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1. Vispār īgā informācija par publisko iepirkumu (turpm āk – Iepirkums)  
 
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  
 
Nr.LPR/2013/1 
 
1.2. Ziņas par pasūtītāju  
 
Pasūtītāja 
nosaukums: 

Latgales plānošanas reģions 

Pasūtītāja adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4600 
Pasūtītāja 
reģistrācijas nr.: 

90002181025 

Pasūtītāja 
kontaktpersona: 

Ina Komarova 

Tālruņa numurs: 65428111 
Faksa numurs: 65428111 
E-pasta adrese: iepirkumi@latgale.lv 
Darba laiks: 9.00-12.00 un 13.00-17.00 katru darba dienu 
 
Iepirkumu rīko pastāvīgā iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).  
 
1.3. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārt ība, piedāvājuma atvēršanas 
vieta, laiks un kārt ība  
1.3.1. Piedāvājumu ieinteresētais piegādātājs var iesniegt līdz 2013.gada 5.martam, 
plkst.10.00 personīgi vai nosūtot pa pastu uz adresi:  
Latgales plānošanas reģions 
Saules iela 15, Daugavpilī 
LV-5401 
1.3.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai saņemti pēc Iepirkuma 
nolikuma (turpmāk – Nolikums) 1.3.1.apakšpunktā norādītā piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām, netiek izskatīti. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 
1.3.1.apakšpunktā noteiktajā adresē līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.  
1.3.3. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai 
atsaukt iesniegto piedāvājumu.  
1.3.4. Ja piedāvājums iesniegts pēc Nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām, to neatvērtu atdod vai nosūta atpakaļ pretendentam (turpmāk – 
pretendents).  
1.3.5. Iesniegtie piedāvājumi tiek atvērti pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa 
beigām Komisijas rīkotajā sanāksmē.  
1.4. Piedāvājuma derīguma termiņš  
Pretendenta iesniegtā piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no 
piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma 
līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājuma derīguma termiņā, pasūtītājs var lūgt 
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pretendentam piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt 
piedāvājuma derīguma termiņu, tad pretendents par to rakstiski paziņo pasūtītājam.  
1.5. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai  
1.5.1. Aploksnes noformējums  
Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, 1 (vienā) eksemplārā. Uz aploksnes jābūt 
šādām norādēm: 
 
- Piedāvājums publiskajam iepirkumam „Transportlīdzekļa noma” (iepirkuma 
identifikācijas Nr.LPR/2013/1);  
- pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese (juridiskā un faktiskā 
adrese), un tālruņa numurs;  
- Latgales plānošanas reģions, Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401, Latvija;  
- Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei.  
 
1.5.2. Piedāvājuma noformējums  
Visiem Iepirkuma piedāvājuma materiāliem ir jābūt iesietiem un cauršūtiem kopā 
tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, uz titullapas ir jābūt norādēm:  
piedāvājums publiskajam iepirkumam „Transportlīdzekļa noma” (iepirkuma 
identifikācijas Nr.LPR/2013/1);  
pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs (-i) 
un faksa numurs (-i).  
datums.  
1.5.3. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:  
1.5.3.1. pretendenta parakstīts pieteikums par piedalīšanos publiskajā iepirkumā 
(saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu);  
1.5.3.2. pretendenta atlases dokumenti – dokumenti vai to kopijas, kas minēti 
Nolikuma 3.punktā;  
1.5.3.3. Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti saskaņā ar Nolikuma 
4.punktu; 
1.5.3.4. parakstīti piedāvājuma dokumenti (Tehniskais un finanšu piedāvājumi);  
1.5.4. Ja pretendents iesniedz dokumentu atvasinājumu − kopijas, katrai 
dokumenta kopijai jābūt izstrādātai un apliecinātai atbilstoši spēkā esošo normatīvo 
aktu prasībām:  
1.5.4.1. dokumenta kopiju izstrādā, nokopējot vai citādā tehniskā veidā iegūstot 
oriģināla faksimilattēlu ar visām oriģināla grafiskajām un citām īpatnībām;  
1.5.4.2. kopijas pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar lielajiem burtiem raksta vārdu 
“KOPIJA”;  
1.5.4.3. ja dokumenta atvasinājumu apliecina organizācija, apliecinājuma uzrakstā 
norāda:  
1.5.4.3.1. ar lielajiem burtiem rakstītus vārdus “KOPIJA PAREIZA”;  
1.5.4.3.2. dokumenta atvasinājuma apliecinātājas amatpersonas pilnu amata 
nosaukumu (ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu), personisko parakstu un tā 
atšifrējumu;  
1.5.4.3.3. apliecinājuma vietas nosaukumu;  
1.5.4.3.4. apliecinājuma datumu.  
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1.5.4.4. Ja dokumenta atvasinājumu apliecina fiziskā persona, apliecinājuma 
uzrakstā norāda:  
1.5.4.4.1. ar lielajiem burtiem rakstītu „KOPIJA PAREIZA”;  
1.5.4.4.2. personisko parakstu un tā atšifrējumu;  
1.5.4.4.3. personas kodu;  
1.5.4.4.4. apliecinājuma vietas nosaukumu;  
1.5.4.4.5. apliecinājuma datumu.  
1.5.5. Piedāvājumam jābūt rakstītam latviešu valodā. Atsevišķi dokumenti var tikt 
iesniegti svešvalodā, taču tādā gadījumā tiem jāpievieno pretendenta apliecināts 
tulkojums latviešu valodā. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka 
attiecīgais dokuments nav iesniegts. 
 
