
Iekārtu nomas līgums Nr. _____ 
Rīga            

 
SIA "RE VIDE", reģ. nē. 50203053841, adrese Zeltiņu iela 3-28, Rīga un  ____________________________________________ personas kods 
_______________________________, adrese  ______________________________________________ (turpmāk - NOMNIEKS) ir vienojušies par šī 
līguma noslēgšanu ar šādiem noteikumiem: 
 
Līguma priekšmets:  
Iekārtas nosaukums un īres pakalpojumi norādīti tabulā zemāk. 
 
IZNOMĀTĀJS apņemas:  
Iznomāt tehniskā kārtībā un pilnā komplektācijā esošu iekārtu NOMNIEKAM. Ja  iekārta nomas periodā sabojājas  un NOMNIEKS  nav vainīgs pie tā, 
IZNOMĀTĀJS apņemas  salabot iekārtu vai samainīt pret citu, kad tā tiek nogādāta IZNOMĀTĀJA telpās.  IZNOMĀTĀJS nav atbildīgs par iekārtas 
trūkumiem,  par ko ir brīdinājis  NOMNIEKU pirms līguma slēgšanas un par ko NOMNIEKAM  ir redzams priekštats bez papildus izskaidrošanas.  
 
NOMNIEKS apņemas: 
Atgādāt atpakaļ iekārtu labā tehniskā kārtībā, tīru un pilnā komplektācijā IZNOMĀTĀJAM uz Matīsa ielu 44, Rīgā un samaksāt norādīto nomas un 
pakalpojuma maksu.  Nomas maksa, kas rakstīta līgumā, tiek samaksāta iepriekš, iekārta pieņemšanas laikā. Nomas pagarināšanas gadījumā 
NOMNIEKAM par to iepriekš paziņo, veicot papildu samaksu aprīkojuma atgriešanas laikā. Ja nomas periods ir ilgāks par 30 kalendārajām dienām - 
NOMNIEKAM par īri periodiski jāmaksā ik pēc 30 kalendārajām dienām, kaut arī aprīkojums vēl nav atdots IZNOMĀTĀJAM un nomas periods nav 
beidzies. Nomas termiņa beigās veiktie periodiskie maksājumi tiks atskaitīti no kopējās summas, kas pienākas par galīgo nomas maksu. Iekārtas tiek 
atgrieztas IZNOMĀTĀJAM darba laikā, iepriekš brīdinot par aprīkojuma atgriešanu un vienojoties par piegādes laiku. Lai pagarinātu aprīkojuma 
nomas termiņu, NOMNIEKAM ir pienākums ne vēlāk kā pēdējā nomas perioda dienā paziņot IZNOMĀTĀJAM, rakstiski vai pa tālruni paziņojot par 
paredzēto nomas perioda pagarinājumu un saņemot viņa piekrišanu. Ja NOMNIEKS nav atgriezis aprīkojumu nomas termiņa beigās un nomas 
termiņš nav ticis pagarināts, viņa rīcība tiek uzskatīta par neatļautu īpašuma pārvaldīšanu, un to visu laiku uzskata par īri, kamēr iekārta tiek atdota. 
Ja NOMNIEKS nokavē iekārtas atgriešanu IZNOMĀTĀJAM pēc nomas līguma termiņa beigām vairāk par 24 stundam, tad IZNOMĀTĀJAM ir tiesības 
aprēķināt dubultu nomas maksu par nokavēto laika periodu. Ja nomas maksa netiek laicīgi samaksāta, no pamatsummas tiek aprēķināta 0,2% 
nokavējuma nauda par katru nokavēto dienu. Apmaksāt nomas maksu vēlākais tajā dienā, kad iekārta tiek atgriezta IZNOMĀTĀJAM, ja nav noslēgta 
citāda vienošanās. Ja ierīce ir saplīsusi nomas līguma periodā, NOMNIEKAM nekavējoties jāziņo par notikušo IZNOMĀTĀJAM. NOMNIEKS nav tiesīgs 
remontēt iznomāto iekārtu pašrocīgi bez IZNOMĀTĀJA sniegtas atļaujas. Ja NOMNIEKS sabojā iekārtu, tam ir jāsedz radušies zaudējumi (izņemot 
iekārtas dabisko nolietojumu). Ja iekārta ir neatgriezeniski sabojāta, NOMNIEKAM ir jāsamaksā iekārtas vērtības summa pluss nomas maksa par 
izmantoto nomas periodu. 
 
NOMNIEKS ir pilnībā atbildīgs par: 
Traumām, ievainojumiem un citām sekām, kas ir radušies nepareizas iekārtas darbības rezultātā, vai pārkāpjot drošības noteikumus. Tieši vai netieši  
apzinātu bojājumu rašanos , izmantojot ierīci. Citu personu darbību rezultātiem , kam NOMNIEKS devis atļauju un tiesības lietot iznomāto iekārtu. 
Nomas perioda un nomas maksas uzskaite sākas brīdī, kad iekārta tiek nodota NOMNIEKAM un beidzas brīdī, kad iekārta tiek atgriezta 
IZNOMĀTĀJAM. Iekārtas nodošanu NONMIEKAM un atgriešanu IZNOMĀTĀJAM apliecina pieņemšanas-nodošanas akts (līguma pielikums Nr.1). Ja 
NOMNIEKS nokavē iekārtas atgriešanas termiņu, neatkarīgi no tā, cik ilgi iekārtu ir lietojis, tas nenozīmē, kas nomas līgums ir beztermiņa.   
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Visas cenas norādītas Eiro.         
Par iekārtas nomu ir samaksats: ______.  (_____________________________________________________________________) 

 

 
Iznomātājs: 
SIA RE VIDE 
Reģ.nr.: 50203053841 
info@e-rent.lv 

Es māku strādāt ar izīrēto iekārtu.Es ievēroju un pieņemu prasības attiecībā uz 
drošību un veselības aizsardzību darbā, aprīkojuma lietošanas instrukcijas. Esmu 
iepazinies ar līguma tekstu un piekrītu. 
 
Nomnieks:  ____________________________________________ 
Tel.:   +371 _________________ (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Ja iekārtai pamanīti kādi defekti vai tā saplīst, nekavējoties ziņot pa tālruni: +37122063373 



 
 

Pielikums Nr. 1, Līgumam Nr.:______ 
 

IEKĀRTU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS  
SIA "RE VIDE" 
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Nomātā  iekārtas nodošanas nomniekam datums un vieta:  ,Rīga 
 
 
Nomāto iekārtu NODOD:  
________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 
Tel. +371 22063373 
 
Nomāto iekārtu PIEŅEM: 
_______________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 
Tel.:_____________ 
 
 
Iekārta tika pārbaudīta manā klātbūtnē, tā ir teicamā darba kārtībā,  mani iepazīstināja ar tās ekspluatācijas 
nosacījumiem. 
_______________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 
 
 
 
 
Nomātā iekārtu atgriešanas datums: 
 
 
Pēc īres iekārtu PIEŅEM: 
_______________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 
 
Pēc īres iekārtu NODOD: 
_______________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 



 


