NOMAS LĪGUMS NR. 2021- N -------2021.gada

--------. ----------------------------------------------, plkst.: ---------------------------

IZNOMĀTĀJS
SIA Latvijas Šķirnes Sēklas
Struktoru iela 14a, Rīga, LV-2107
Reģ.nr. 40103090657; PVN nr.: LV40103090657
Tālrunis: 67551834
Darba laiks: 9:00 – 17:00 (darba dienās)
Pārstāvis: Andris Rinda

NOMNIEKS
Vārds, uzvārds /
komersanta nosaukums: ---------------------------------------------------------------------------------------Personas kods / Reģ.nr. -----------------------------------------------------------------------------------------Kontakttālrunis /
komersanta pārstāvis un tālruņa nr.: ---------------------------------------------------------------

IZNOMĀTĀJS nodod, bet NOMNIEKS saņem nomā sekojošu aprīkojumu zāliena ierīkošanai:
Atzīmē
vajadzīgo

Aprīkojuma
attēls

Aprīkojuma nosaukums
Zāles sējmašīna – izkliedētājs
GARDENA, 45 cm platums

Rullis zāles pievelšanai, 50 cm
platums

PROSEEDER Mini zālāja sējmašīna
Svars 36 kg

Vērtība EUR,
t.sk. PVN

Nomas maksa diennaktī (24 h) EUR, t.sk. PVN

Skaits
gab.

Drošības
nauda, EUR

50,00

10.00 (darba dienās)
15.00 (sestdiena un svētdiena vai svētku brīvdienās)*

1

30,00

48,00

10.00 (darba dienās)
15.00 (sestdiena un svētdiena vai svētku brīvdienās)*

1

30,00

980,00

30.00 (darba dienās)
40.00 (sestdiena un svētdiena vai svētku brīvdienās)*

1

200,00

*ja aprīkojums tiek nomāts no piektdienas vai pirms svētku dienas plkst. 15:00 līdz nākamās darba dienas plkst. 10:00

Aprīkojuma nomas termiņš: ------------------------------------------------. Aprīkojuma tehniskais stāvoklis nodošanas brīdī ir pilnīgā tehniskā kārtībā. NOMNIEKS ir iemaksājis
IZNOMĀTĀJAM 30 (trīsdesmit) EUR drošības naudu par katru aprīkojumu.
IZNOMĀTĀJS --------------------------------------------------------------

NOMNIEKS --------------------------------------------

APRĪKOJUMA ATGRIEŠANA
Aprīkojuma atgriešanas termiņš: ------------------------------------------------.
IZNOMĀTĀJS ir atgriezis aprīkojumu, un NOMNIEKS ir atgriezis atpakaļ iemaksāto drošības naudu IZNOMĀTĀJAM.
IZNOMĀTĀJS ----------------------------------------------------------------