2. Informācija par Iepirkuma priekšmetu  
 
Iepirkuma 
identifikācijas 
numurs: 

LPR/2013/1 

Iepirkuma 
priekšmets: 

Vieglā automobiļa noma saskaņā ar tehniskās 
specifikācijas prasībām (2.pielikums) Latgales plānošanas 
reģiona vajadzībām. 

 
Nomas vieta: Latgales plānošanas reģions, biroja adrese: Saules iela 15, 

Daugavpils, Latvija 
Nomas laiks: 24 mēneši. 

 
Paredzamā 
līgumcena: 

Atbilstoša Pretendenta piedāvājumā piedāvātajai cenai un 
LR Publisko iepirkumu likuma 8¹. pantam  

 
CPV kods: 34110000-1 
 
2.1. Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmetu. 
2.2. Pretendents nedrīkst iesniegt vairākus piedāvājuma variantus.  
2.3. Cita informācija par Iepirkuma priekšmetu:  
2.3.1. Piedāvājuma cena.  
2.3.1.1. Visas cenas piedāvājumā jānorāda LVL bez PVN, norādot ne vairāk kā 2 
(divas) zīmes aiz komata. 
2.3.1.2. Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, tai skaitā, saistītām ar 
darbinieku atalgojumu, visiem nodokļiem, nodevām, izdevumiem nepieciešamo 
atļauju iegūšanai no trešajām personām un citas ar līguma savlaicīgu un kvalitatīvu 
izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN. 
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3. Atlases dokumenti  
3.1. Latvijā reģistrētajiem komersantiem – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 
reģistrācijas apliecības kopija, bet ārvalstu komersantiem – kompetentas attiecīgās 
valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts 
atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.  
3.2. Pretendenta apliecinājums par to, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv 
Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta piektās daļas 1. un 2.punktā noteiktais 
nosacījums.  
3.3. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) 
darbdienu laikā pēc Komisijas pieprasījuma jāiesniedz izziņa, ko izsniegusi 
Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā 
vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu 
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā 
katrā valstī pārsniedz Ls 100 (viens simts lati); Komisija šādus dokumentus 
pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms to iesniegšanas 
dienas. 
 
4. Kvalifik ācijas prasības 
4.1. Pretendentam jāiesniedz rakstisks apliecinājums par to, ka Pretendentam 
pēdējo trīs gadu laikā, vai ja Pretendents ir nodibināts vēlāk, attiecīgajā darbības 
periodā, ir pieredze autotransporta nomas/līzinga un/vai pilna servisa pakalpojumu 
sniegšanā.  
 
5. Piedāvājuma vērt ēšana un lēmuma pieņemšana 
5.1. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Nolikuma 1.3.1.apakšpunktā norādītā termiņa, 
netiek vērtēti.  
5.2. Komisija:  
5.2.1. pēc piedāvājuma atvēršanas veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi 
atbilstoši Nolikuma 1.5.apakšpunktā minētajām prasībām. Ja piedāvājums vai kāds 
no piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem, tajā skaitā pieteikums, pilnvara, 
aploksne, kurā ievietots piedāvājums, neatbilst Nolikuma 1.5.apakšpunkta 
prasībām, Komisija var lemt par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības 
Iepirkumā vai piedāvājuma tālāku izskatīšanu;  
5.2.2. veic pretendentu atlasi, kuras laikā noskaidro, vai attiecībā uz katru 
pretendentu pastāv Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta piektās daļas 1. un 
2.punktā noteiktais nosacījums un vai katra pretendenta kvalifikācija, par ko 
liecina pretendenta iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija, atbilst Nolikuma 
4.punktā noteiktajām prasībām;  
Pretendentu, attiecībā uz kuru tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 8.¹panta 
piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi, kā arī pretendentu, kura kvalifikācija 
neatbilst Nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām, izslēdz no turpmākās dalības 
Iepirkumā un tā piedāvājumu neizskata;  
5.2.3. veic piedāvājuma atbilstības pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu. Ja 
piedāvājums neatbilst Nolikuma 2.pielikumā noteiktajām prasībām, pretendentu 
izslēdz no turpmākās dalības Iepirkumā un tā piedāvājumu neizskata;  
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5.2.4. pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija 
konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, 
kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, Komisija ņem vērā tikai izlabotās cenas;  
5.2.5. par uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst 
visām Nolikumā norādītajām prasībām un kura kopējā cena par Iepirkuma 
priekšmetu būs viszemākā. 
5.2.6. Ar uzvarētāju tiks noslēgts iepirkuma līgums (Nolikuma 4.pielikums). 
5.2.7. Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, pasūtītājam ir tiesības izbeigt vai 
pārtraukt iepirkumu. 
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1.pielikums „Pieteikuma forma” 
Iepirkuma identifik ācijas numurs LPR/2013/1 

