
                                                                                                                                                                                                                                 
 

Noteikumi 

par akciju sabiedrības ,,Tramvaju uzņēmums’’  nekustamā īpašuma iznomāšanas un 

nomāšanas kārtību 

 
Izdoti saskaņā ar   

Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

   mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.4  pantu 

 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kā Akciju sabiedrība ,,Tramvaju uzņēmums’’ (turpmāk – 

uzņēmums) iznomā un nomā nekustamos īpašumus.   
1.2. Gadījumā, ja spēkā stājas grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka atšķirīgu kārtību, ir 

piemērojamas jaunākās normas.  

1.3. Informāciju par nomāto, nomāšanai un iznomāšanai paredzēto vai iznomāto nekustamo 

īpašumu publicē uzņēmuma mājas lapā www.tramvajs.daugavpils.lv un  VAS “Valsts 

nekustamie īpašumi” mājas lapā www.vni.lv normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

2. Nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtība  

2.1. Iznomāšanas procesu uzsāk, pamatojoties uz personas iesniegumu vai arī pēc uzņēmuma 

iniciatīvas.  

2.2.  Persona, kura vēlas nomāt nekustamo īpašumu, iesniedz  uzņēmuma valdes loceklim 

iesniegumu (Pielikums Nr.1)  ar šādu informāciju:  

2.2.1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, 

juridiska persona, arī personālsabiedrība, – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un 

juridisko adresi;  

2.2.2. nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja ir);  

2.2.3. elektroniskā pasta adresi (ja ir);  

2.2.4. nomas objekta adresi, kadastra numuru un platību;  

2.2.5. nomas laikā plānoto darbību aprakstu;  

2.3. Uzņēmuma valdes loceklis ar savu rezolūciju adresē iesniegumu izskatīšanai uzņēmumā 

izveidotai Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas komisijai (turpmāk – komisija), 

kuras pamatfunkcijas, kompetence, darbības kārtība ir noteikta Nekustamo īpašumu  

iznomāšanas un nomāšanas komisijas nolikumā.  

 

3.Nomas tiesību izsole 

3.1.  Nekustamo īpašumu  nomas tiesības piešķir komisija rakstiskā vai mutiskā izsolē, 

saskaņā ar izsoles nolikumā ietverto izsoles norises kārtību un procedūru. 

3.2. Informācija par izsoles uzsākšanu tiek publicēta uzņēmuma mājās lapā 

www.tramvajs.daugavpils.lv un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā www.vni.lv.  

3.3. Komisija pieņem lēmumu par izsoles rezultātiem un informē par to uzņēmuma valdes 

locekli. Pēc informēšanas lēmumu par izsoles rezultātiem un nomas tiesību piešķiršanu divu 

darba dienu laikā publicē savā mājas lapā internetā www.tramvajs.daugavpils.lv un VAS 

“Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā www.vni.lv. 

3.4. Lēmumā jānorāda pretendents, kurš piedāvājis augstāko nomas maksu, nomas līguma 

noslēgšanas termiņš un kontaktpersona līguma noslēgšanai.  

3.5. Ja iesniegumu par nekustamo īpašumu uzņēmumam iesniedz pašvaldības iestāde vai 

kapitālsabiedrība, kurai nekustamais īpašums nepieciešams publiskās funkcijas veikšanai, 

http://www.vni.lv/
http://www.tramvajs.daugavpils.lv/
http://www.vni.lv/
http://www.tramvajs.daugavpils.lv/
http://www.vni.lv/


 2 

izsoli nerīko un nomas objektu iznomā minētajai kapitālsabiedrībai, bet pašvaldības iestādei 

nodod lietošanā ar rīkojumu. Komisija pieņem lēmumu par izsoles nerīkošanu un informē par 

to valdes locekli, publicējot pieņemto lēmumu mājas lapā www.tramvajs.daugavpils.lv un 

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā www.vni.lv.  

3.6.  Ja pieteikumu uzņēmumam iesniedz cita atvasināta publiska persona, tās iestāde, valsts 

iestāde vai publiskās personas kapitālsabiedrība, kurai nekustamais īpašums nepieciešams 

publiskas funkcijas veikšanai, nekustamo īpašumu  ir tiesības iznomāt minētajai atvasinātai 

publiskai personai, tās iestādei, valsts iestādei vai kapitālsabiedrībai, izsoli nerīkojot. Komisija 

pieņem lēmumu par izsoles nerīkošanu un informē par to valdes locekli, publicējot pieņemto 

lēmumu mājas lapā www.tramvajs.daugavpils.lv un VAS “Valsts nekustamie īpašumi” mājas 

lapā www.vni.lv. 

 

4. Nomas maksas noteikšanas kārtība 

4.1. Ja nekustamo īpašumu iznomā privāto tiesību subjektam, