
NOMAS NOTEIKUMI 

Iznomātājs iznomā Nomniekam, kura vārds, uzvārds un adrese ir uzrādīti šā auto nomas 

līguma (turpmāk tekstā – Līgums) titullapā, Līguma titullapā norādīto transportlīdzekli. 

Nomnieks piekrīt, ka izmantos šo transportlīdzekli saskaņā ar Līguma noteikumiem (nomas 

periods, atpakaļ atdošanas vieta utt.) un maksās nomas maksu atbilstoši Līgumā minētajiem 

tarifiem, kā arī piekrīt turpmāk minētajiem noteikumiem, un tie viņam ir saistoši. Parakstot šo 

Līgumu, brīvi, bez maldības, viltus vai spaidiem, Nomnieks uzņemas atbildību saistībā ar to. 

Visa svarīgā informācija var tikt nosūtīta uz Nomnieka uzrādīto uzturēšanas vai juridisko 

adresi. 

1. Nomnieks apņemas atdot iznomāto transportlīdzekli kopā ar riepām, dokumentiem, 

piederumiem un aprīkojumu SIA Auto 26 nomas punktā Brīvības gatvē 246, Rīgā, vai ar 

Nomnieku nomas līgumā saskaņotā vietā ne vēlāk kā Līgumā norādītā nomas termiņa 

beigās. Par Līguma pagarināšanu vai pirmstermiņa pārtraukšanu Nomnieks papildus 

rakstveidā vienojas ar Iznomātāju. Ja transportlīdzeklis netiek atdots atpakaļ Līgumā 

noteiktajā vietā un laikā, Nomnieks piekrīt, ka Iznomātājam ir tiesības uzskatīt šo 

transportlīdzekli par nozagtu. 

2. Nomnieks piekrīt, ka ir saņēmis transportlīdzekli labā tehniskā stāvoklī, pilnībā sagatavotu 

izmantošanai, tīru, nepiesmēķētu un bez jebkādiem bojājumiem vai saskaņā ar nomas 

automobiļa stāvokļa pieņemšanas/nodošanas aktu. Vēlākas sūdzības sakarā ar redzamiem 

transportlīdzekļa defektiem netiks ņemtas vērā. 

3. Nomnieka pienākums – nekavējoties ziņot Iznomātājam, ja tiek novērotas vai ir radušās 

kādas tehniskas problēmas iznomātajam automobilim. 

4. Transportlīdzeklim, kuru iznomā Nomnieks un kurš uzrādīts iepriekš, ir noformēta 

sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 

polise, kā arī pārapdrošināšanas polise. Iznomātājs ir apdrošinājis šo transportlīdzekli pret 

bojājumiem, ugunsgrēkiem un zādzībām. Nomnieka atbildības pakāpe ir norādīta Līgumā, 

pamatojoties uz nomas transportlīdzekļa attiecīgo grupu. Nomnieks var samazināt 

atbildības apjomu, samaksājot papildu summu atbilstoši izvēlētajai transportlīdzekļu grupai. 

Nomnieka atbildības apjoms uzrādīts nomas Līgumā. Atbildības apjomu samazinošā 

maksājuma summa nesedz bojājumus, kas radušies šādu vai līdzīgu iemeslu dēļ: 

polsterējuma bojājumi cigarešu vai tabakas smēķēšanas rezultātā, braukšana ar tukšām 

riepām, sniega krišana no ēku jumtiem, braukšana ārpus ceļa seguma vai vietās, kas nav 

paredzētas automobiļu braukšanai. Tomēr par visiem bojājumiem, kas radušies 

transportlīdzeklim, ir atbildīgs Nomnieks, pat ja viņš ir akceptējis apdrošināšanu pret 

bojājumiem. 

5. Automobili nedrīkst izmantot:  

 pasažieru pārvadājumiem par maksu neatkarīgi no tā, vai tas veikts tieši vai 

netieši- soda maksa 280EUR 

 cita transportlīdzekļa vai treilera stumšanai vai vilkšanai; 

 preces pārvadāšanai, pārkāpjot muitas noteikumus vai kādā citā nelikumīgā 

veidā; 

 ja vadītājs ir alkohola vai narkotisko vielu reibumā; 

 autosporta sacīkstēs vai gatavojoties tām; 

 ārvalstīs bez Iznomātāja piekrišanas; 

 autovadības apmācībai; 

 braukšanai ārpus oficiāli marķētiem ceļiem. 

6. Transportlīdzekļa izmantošana 

 Transportlīdzekli atļauts vadīt Nomniekam, kurš minēts Līgumā un kuram ir 

derīga autovadītāja apliecība, kas izdota ne mazāk kā pirms 3 gadiem. 

 Transportlīdzekli atļauts vadīt Nomnieka pilnvarotai personai (papildus 

vadītājam), kura atbilst līgumā minētajām prasībām, iepriekš saskaņojot to ar 

Iznomātāju, kurš norāda Pilnvarotās personas datus nomas līgumā. 

 Autovadītāja vecumam jābūt vismaz 23 gadi. 

 Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par to, lai tā pilnvarotā persona (papildus vadītājs) 

pakļautos vispārējiem noteikumiem, kas regulē Līgumu. 

 Iznomātais transportlīdzeklis laika posmā no pulksten 24.00 līdz 6.00 obligāti ir 

jānovieto apsargājamā autostāvvietā vai pa perimetru slēgtā teritorijā. 

7. Nomnieks apņemas pēc Iznomātāja pieprasījuma samaksāt: 

 nomas maksu saskaņā ar Līgumā minētajiem tarifiem, kas tiek aprēķināti atkarībā 

no faktiski izmantoto dienu un nobraukto kilometru skaita no automobiļa 

izīrēšanas līdz tās atdošanas brīdim. Kilometru skaits tiek noteikts, nolasot 

rūpnīcā uzstādīto kilometru skaitītāju un aprēķinot starpību starp nolasījumu 

transportlīdzekļa iznomāšanas un nodošanas brīdī. Ja transportlīdzeklis tiek 

nodots pirms sākotnēji noteiktā laika, Iznomātājam ir tiesības mainīt dienas tarifu 

atbilstoši spēkā esošajam cenrādim; 

 visus Līgumā minētos papildu maksājumus (apdrošināšanas, maksa par piegādi 

u. c.), kuriem viņš ir piekritis un kurus viņš ir parakstījis, kā arī normatīvajos aktos 

noteiktos nodokļus. Nomnieks apņemas segt degvielas izdevumus saskaņā ar 

nomas Līgumā minēto likmi, ja Nomnieks atdod transportlīdzekli atpakaļ ar 

mazāku degvielas daudzumu nekā nomas sākumā; 

 apdrošināšanas Pašriska summas, ja ir nodarīti zaudējumi Iznomātājam un/vai 

nomas automobilim (bojājumi, zādzība vai pilnīgs zudums): 

 soda naudas par izraisītu ceļu satiksmes negadījumu, braukšanu alkohola 

reibumā vai narkotisko vielu ietekmē, maksu par iznomātā transportlīdzekļa 

novietošanu neatļautā vietā (ieskaitot gadījumus, kuri radušies Nomnieka 

pilnvarotās personas (papildus vadītāja) darbības rezultātā). Nomniekam ir arī 

jāapmaksā izdevumi, kas radušies avāriju dēļ. Iznomātājs var pieprasīt 

priekšapmaksu atbilstoši paredzētās nomas maksas summai un pašriska 

apjomam; 

 pilnu transportlīdzekļa remonta maksu, ja Nomnieks atdod transportlīdzekli 

Iznomātājam ārpus darba laika, nenododot to Iznomātāja darbiniekam, vai ja 

Iznomātājs atklāj automobiļa bojājumus pēc tā atdošanas; 

 pilnu summu par remonta izdevumiem, ja bojājumi radušies nolaidības dēļ, 

alkohola vai narkotisko vielu lietošanas ietekmē vai Nomniekam nepildot Līguma 

noteikumus; 

 pilnu maksu par iznomātā transportlīdzekļa remontu, ja transportlīdzeklis ir cietis 

ceļu satiksmes negadījumā, trešās personas ļaunprātīgas rīcības rezultātā vai 

cita veida nelaimes gadījumā un šie augstākminētie gadījumi nav reģistrēti 

policijā, kā arī ja par tiem nav informēts Iznomātājs. 

 Soda naudas apmērs turpmāk norādītajos gadījumos: 

150,00 EUR+ PVN par smēķēšanu izīrētajā automobilī; 

 50,00 EUR+ PVN par pazaudētu servisa grāmatu; 

 150,00 EUR+ PVN par pazaudētiem automobiļa dokumentiem; 

600,00 EUR+ PVN par pazaudētu automobiļa atslēgu; 

15,00 EUR+ PVN par atpakaļ atdotu automobili ar netīru virsbūvi; 

20,00 EUR+ PVN par atpakaļ atdotu automobili ar netīru salonu; 

30,00 EUR+PVN pieskaitīts pie soda kvīts par neapmaksātas soda kvīts administrēšanu; 

350,00 EUR+ PVN par pazaudētu GPS navigācijas sistēmu. 