(Uz pretendenta veidlapas) 
 

Latgales plānošanas reģionam 
Saules iela 15 

Daugavpils LV-5401 
 

PRETENDENTA PIETEIKUMS DAL ĪBAI IEPIRKUM Ā 
(Iepirkuma identifik ācijas numurs LPR/2013/1) 

Pretendents (nosaukums) iesniedz savu pieteikumu dalībai iepirkumā un saskaņā ar iepirkuma nolikumu, 
es, apakšā parakstījies, (amats, vārds, uzvārds), apliecinu, ka Pretendents: 
 
- piesakās piedalīties Latgales plānošanas reģiona publiskajā iepirkumā Nr.LPR/2013/1 
„Transportlīdzekļa noma” (turpmāk – Iepirkums) un iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma 
priekšmetu;  
- piekrīt Iepirkuma noteikumiem;  
- apņemas pasūtījuma piešķiršanas gadījumā pildīt Iepirkuma nolikumā minētos līguma noteikumus;  
- atzīst sava Iepirkuma piedāvājuma spēkā esamību 30 (trīsdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas 
termiņa beigām;  
- apliecina, ka visas sniegtās ziņas Iepirkuma piedāvājumā ir patiesas un precīzas; 
- apliecina, ka attiecībā uz Pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8¹.panta piektās daļas 1. un 
2.punktā noteiktais nosacījums. 
 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridisk ā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Kontaktpersonas 
tālr./fakss, e-pasts 

 

Bankas nosaukums, 
fili āle 

 

Bankas kods  

Norēķinu konts  

Vārds, uzvārds  

Amats  

Datums  

Vieta  

Paraksts, zīmogs  

 
Paraksta Pretendents, Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja piedāvājumu iesniedz juridiska 
persona) vai Pretendenta pilnvarotā persona 
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2.pielikums „Tehniskā piedāvājuma forma”  
Iepirkuma identifik ācijas numurs LPR/2013/1  

 
 
 

(Uz pretendenta veidlapas) 
Latgales plānošanas reģionam 

Saules iela 15 
Daugavpils LV-5401 

 
TEHNISKAIS PIED ĀVĀJUMS 

 
I iepirkuma priekšmeta daļai 

 
Pretendents (nosaukums) piedāvā nodrošināt sekojošā transportlīdzekļa nomu atbilstoši publiskā 
iepirkuma „Transportlīdzekļa noma” Nr. LPR/2013/1 prasībām: 
 
 

Nr. Parametri Prasības 
Pretendenta 
piedāvājums 

/aizpilda pretendents/ 

1. 
Automobiļa marka, 
modelis 

Nav noteikts  

2. Automobiļu skaits 1  

3. 

Nomas periods 
(mēnešos), ar 
nosacījumu, ka 
Nomnieks jebkurā brīdī 
var atteikties no 
Nomas, vienu mēnesi 
iepriekš paziņojot par 
to Iznomātājam. 

24  

4. 

Paredzamais 
(apmaksātais) 
nobraukums 24 
mēnešos, km 

80 000 km  

5. Automobiļa kategorija Vieglais pasažieru  
6. Virsbūves tips Sedans/universāls  

7. Automobiļa statuss Ne vecāks par 2007.gadu  

8. Esošais nobraukums Ne vairāk kā 120 000 km  

9. Automobiļa pilnā masa Ne mazāk kā 1500 kg 
 

10. Automobiļa garums Min 4500 cm  
11. Durvju skaits 4/5  

12. 
Sēdvietu skaits, 
ieskaitot vadītāja vietu 

5  

13. 
Motora darba tilpums 
(cm3) 

No 1400 līdz 2500  

14. Dzinēja jauda Min 120 Zs  

15. 
Degvielas patēriņš 
pilsētā 

Max – 12 l uz 100 km  
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Citas prasības: 

Nomas maksā pretendentam jāiekļauj un jānodrošina šādas 
prasības: 

