas priekšmeta nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā, radušos 

zaudējumus Iznomātājam nesedz apdrošinātājs, Nomniekam jāuzņemas 

atbildība par zaudējumu segšanu, izņemot gadījumus, kad Iznomātājs 

pārņem šo atbildību. Ja Nomas priekšmets sabojājas, Iznomātājs ir tiesīgs 

turpināt Nomas līgumu ar līdzvērtīgu Nomas priekšmetu. 

11.  Ekspluatācijas risks 

Sākot ar Nomas priekšmeta nodošanas brīdi Nomnieks uzņemas visu 

atbildību par Nomas priekšmetu. Nomnieks ir atbildīgs par to izdevumu 

segšanu, kas saistīti ar nepieciešamību izpildīt spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktās prasības. Nomas priekšmeta izmantošana 

ceļu satiksmē ir pieļaujama tikai, ja Nomas priekšmets ir tam speciāli 

aprīkots, ir apdrošināts un ir izpildītas normatīvajos aktos noteiktās 

prasības. 

12. Noma ar personālu 

Ja nododot Nomas priekšmetu nomā, Iznomātājs piedāvā arī apkalpojošo 

personālu, tas drīkst tikt izmantots tikai darbam ar Nomas priekšmetu un 

nekādiem citiem darbiem. Par zaudējumiem, ko izraisījis apkalpojošais 

personāls, Iznomātājs neuzņemas atbildību. 

13. Nomas maksa, maksājumi 

1. Abu pušu apstiprinātā nomas maksa stājas spēkā no brīža, kad 

priekšmets ir sagatavots transportēšanai, nosūtīšanai. 

2. Nomas maksa ir noteikta, ekspluatējot Nomas priekšmetu līdz 100 

motorstundām mēnesī. Pārsniedzot pieļaujamo motorstundu skaitu, 

iznomātājam ir tiesības aprēķināt un piestādīt maksu 1%  apmērā no 

mēneša nomas maksas par katru pārsniegto motorstundu. 

3. Nomas maksu Nomnieks samaksā pamatojoties uz Iznomātāja izstādīto 

rēķinu 14 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža.  
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4.Par apmaksas kavējumu Iznomātājs ir tiesīgs aprēķināt kavējuma naudu 

0,5 % apmērā par katru kavējuma dienu. 

5. Jebkurš Nomnieka maksājums sākumā tiek ieskaitīts kavējuma maksu 

samaksā un tikai pēc tam parāda dzēšanai. 

6.Iznomātājam ir tiesības Nomnieka maksājumu uzraudzību un rēķinu 

iekasēšanu uzdot SIA Creditreform Latvija, nododot arī tam 

nepieciešamos Nomnieka personas datus. 

7.Gadījumā, ja Nomnieks kavē maksājumus, Iznomātājam ir tiesības 

informāciju par Nomnieka un viņa pieļautajiem maksājumu kavējumiem 

izpaust trešajām personām kreditoru interešu aizsardzības mērķiem tieši, 

vai iekļaujot to SIA Creditreform Latvija Fizisko vai Juridisko personu 

kredītvēstures datu bāzē. Ja Nomnieks ir kavējis rēķinu apmaksas 

termiņu, tas atmaksā Iznomātājam visus ar kavētā maksājuma papildus 

administrēšanu un iekasēšanu saistītos zaudējumus un izdevumus.  

14. Apdrošināšana 

1. Iznomātājs ir apdrošinājis Nomas priekšmetu pret zudumu, uguni un 

ūdeni.  

2. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, Nomnieka pienākums ir segt 

zaudējumus pašriska 500,00 Eur apmērā bez PVN par katru gadījumu un 

Nomas priekšmetu.  