300,00 EUR+ PVN par agresīvu un bīstamu braukšanu (vairākkārtēja Ceļu satiksmes noteikumu 

pārkāpšana, atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana un tmldz.). Ņemot vērā apstākļus 

Iznomātājam ir tiesības samazināt soda apmēru) 

8. Nomas perioda laikā notiekot ceļu satiksmes negadījumam Nomniekam un visiem tā 

pilnvarotajiem autovadītājiem (papildus vadītājiem) ir jāveic visi pasākumi, lai aizsargātu 

Iznomātāja intereses un Iznomātāja apdrošināšanas kompānijas intereses, veicot turpmāk 

norādīto: 

 fiksējot ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu un aculiecinieku vārdus, uzvārdus un 

adreses; 

 neuzņemoties savu vainu vai atbildību; 

 nepametot transportlīdzekli, neparūpējoties par tā aizsardzību un drošību; 

 nekavējoties ziņojot policijai un neatstājot avārijas vietu līdz brīdim, kad policija devusi atļauju; 

 aizpildot dokumentus par nelaimes gadījumu un nosūtot tos Iznomātājam 24 stundu laikā. 

9. Nekādā gadījumā Iznomātājs nav atbildīgs par jebkuru īpašumu vai vērtību, kuras Nomnieks 

pārvadājis vai atstājis minētajā transportlīdzeklī, zaudējumiem vai bojājumiem. Ar šo Nomnieks 

atbrīvo Iznomātāju no jebkādas atbildības par darbībām, maksājumiem, sūdzībām un traumām, 

kas radušās šādu zaudējumu vai bojājumu dēļ. 

10. Ja Nomnieks neizmanto transportlīdzekli, viņam ir jāveic piesardzības pasākumi (jāaizslēdz 

transportlīdzekļa durvis, jāuzliek automobiļa stūresrata slēdzene, jānoņem radio panelis utt.), lai 

novērstu iespējamus nelaimes gadījumus vai zādzības. Iznomātā transportlīdzekļa zādzības 

gadījumā, ja netiek atdotas transportlīdzekļa atslēgas, signalizācijas pults un/vai reģistrācijas 

apliecība un radio panelis, ja tāds automobilim ir uzstādīts, kā arī ja nav ievērotas citas Līguma 

prasības, Nomnieks ir atbildīgs par nozagto automobili vai nodarītajiem bojājumiem līdz pat pilnai 

automobiļa vērtībai. 

11. Iznomātājs, kuram nav virsvadības pār transportlīdzekli, nevar būt atbildīgs par zaudējumiem 

vai bojājumiem, kas radušies minētā transportlīdzekļa vai tā piederumu tehnisku defektu, kā 

arī avāriju vai kādu citu iemeslu dēļ. 

12. Nomnieks atzīst, ka viņam ir virsvadība pār preču pārvadājumiem. Līdz ar to Iznomātājs nav 

atbildīgs par jebkādiem pārvadāto preču bojājumiem. 

13.  Kā transportlīdzekļa lietotājam (kā uzrādīts šajā nomas līgumā) un derīgas autovadītāja 

apliecības īpašniekam Nomniekam ir saistoši visi spēkā esošie Ceļu satiksmes noteikumi, kā 

arī viņam ir jāsamaksā visas soda naudas un jāapmaksā pārējie izdevumi, kas radušies 

jebkuru Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu dēļ. 

14.  Ja Nomnieks neievēro Līguma noteikumus, īpaši, ja viņš neatdod automobili atpakaļ 

paredzētajā vietā un laikā, Nomnieks pilnvaro Iznomātāju nekavējoties saņemt minēto 

transportlīdzekli atpakaļ, neatkarīgi no tā, kur tas atrodas, bez iepriekšēja paziņojuma par to, 

un tas neatbrīvo Nomnieku no atbildības par bojājumiem vai maksājumiem, kas radušies 

transportlīdzekļa atgūšanas rezultātā. Iznomātājs nav atbildīgs par objektu vai materiālu, kas 

atrodas transportlīdzeklī atgūšanas brīdī, zaudējumiem vai bojājumiem. Tomēr viņam jādara 

viss, lai aizsargātu Nomnieka intereses. 

15. Nomnieks norēķinās par nomu ar kredītkarti, norēķinu karti vai bankas pārskaitījumu, ja ir 

noslēgts līgums. Ja šī summa netiek samaksāta, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt, savukārt 

Nomniekam, ja tas ir juridiska persona ir pienākums apmaksāt Iznomātājam soda maksājumu 

5% (piecu procentu) apmērā no izrakstītā rēķina summas par katru kavējuma dienu. Ja nomas 

maksa netiek iekasēta, soda nauda tiek uzskatīta par nomaksātu pirms galvenā nomas 

maksājuma nomaksas. 

16. Par kavētu automobiļa atdošanu atpakaļ, iepriekš rakstveidā neinformējot Iznomātāju, tiek 

aprēķināta soda nauda, par katru kavēto/atpakaļ neatdoto automobiļa nomas dienu papildus 

tiek noteikti 200% (divi simti procenti) no dienas nomas maksas. 

17. Līgumu regulē Latvijas Republikas normatīvie akti. Puses risina problēmas un strīda 

jautājumus pārrunu ceļā. Ja puses nevar vienoties pārrunu ceļā, tās vēršas Latvijas 

Republikas Šķīrējtiesā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai. 

18.  Līgumā norādītie dati tiks izmantoti SIA Auto 26 nomas līguma izstrādei un uzglabāti datu 

sistēmā, ko pārzina SIA Auto 26. Parakstot Līgumu, Nomnieks apliecina, ka tajā iekļautie dati 

ir sniegti brīvprātīgi un piekrīt to apstrādei un uzglabāšanai. 

19. Visas Līguma izmaiņas nav spēkā, ja tās netiek sagatavotas rakstveidā un abas puses nav 

parakstījušas šīs izmaiņas. 

20. Nomniekam ir atļauts izmantot nomas transportlīdzekli Baltijas valstu robežās (Latvija, 

Lietuva, Igaunija) kā norādīts nomas līgumā. Šā punkta neievērošanas gadījumā Iznomātājs 

ir tiesīgs izrakstīt soda naudas rēķinu 500 EUR apmērā Nomniekam, un viņam ir pienākums 

to apmaksāt norādītajā termiņā. 

21. Nomnieks ir informēts un piekrīt, ka nomas automašīna var būt aprīkota ar gps maršrutēšanas 

sistēmu, kura reģistrē nomas automašīnas braukšanas maršrutu un ātrumu. 

22. Personas datu apstrāde. Iznomātājs apstrādā (t.sk. ievāc, iereģistrē, kārto, glabā, sniedz, 

saņem, izmanto, utt.) Nomnieka personas datus (t.sk. personas kodu), ko Nomnieks būs 
iesniedzis sakarā ar Līguma noslēgšanu vai izpildi, lai izpildītu savus pienākumus saskaņā ar 
spēkā esošajiem tiesību aktiem un Līgumu, un/vai citiem līgumiem, kas starp Pusēm ir 
noslēgti, un/vai lai atlīdzināt savu tiesību pārkāpumu, un/vai lai sniegtu Nomniekam 
mārketinga informāciju. Personas datu apstrādātājs ir Iznomātājs. Informācija par Iznomātāju 
ir norādīta Titullapā. Nomnieks apzinās un piekrīt, ka Iznomātājam ir tiesības apstrādāt 
personas datus un jebkādus citus Nomnieka datus augstāk minētajiem mērķiem, ieskaitot 
tiesības nodot datus citām sabiedrībām, kuras ir vienā grupā ar Iznomātāju, trešajām 
personām, kas ir iesaistītas dažādu pakalpojumu sniegšanā Nomniekam (t.sk. Pārdevējs, 
apkopes servisa, sakaru pakalpojumu, drukas un pasta pakalpojumu), un citām trešajām 
personām, ja Nomnieks pārkāpj Līgumu, bet tikai Līguma pārkāpuma ietvaros. Nomniekam ir 
tiesības saņemt personas datus, kas attiecas uz Nomnieku, iesniedzot attiecīgu pieprasījumu 
Iznomātājam. Nomniekam ir tiesības pieprasīt, lai uz Nomnieku attiecināmi kļūdaini personas 
dati tiek laboti, iesniedzot attiecīgu pieprasījumu Iznomātājam un norādot attiecīgos 
neprecīzos personas datus. Līguma izpildes vajadzībām klients iesniedz un atļauj izmantot 
uzņēmumam savas autovadītāja apliecības fotokopiju, pases kopiju, ID kartes kopiju vai 
fotogrāfiju, kas tiek pievienota klienta līgumam. 

 

Ja nomas automašīna netiek atgriezta Iznomātājam atrunātajā nomas termiņā. Iznomātājs ir 

tiesīgs uzskatīt automašīnu par zagtu un attiecīgi paziņot policijai. 

Esmu izlasījis un sapratis nomas automobiļa lietošanas noteikumus un uzņemos atbildību 

par to ievērošanu. Es piekrītu samaksāt visas iepriekš minētās maksas, kuras var rasties 

nomas perioda laikā un pēc tā, no nomas līgumā minētās kredītkartes. 

  

 

         

      Nomnieka paraksts 

 