Pretendenta 
piedāvājums 

1) apmaksāt visus likumos un citos normatīvajos aktos noteiktos 
transportlīdzekļa nodokļus un nodevas (ikgadējās), kā arī 
transportlīdzekļa tehniskās apskates (CSDD);  

 

2) segt reģistrācijas maksu Ceļu satiksmes drošības direkcijā, 
nodrošināt sagatavošanu ekspluatācijai, visa uzstādītā aprīkojuma 
lietošanu visā nomas periodā un tā uzstādīšanas izmaksas, lai 

 

16. 
Degvielas patēriņš 
ārpilsētā 

Max – 9 l uz 100 km  

17. 
Degvielas vidējais 
patēriņš 

Max – 10 l uz 100 km  

18. 
Virsbūves zemākā 
punkta attālums līdz 
ceļa virsmai (klīrenss) 

Min – 150 mm  

19. Degvielas veids Benzīns  

21. Pārnesumu kārbas tips Mehāniskā  

22. 
Dzenošo tiltu skaits, 
piedziņa 

1, priekšējā piedziņa  

23. 

Obligātais aprīkojums 
un prasības 

- Bremžu antibloķēšanas sistēma 
(ABS); 

- Elektroniskā stabilitātes programma 
(ESP); 

- Stūres pastiprinātājs un stūres 
augstuma un/vai attāluma 
regulēšana; 

- Priekšējie, sānu drošības spilveni; 
- Centrālā atslēga ar tālvadību, 2 

aizdedzes atslēgas; 
- Elektriski regulējami priekšējie sānu 

logi;  
- Klimata kontrole; 
- Automātiskas tuvās (dienas gaitas) 

gaismas; 
- Imobilaizers; 
- Pretaizbraukšanas signalizācija ar 

pults vadību; 
- Radio/CD stereosistēma; 
- Tumšas krāsas salona apdare. 

 

24. 

Papildaprīkojums Viens ziemas riepu un viens vasaras 
riepu komplekts atbilstoši 
autoražotāja prasībām, rezerves 
ritenis atbilstoši autoražotāja 
prasībām; gumijas paklāji salonam, 
ugunsdzēšamais aparāts, aptieciņa, 
avārijas zīme, domkrats, atslēga 
riteņu montāžai. 

 

25. Krāsa Nav noteikta  
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nodrošinātu transportlīdzekļa pilnīgu gatavību lietošanai; 
3)  bez papildus samaksas izdot attiecīgus dokumentus, aktus, 
pilnvaras, apdrošināšanas polišu kopijas un izziņas, kas ir 
nepieciešami, lietojot transportlīdzekli nomas termiņā kā Latvijā, tā 
arī Baltijas valstīs; 

 

4) nodrošināt sauszemes transportlīdzekļa īpašnieku civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanu un KASKO apdrošināšanu visā nomas 
periodā, KASKO apdrošināšanas gadījumu administrēšanu. Pasūtītāja 
pašrisks KASKO ne lielāks kā 50 Ls. 

 

5) pretendentam jānodrošina šādas vides prasības – transportlīdzekļa 
atbilstība izplūdes izmešu standartu EURO 4 vai EURO 5 emisijas 
prasībām un atbilstība Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra 
noteikumiem Nr.1184 „Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, 
uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un 
transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas 
metodiku”; 

 

6)  transportlīdzekļa piegādes termiņš Pasūtītājam – vienas nedēļas 
laikā no līguma noslēgšanas brīža. Transportlīdzekli jāpiegādā uz 
Pasūtītāja norādīto vietu Daugavpils pilsētas administratīvajās 
robežās. Pasūtītājam ir tiesības noteikt vēlāku piegādes termiņu; 

 

7) transportlīdzeklim jābūt reģistrētam Latvijā un pirms līguma 
slēgšanas apskatāmam pasūtītājam un pretendentiem pieņemamā laikā 
un vietā. 

 

 
 
 
Tehniskajam piedāvājumam pretendents ir tiesīgs pievienot aprakstus, fotogrāfijas vai citus 
vizuālos materiālus par transportlīdzekļa īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu, kuri netiks izmantoti 
piedāvājumu vērtēšana. 
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3.pielikums „Finanšu piedāvājuma forma”  
Iepirkuma identifik ācijas numurs LPR/2013/1 

(Uz pretendenta veidlapas) 
Latgales plānošanas reģionam 

Saules iela 15 
Daugavpils LV-5401 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 
Pretendents (nosaukums) piedāvā nodrošināt transportlīdzekļa (marka, modelis) nomu atbilstoši 
publiskā iepirkuma „Transportlīdzekļa noma” Nr. LPR/2013/1 par šādām cenām: 
 

Nr. Marka Modelis 
Mēneša nomas 

maksa (LVL bez 
PVN) 

Mēnešu skaits 

Kopējā 
līgumcena  
 (LVL bez 

PVN) 
1.    24  
    PVN:  
    Kopā ar PVN:  

 
 
 

Pretendents   

Reģistrācijas  Nr.   