15. Līguma izbeigšana 

Abām Līguma pusēm ir tiesības nekavējoties lauzt Līgumu rakstiski par 

to paziņojot otrai Pusei. Iznomātājam ir šādas tiesības īpaši gadījumos, ja 

a) Nomnieks nav veicis divu mēnešu nomas maksu 

b) Nomnieks ir nodevis Nomas priekšmetu bez Iznomātāja atļaujas 

trešajai personai 

c) Nomnieks lielā mērā neizpilda Nomas līguma noteikumus un nemaina 

savu rīcību pēc brīdinājuma izteikšanas. 

16. Prasības priekšmeta defektu gadījumā 

1. Nomas priekšmetiem Iznomātājs nedod izturības vai kāda cita veida 

garantijas. Neviens apraksts, paziņojums vai cita veida izteikums pirms 

vai pēc Nomas Līguma noslēgšanas nevar tikt pielīdzināts garantijai. 

2. Par konstatētajiem bojājumiem ir nekavējoties jāziņo Iznomātājam 

rakstiskā veidā. 

3. Nomas priekšmetiem radušies bojājumi pēc Iznomātāja izvēles tiek vai 

nu salaboti vai tiek nomainīts Nomas priekšmets. Remontdarbiem 

Nomniekam Iznomātājam ir jādod laiks un iespēja veikt darbus šī Līguma 

darbības vietā. Iznomātājs pārņem šo darbu izmaksas. 

4. Gadījumā, ja remontdarbi vai Nomas priekšmeta nomaiņa nav 

izdevusies, Nomniekam ir tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu vai 

pieprasīt nomas maksas samazināšanu. Izvēloties tūlītēju Līguma 

izbeigšanu, Nomnieks atsakās no atlīdzības un zaudējumu segšanas, 

izņemot gadījumus, ja bojājumus Iznomātājs ir ļaunprātīgi noklusējis. 

5. Iznomātājs neuzņemas atbildību par apstākļiem, kas radušies šādu 

iemeslu dēļ: neatbilstoša vai neprasmīga apiešanās, pārslodze, nepareiza 

montāža vai izmantošana, ko veic Nomnieks vai trešā persona (neskaitot 

Iznomātāja uzņēmumus), nepareiza vai nolaidīga apiešanās, neveikta vai 

noteikumiem neatbilstoši veikta tehniskā apkope, nepiemērotas rezerves 

daļas, nepiemērota grīdu kvalitāte un grīdu bojājumi, svešķermeņu vai 

ūdens klātbūtne agregātos, maiņas materiāli, nepilnīgi remontdarbi, 

nepiemērota darba vide, ķīmiska, elektroķīmiska vai fizikāla ietekme. 

6. Ja Nomnieks vai trešā persona bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas 

veic nepiemērotas izmaiņas vai kārtībā uzturēšanu Nomas priekšmetam, 

Nomniekam nav tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību. 

17. Nomnieka pienākumi pēc līguma izbeigšanas 

1. Nomniekam pēc Nomas līguma darbības laika beigšanās ir jāatgriež 

Nomas priekšmets noteiktajā kārtībā un tīrā stāvoklī Iznomātājam, sedzot 

transporta izmaksas un uzņemoties riskus. Bojājumu novēršanu, par 

kuriem Iznomātājs neuzņemas atbildību, piem. bez piekrišanas veiktas 

izmaiņas, dakšu nepieļaujams nodilums, nepiederošas uzlīmes, vai Nomas 

priekšmeta liela netīrība,  apmaksā Nomnieks. 

2. Nomas priekšmeta tehniskais un vizuālais stāvoklis, kādā Nomniekam 

jāatdod Nomas priekšmets, ir aprakstīts brošūrā “Ierīču stāvoklis pēc to 

atgriešanas no nomas/līzinga līgumiem. Līgumam atbilstoša stāvokļa 

definīcija” 

(https://www.jungheinrich.lv/fileadmin/lang_content/lv/Products/PDF/6

238_18_lv_bro_gewaltschaden_wtp_low__003_.pdf). 