NOMNIEKS --------------------------------------------

LĪGUMA NOTEIKUMI
1. Līguma priekšmets u izmantošanas termiņš
1.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks par maksu saņem nomas
lietošanā Iznomātājam piederošu zāliena sēšanas aprīkojumu (turpmāk
– aprīkojums). Nomnieka pārstāvja paraksts uz līguma apliecina
noteikta aprīkojuma saņemšanu.
1.2. Iznomātājs garantē, ka izmantošanas brīdī nomā nododamais
aprīkojums ir pilnā tehniskā kārtībā un komplektācijā, un ka tā
izmantošana atbilstoši tā uzdevumam nenodarīs materiālos
zaudējumus un/vai kaitējumu.
1.3. Nomnieka lietošanā aprīkojums tiek nodots līdz līgumā norādītajam
aprīkojuma nomas termiņam, nosakot nomas maksu un drošības
naudu.
1.4. Aprīkojuma nomas termiņš var tikt pagarināts, ja par to rakstiski
vienojas līguma slēdzēja puses.
1.5. Nomas dienas ir visas dienas. Nomas diena ir laika sprīdis, kas ilgst
24 (divdesmit četras) astronomiskās stundas no šī līguma parakstīšanas
brīža.
2. Iznomātāja tiesības un pienākumi
2.1. Iznomātājs pirms, kā arī pēc aprīkojuma nodošanas lietošanā ir
tiesīgs pieprasīt no Nomnieka ziņas par tā reģistrāciju Uzņēmuma
reģistrā (komercreģistrā), maksātspēju, nodokļu nomaksu u.c.
2.2. Iznomātājam ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par
Nomnieka kredītvēsturi pēc savas izvēles kādā no LR parādu piedziņas
kompānijām, Fizisko/Juridisko personu kredītvēstures datu bāzē un
valsts reģistros.
2.3. Iznomātājam ir tiesības Nomnieka maksājumu uzraudzību un
rēķinu iekasēšanu uzdot pēc savas izvēles kādai no LR parādu piedziņas
kompānijām vai citai trešajai personai, nododot arī tai nepieciešamos
Nomnieka personas datus.
2.4. Iznomātājs, aprīkojuma nodošanas vai atgriešanas brīdī ir tiesīgs
iepazīties ar Nomnieka lietošanā bijušā inventāra stāvokli. Konstatētie
bojājumi un aprīkojuma tehniskais stāvoklis tiek norādīts līgumā. Ja
aprīkojumam tiek konstatēti defekti un trūkumi, tie tiek fiksēti aktā, kas
saistošs Nomniekam. Akts par konstatētajiem aprīkojuma defektiem un
trūkumiem nekavējoties tiek nosūtīts Nomniekam. Pamatojoties uz
sastādīto aktu, Iznomātājs sastāda un nosūta rēķinu, ko Nomniekam ir
pienākums apmaksāt tajā norādītajā termiņā.
2.5. Iznomātājs ir tiesīgs 1 (vienas) dienas laikā atkāpties no līguma,
iepriekš par to nebrīdinot Nomnieku un prasīt aprīkojuma atgriešanu, ja
Nomnieks nepilda ar līgumu pielīgtās saistības: nomas termiņu un
nomas maksas maksājumu, aprīkojuma pienācīgu uzturēšanu un citu
iemeslu dēļ, kas atrunāti līgumā.
2.6. Iznomātājs nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem
(arī dīkstāves dēļ), kas aprīkojuma nomas laikā radušies Nomniekam vai
trešajām personām, lietojot vai nelietojot iznomāto aprīkojumu.

2.7. Iznomātājs nedrīkst traucēt Nomniekam nodotā aprīkojuma
izmantošanā, izņemot gadījumus, kas paredzēti līgumā, kad ir
nepieciešams veikt aizsardzības pasākumus sakarā ar to, ka Nomnieks
pārkāpj līguma noteikumus.
2.8. Iznomātājs ir tiesīgs izmantot drošības naudu Nomnieka saistību
dzēšanai, drošības naudas pilnā apmērā.
3. Nomnieka tiesības un pienākumi
3.1. Nomnieks pārbauda saņemtā aprīkojuma tehnisko stāvokli un ar
savu parakstu līgumā apliecina, ka aprīkojums ir darba kārtībā, tam nav
nekādu trūkumu vai defektu, Nomnieku aprīkojuma tehniskais stāvoklis
apmierina, viņam ir zināma līgumā norādītā iznomātā aprīkojuma
vērtība, un Nomnieks ir iepazinies ar aprīkojuma lietošanas un drošības
noteikumiem. Ar aprīkojuma pieņemšanas brīdi Nomnieks ir pilnā
apmērā materiāli atbildīgs par aprīkojuma saglabāšanu, uzturēšanu un
tehnisko stāvokli, kā arī uzņemas aprīkojuma nejaušas bojāejas risku.
Vienlaicīgi Nomnieks uzņemas pilnu materiālu atbildību pret
Iznomātāju par zaudējumiem, kuri līguma darbības laikā aprīkojumam
ir radušies trešās personas rīcības rezultātā, kā piemēram, aprīkojuma
zādzību u.c.
3.2. Nomnieks apņemas līgumā noteiktā nomas termiņa beigās, kā arī
pie līguma 2.5 punkta nosacījumiem, personīgi nekavējoties atgriezt
aprīkojumu pilnā tehniskā kārtībā un komplektācijā, sakoptu, tīru un
bez bojājumiem. Gadījumā, ja Nomnieks nav atgriezis iznomāto
aprīkojumu Iznomātājam, tad Iznomātājam ir tiesības pārņemt
aprīkojumu nekavējoši savā valdījumā sastādot attiecīgu aktu, kur
jānorāda pārņemtais aprīkojums un tā stāvoklis. Iznomātājam Aktu par
aprīkojuma atgriešanu ir tiesības sastādīt vienpusēji arī gadījumos, kad
Nomnieks nepiedalās pie aprīkojuma atgriešanas un nav apliecinājis ar
parakstu aktu par aprīkojuma nodošanu. Šādos gadījumos ir
piemērojami līguma 2.4 punkta noteikumi, kā arī Nomniekam ir
pienākumi atlīdzināt Iznomātājam visus izdevumus, kas saistīti ar
aprīkojuma pārņemšanu.
3.3. Līguma 2.5 punkta minētajā gadījumā Nomnieks 1 (vienas) dienas
laikā pārtrauc aprīkojuma lietošanu un atgriež to Iznomātajam.
3.4. Nomnieks nav tiesīgs nodot iznomāto aprīkojumu lietošanā tālāk
trešajām personām, pretējā gadījumā Nomnieks maksā Iznomātājam
Līgumsodu līgumā norādītās aprīkojuma vērtības apmērā. Līgumsods
maksājams ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc Iznomātāja
pieprasījuma.
3.5. Ja nomas laikā Iznomātāja aprīkojumam rodas jebkāda veida
bojājums vai zaudējums, Nomnieks par to nekavējoties informē
Iznomātāju.
3.6. Nomnieks ir tiesīgs priekšlaicīgi atteikties no līguma un atgriezt
Iznomātājam aprīkojumu. Šajā gadījumā Nomnieks maksā Iznomātājam
pilnu līgumā norādīto nomas maksu.