Juridisk ā adrese  

Faktiskā adrese  

Kontaktpersona  

Vārds, uzvārds  

Amats  

Paraksts  

Zīmogs  
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4.pielikums „L īguma forma”  

Iepirkuma identifik ācijas numurs LPR/2013/1 
 

Transportl īdzekļa nomas līgums Nr. 
 
Daugavpilī         ___.____________ 
 
XXXXXXXXXX , turpmāk dēvēts "Iznomātājs", no vienas puses un  
Latgales plānošanas reģions (reģistrācijas numurs: 90002181025), juridiskā adrese: 
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601, tā administrācijas vadītājas Ivetas Maļinas-Tabūnes 
personā, kura darbojas saskaņā ar Latgales plānošana reģiona nolikumu 
turpmāk dēvēts "Nomnieks", no otras puses, kopā dēvēti par "Līdzējiem", pamatojoties uz 
iepirkuma Nr. LPR/2013/1 „Transportlīdzekļa noma” rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk – 
Līgums) par sekojošo: 
 

1. L īguma priekšmets. 
1.1. Iznomātājs iznomā Nomniekam automašīnu, XXXXXXX, valsts reģistrācijas Nr.XXX, 
šasijas Nr:XXXXXXX, turpmāk tekstā - Nomas priekšmets, bet Nomnieks par to maksā nomas 
maksu atbilstoši šī Līguma nosacījumiem. 
1.2. Nomas priekšmeta nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar nodošanas-pieņemšanas aktu, 
ko paraksta abi Līdzēji un kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļa.  
 

2. L īdzēju tiesības un pienākumi.  
2.1. Iznomātājs nodod Nomniekam nomā Nomas priekšmetu uz 24 (divdesmit četriem) 
mēnešiem.  
2.2. Pēc nomas termiņa notecējuma Nomniekam ir pienākums atgriezt Iznomātājam Nomas 
priekšmetu tādā stāvoklī, kādā tas tika nodots Nomniekam, ņemot vērā parastu nolietošanos 
pienācīgas un rūpīgas lietošanas rezultātā. Tas tiek atspoguļots pieņemšanas- nodošanas aktā. 
2.3. Šī līguma darbības laikā Nomnieks pats par saviem līdzekļiem iegādājas degvielu un 
ekspluatācijas laikā nepieciešamos tehnoloģiskos šķidrumus, atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas 
patēriņa normatīviem (izņemot eļļu, smērvielu maiņu kārtējās tehniskās apkopes laikā, ko 
nodrošina Iznomātājs);  
2.4. Nomas priekšmets tiek iznomāts ar tukšu degvielas tvertni, Nomniekam tas ir jāatgriež ar 
tukšu degvielas tvertni.  
2.5. Nomas priekšmets Nomniekam jānodod tīrs (bez traipu, pleķu, netīrumu, atkritumu, putekļu, 
dubļu, nepatīkamu smaku). Iznomātājam Nomas priekšmets ir jāatgriež atpakaļ tīrs (bez traipu, 
pleķu, netīrumu, atkritumu, putekļu, dubļu, nepatīkamu smaku).  
2.6. Nomniekam nav tiesību nodot Nomas priekšmetu lietošanā citai personai, ieķīlāt, pārdot vai 
kā citādi prettiesiski izmantot.  
2.7. Nomniekam ir saistoši visi spēkā esošie Ceļu satiksmes noteikumi, kā arī Nomniekam ir 
jāsamaksā visas soda naudas, kuri tika piemēroti jebkuru Ceļu satiksmes noteikumu Nomnieka 
pārkāpumu dēļ.  
2.8. Nomnieka tiesības: 
2.8.1. visu šajā Līgumā paredzēto termiņu netraucēti lietot Nomas priekšmetu Latvijas un 
Baltijas valstu teritorijā;  
2.8.2. pieņemot Nomas priekšmetu: 
2.8.2.1. iepazīties ar Nomas priekšmeta drošas lietošanas noteikumiem un ar ražotāja lietošanas 
instrukciju; 
2.8.2.2. pieņemšanas- nodošanas aktā norādīt konstatētos trūkumus (defektus virsbūves 
krāsojumā, stiklojumā, komplektācijā, salona apdarē); 
2.8.2.3. pārbaudīt iznomātāja Nomas priekšmeta dokumentācijas pilnīgumu un derīgumu, 
ražotāja un pārdevēja garantijas nosacījumus; 
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2.8.3. pieprasīt Nomas priekšmetu no jebkura nelikumīga valdījuma un aizsargāt valdījumu, 
prasīt likvidēt Nomas priekšmeta darbības traucējumus un prasīt atlīdzināt zaudējumus, ko 
Nomas priekšmetam ir nodarījušas citas personas. 
2.9. Nomnieka pienākumi: 
2.9.1. gadījumā, ja ir notikusi Nomas priekšmeta zādzība vai satiksmes negadījums, kā arī citu 
ārējo spēku iedarbība uz Nomas priekšmetu, kā rezultātā tai ir radušies bojājumi, nekavējoties 
(bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā) informēt Iznomātāju un Valsts policiju; 
2.9.2. Nomas priekšmeta zādzības vai bojājumu gadījumā iesniegt Iznomātājam Nomas 
priekšmeta reģistrācijas apliecību un atslēgas, kā arī, ja tas ir iespējams, izziņu no Valsts 
policijas; 
2.9.3. gadījumā, ja nav izpildīti Līguma 2.9.1. un 2.9.2.apakšpunkta nosacījumi, kā arī ja 
apdrošināšanas kompānija atzinusi, ka ir pārkāpti apdrošināšanas līguma noteikumi, kuros 
vainojams Nomnieks, kā rezultātā apdrošināšanas kompānija atsakās izmaksāt visu radušos 
bojājumu vērtību pilnā apmērā un/vai Nomas priekšmeta vērtību pilnā apmērā Nomas 
priekšmeta pilnīgas bojāejas un/vai zādzības gadījumā, pilnā apmērā segt Iznomātājam radušos 
zaudējumus; 
2.9.4. pieņemt un lietot Nomas priekšmetu saudzīgi un atbilstoši Nomas priekšmeta tehniskajā 
dokumentācijā noteiktajiem mērķiem; 
2.9.5. neizmantot Nomas priekšmetu pasažieru pārvadājumiem par maksu neatkarīgi no tā, vai 
tas veikts tīši vai netīši; stumtu vai vilktu citu transporta līdzekli vai treileri; lai pārvadātu preces, 
pārkāpjot muitas noteikumus, vai kādā citā nelikumīgā ceļā; ja vadītājs ir alkohola vai narkotisko 
vielu reibumā; autosporta sacīkstēs vai gatavojoties tām; autovadītāju apmācībai. 
2.9.6. veikt Nomas priekšmeta ikdienas tehnisko un kosmētisko apkopi, lai uzturētu Nomas 
priekšmetu labā darba un vizuālā kārtībā. 
2.10. Nomniekam jāievēro nosacījums, ka Nomas priekšmeta, remontdarbus (arī apdrošināšanas 
gadījuma rezultātā) tajā skaitā nodilušu logu slotiņu un riepu nomaiņu var veikt tikai un vienīgi 
pie Iznomātāja norādītā sadarbības partnera un ar tā norādījumu, nepieciešamības gadījumā 
saskaņojot ar Iznomātāju. Gadījumā, ja netiek ievērots šis nosacījums, Iznomātājam ir tiesības 
atteikties segt šos izdevumus. 
2.11. Nomnieks nav tiesīgs veikt nekādas izmaiņas Nomas priekšmeta aprīkojumā, bez 
Iznomātāja rakstiskas piekrišanas. Šāda vienošanās ir pievienojama Līgumam un kļūst par 
Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
2.12. Iznomātāja pienākumi: 
2.12.1. ne vēlāk kā 1 (vienas) nedēļas laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas nodot Nomas 
priekšmetu Nomniekam un nodrošināt netraucētu Nomas priekšmeta lietošanu uz visu nomas 
termiņu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem; 
2.12.2. apmaksāt likumos un citos normatīvajos aktos noteiktos Nomas priekšmeta nodokļus un 
nodevas, kā arī Nomas priekšmeta tehniskās apskates Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD); 
2.12.3. pirms Nomas priekšmeta nodošanas, nodrošināt tā sagatavošanu ekspluatācijai, uzstādot 
aprīkojumu un sedzot tā uzstādīšanas izmaksas; 
2.12.4. bezmaksas izdot attiecīgus dokumentus, aktus, pilnvaras un izziņas, kas ir vajadzīgi, 
lietojot Nomas priekšmetu nomas termiņā kā Latvijā, tā arī Baltijas valstīs; 
2.12.5. nodrošināt ar sauszemes transportlīdzekļa īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto 
apdrošināšanu (OCTA) un KASKO apdrošināšanu (apdrošināšanas summa nedrīkst būt zemāka 
par Nomas priekšmeta vērtību ar pašrisku ne lielāku kā 50 Ls) visā Nomas priekšmeta nomas 
periodā, kā arī KASKO apdrošināšanas gadījumu administrēšanu.  
2.12.6. bezmaksas savlaicīgi veikt ziemas un vasaras riepu nomaiņu saskaņā ar Ceļu satiksmes 
noteikumiem un faktisku situāciju; 
2.12.7. bezmaksas veikt remontdarbus, kas saistīti ar Nomas priekšmeta vai tā daļu nolietojumu 
un/vai defektiem Nomas priekšmeta pareizas ekspluatācijas laikā. Bezmaksas remontdarbi 
ietver: pārbaudes, mērījumus un regulēšanas darbus; detaļu (bremžu kluči, bremžu diski, logu 
slotiņas, siksnas, gultņi, aizdedzes sveces, sūkņi, u.c.), akumulatoru u.c. nomaiņu to normāla 
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nolietojuma rezultātā; kārtējas tehniskās apkopes saskaņā ar Nomas priekšmeta ražotāja noteikto 
un garantijas remontdarbus; bremžu, degvielas, dzesēšanas, elektrosistēmu un izplūdes sistēmu, 
motora, pārnesumkārbas, transmisijas, piekares, šasijas, stūres iekārtas u.c. remontu un detaļu 
nomaiņu to normāla nolietojuma rezultātā; nodilušu riepu nomaiņu (vasaras un ziemas); 
tehnoloģisko šķidrumu papildināšanu (izņemot logu mazgājamo šķidrumu); jebkuru citu 
bojājumu novēršanu, kuru iestāšanās ir varbūtēja/paredzama; 
2.12.8. nodrošināt Nomnieku ar Nomas priekšmetam līdzvērtīgo maiņas automašīnu uz laiku, 
kas tiek patērēts tehnisko apkopju un/vai remontu veikšanai, ja šāds remonts un/vai tehniskā 
apkope ilgst vairāk kā 3 (trīs) diennaktis. 
2.13. Iznomātājam nav pienākuma veikt ārpuskārtas remontdarbus, kas ietver: komplektācijas 
atjaunošanu tās bojājumu un izlietošanās gadījumā; papildus aprīkojuma uzstādīšanu un 
remontu; bojājumu novēršanu, kas radušies avārijas, ar nodomu vai ļaunprātīgi veiktu darbību 
rezultātā, zādzību, neatļautas izmantošanas, laupīšanas gadījumā, dabas stihiju, kā arī ugunsgrēka 
vai eksplozijas gadījumos vai citu apdrošināšanas gadījumu rezultātā (šīs izmaksas, ja gadījumus 
ir kvalificējams kā apdrošināšanas gadījums, sedz apdrošināšanas atlīdzība); nepareizas 
ekspluatācijas rezultātā radušos bojājumu remontu, tai skaitā, bojājumu novēršanu, ja izmantota 
nepiemērota degviela vai tehnoloģiskie šķidrumi, kurus, saskaņā ar Līguma 2.3.apakšpunktu, 
jānodrošina Nomniekam, ja radušies bojājumi tehnoloģisko šķidrumu trūkuma rezultātā un ja 
savlaicīgi nav veiktas tehniskās apkopes un remontdarbi; bojājumu novēršanu, kas radušies, 
izmainot Nomas priekšmeta sākotnējo konstrukciju vai iebūvējot nepiederīga aprīkojuma 
detaļas, ko nav paredzējis automobiļa ražotājs; bojājumu novēršanu, kas radusies vadītājas esot 
alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā. 
2.14. Iznomātājs apliecina, ka tam ir visas tiesības rīkoties ar Nomas priekšmetu, tai skaitā nodot 
to nomā. 
2.15. Iznomātājs apliecina, ka Nomas priekšmets uz tā nodošanas brīdi ir attiecīgi reģistrēts Ceļu 
satiksmes drošības direkcijā (reģistrācijas maksa ir segta). 
 