3. Atgriežot Nomas priekšmetu Iznomātājam, Nomniekam tas jāatgriež ar 

tādu pašu degvielas daudzumu degvielas bākā vai gāzes balonā. Atgriežot 

Nomas priekšmetu ar mazāku degvielas daudzumu, Nomnieks apmaksā 

degvielas uzpildes pakalpojuma izmaksas 2,00 Eur apmērā par katru 

degvielas litru. 

4.  Ja Nomas priekšmets tiek atgriezts no Nomnieka Iznomātājam  netīrā 

stāvoklī, Nomnieks apmaksā Nomas priekšmeta mazgāšanu 20,00 Eur 

apmērā un 10,00 Eur par katras nepiederošas uzlīmes noņemšanu. 

5. Šajos Noteikumos norādītās summas tiek apliktas ar pievienotās 

vērtības nodokli.  

18. Atbildība 

1. Par zaudējumiem, kas nav bojājumi Nomas priekšmetam, bet gan 

zaudēta peļņa, produkcijas ražošanas pārtraukums, citi īpašuma 

zaudējumi vai citu izdevumu segšana, Iznomātājs atbild tikai sekojošos 

gadījumos: 
- Ja tas darīts ar nolūku 
- Vadošo darbinieku vai likumīgo pārstāvju rupjas nolaidības gadījumos 

- Ļaunprātīgi noklusētu trūkumu gadījumā, 

- Veselības, ķermeņa traumu vai dzīvības zaudēšanas gadījumos 
- Gadījumos, kad prasības ir likumīgas saskaņā ar Patērētāju tiesības noteicošo 

likumdošanu 

2. Ja Iznomātājs tīši pārkāpj līguma atbildību un tādejādi apdraud Līguma 

izpildi vai padara to neiespējamu, Iznomātājs uzņemas atbildību arī 

gadījumos, kad rupju nolaidību pieļāvuši ne vadošie darbinieki. Pēdējā 

gadījumā Iznomātāja atbildība gan aprobežojas tikai ar  Līgumā tipisku 

iepriekš paredzamu zaudējumu segšanu. 

3. Citas Nomnieka prasības pret Iznomātāju ir izslēgtas 

19. Telemātikas ierīce 

Nomas priekšmeti var būt aprīkoti ar telemātikas ierīci kā standarta 

funkciju. Nomas priekšmeta darbības laikā telemātikas ierīce nepārtraukti 

ģenerē un pārsūta Nomas priekšmeta datus Iznomātājam, izmantojot 

bezvadu savienojumu. Ģenerētie dati satur Nomas priekšmeta darbības 

datus. Telemātikas dati var tikt izmantoti rēķinu izrakstīšanai par 

nostrādātām darba stundām. Telemātikas ierīce neievāc, neapstrādā un 

nenosūta nekādus personas datus. 

20. Citi noteikumi 

1. Domstarpības šī līguma sakarā puses risina sarunu ceļā, bet, ja tas nav 

iespējams, tad strīda izšķiršana tiek nodota Latvijas Republikas vispārējas 

jurisdikcijas tiesai.  

2. Uz līgumu, tā izpildi un citiem ar līgumu saistītiem jautājumiem 

attiecināms Latvijas Republikā spēkā esošais tiesiskais regulējums.  

3. Nomniekam ir jāpaziņo Iznomātājam par rekvizītu un kontaktpersonu 

izmaiņām 7 dienu laikā. 
 

Apstiprinu, ka esmu pilnībā iepazinies ar vispārējiem nomas 

noteikumiem (pieejami: https://www.jungheinrich.lv/pakalpojumi/ 

noma/nomas-noteikumi-792702), sapratis tos, piekrītu tiem un atzīstu 

par sev saistošiem, apņemos regulāri iepazīties ar to grozījumiem, lai 

savlaicīgi iegūtu informāciju par izmaiņām tajos: 
 

Vārds, Uzvārds:  ____________________________ 
 

 

Paraksts:   ____________________________ 

 

 

Datums:   ____________________________ 
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