4. Nomas maksa un norēķinu kārtība
4.1. Nomas maksa, kā arī citu līgumā norādīto maksājumu pamats ir
līgums, uz kura pamata tiek sastādīts arī maksājumu apstiprinošs
dokuments
4.2. Nomas maksa par vienu aprīkojumu ir 10 (desmit) EUR (eiro)
diennaktī darba dienās un 15 (piecpadsmit) EUR (eiro) kopā par
sestdienu un svētdienu vai LR noteiktajām svētku dienām.
4.3. Nomnieks maksā aprīkojuma nomas maksu atbilstoši līgumā
norādītajam nomas termiņam, kā arī iemaksā fiksētu drošības naudu
skaidrā naudā par katru aprīkojumu tā saņemšanas brīdī.
4.4. Ja aprīkojuma nomas termiņš tiek pārsniegts bez Iznomātāja
piekrišanas, Nomnieks maksā pilnu nomas maksu par katru
nokavējuma dienu aprīkojuma atgriešanas brīdī.
4.5. Iznomātājs ir tiesīgs atsevišķos gadījumos nodot Nomniekam
lietošanā aprīkojumu, nenosakot nomas maksu.
4.6. Gadījumā, ja Nomnieks neatgriež Iznomātājam aprīkojumu vai
atgriež to bojātu, Nomnieks nekavējoties samaksā Iznomātājam pilnu
aprīkojuma vērtību, kas norādīta līgumā.
5. Līguma darbības termiņš.
5.1. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas dienas un darbojas līdz brīdim,
kad līguma slēdzēja puses nokārto savstarpējās saistības.
5.2. Līguma termiņa pārgarināšana ir iespējama pēc Nomnieka
iniciatīvas, vienojoties par to rakstiski ar Iznomātāju. Ja Iznomātājs
nepiekrīt pagarināt līguma termiņu, Nomniekam nekavējoties ir
jāatgriež aprīkojums Iznomātājam saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.
6. Līguma grozīšana, izbeigšana, strīdu izskatīšana un nobeiguma
noteikumi
6.1. Līguma termiņa darbības laikā jebkuras izmaiņas pie līguma
noformējamas rakstiski kā pielikumi vai vienošanās pie līguma.
6.2. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma vai skar
to, tiek izšķirts atbilstoši LR likumdošanai Rīgas starptautiskajā
šķīrējtiesā.
6.3. Līgums sastādīts un parakstīts uz 1 (vienas) lapas 2 (divos)
eksemplāros pa vienam eksemplāram katrai līgumslēdzēja pusei. Abiem
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
Ar līguma noteikumiem iepazinos:
NOMNIEKS
Vārds, uzvārds ----------------------------------------------------Paraksts ----------------------------------------------------------------