3. Norēķinu kārt ība. 
3.1. Līguma kopējā summa ir Ls XXX (XXXXX), ieskaitot PVN 21% apmērā, kas sastāda Ls 
XXX (XXXXXXX). 
3.2. Nomnieks maksā Iznomātājam par katru Nomas priekšmeta nomas mēnesi Ls XXX 
(XXXXXXXX), ieskaitot PVN 21% apmērā, kas sastāda Ls XXX (XXXX). Nomas maksa tiek 
maksāta par iepriekšējo mēnesi 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas un tā abpusējas 
parakstīšanas. Ja Nomas priekšmets tiek lietots nepilnu mēnesi, nomas maksa tiek aprēķināta, 
izdalot mēneša nomas maksu ar attiecīgā mēneša dienu skaitu un reizinot ar nomas dienu skaitu. 
3.3. IZNOMĀTĀJS sāk aprēķināt nomas maksu ar 1.2.apakšpunktā minētā nodošanas – 
pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi. 
 

4. L īdzēju atbild ība. 
4.1. Ja Iznomātājs Līguma 2.14.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā nenodot Nomas priekšmetu 
Nomniekam (netiek parakstīts attiecīgais nodošanas- pieņemšanas akts), Iznomātājs maksā 
Nomniekam līgumsodu 0,1% apmērā no savlaicīgi nenodotā Nomas priekšmeta mēneša nomas 
maksas par katru nokavēto Nomas priekšmeta nodošanas dienu. 
4.2. Līdzējiem ir pienākums atlīdzināt otrajam Līdzējam nodarītos tiešos vai netiešos 
zaudējumus, ja tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli 
pamatoti pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, 
kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem. 
4.3. Iznomātājs nav atbildīgs par Nomnieka izdevumiem, kādi tam bijuši, nepietiekoši uzmanīgi 
vai nevērīgi lietojot Nomas priekšmetu, vai pārkāpjot šāda Nomas priekšmeta lietošanas 
noteikumus. 
4.4. Nomnieks nav atbildīgs par Nomas priekšmetam radītajiem zaudējumiem, kas radušies trešo 
personu rīcības rezultātā. 
4.5. Iznomātājs ir tiesīgs pieprasīt no Nomnieka pilnu atlīdzību par radītajiem zaudējumiem, ja: 
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4.5.1. Nomnieks ir pārkāpis šī Līguma vai apdrošināšanas polises noteikumus attiecībā uz 
negadījumu (apdrošināšanas gadījumu); 
4.5.2. zaudējumus apzināti izraisījis Nomnieks vai tie radušies tādēļ, ka Nomas priekšmetu ar 
Nomnieka ziņu ir vadījusi persona, kurai nav bijušas attiecīgas kategorijas vadītāja apliecības vai 
tā nebija derīga vai kura atradās alkohola vai narkotisko vielu reibumā; 
4.5.3. Līguma 2.9.3.apakšpunktā gadījumā. 
4.6. Iznomātājs nav atbildīgs par Nomnieka izdevumiem, kādi tam bijuši, nepietiekoši uzmanīgi 
vai nevērīgi lietojot Nomas priekšmetu, vai pārkāpjot šāda Nomas priekšmeta lietošanas 
noteikumus, ka arī par riepu mehānisku bojājumu remontu, auto mazgāšanu un vaskošanu, 
degvielas un logu tīrāmā šķidruma izmaksām. 
 
 

5. Līguma spēkā stāšanās, izpildes termiņš, vieta un nosacījumi 
5.1. Šis Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai 
izpildei. 
5.2. Iznomātājs iznomā un Nomnieks lieto Nomas priekšmetu ne ilgāk kā 24 (divdesmit četrus) 
mēnešus no Līguma 1.2.apakšpunktā noteiktā Nomas priekšmeta nodošanas – pieņemšanas akta 
parakstīšanas dienas. 
5.3. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš 
rakstiski paziņojot par to otrai Pusei. Šādi izbeidzot Līgumu, Nomniekam nav jāveic nekādi 
papildus maksājumi, Nomnieks maksā tikai par faktisko Nomas priekšmeta lietošanas laiku. 
 

6. Citi noteikumi 
6.1. Visi pielikumi pie šī Līguma ir slēdzami rakstveidā un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
Visi grozījumi tiek veikti, Līdzējiem noslēdzot rakstisko vienošanos. 
6.2. Domstarpības, kas rodas starp pusēm un attiecas uz šī Līguma izpildi, tiek atrisinātas sarunu 
ceļā, bet, ja puses nepanāk vienošanos tie tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem. 
6.3. Nomas līgumu slēdzot, pildot, grozot, pagarinot un piemērojot atbildību, Nomas līguma 
dalībnieki visos gadījumos vadās pēc LR normatīvajiem aktiem.  
6.4. Līgums atspoguļo Līdzēju vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas 
iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējusi starp Līdzējiem līdz Līguma 
parakstīšanai attiecībā uz Līguma priekšmetu. 
6.5. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, 
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu 
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
6.6. Ja kādam no Līdzējiem tiek būtiski mainīts juridiskais statuss, amatpersonu paraksta 
tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Līdzēja rekvizīti, tālruņa, faksa numuri, 
e-pasta adreses, adreses u.c., tad tas nekavējoties rakstiski paziņo par to otrajam Līdzējam. Ja 
Līdzējs neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījusi 
savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Līdzēju.  
6.7. Neviens no Līdzējiem nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, 
trešajam personām bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. 
6.8. Šis Līgums sastādīts latviešu valodā uz XX (XXX) lapām divos eksemplāros, pa vienam 
katram no Līdzējiem un tiem ir vienāds juridiskais spēks. 

 
7. Līdzēju rekviz īti 

 


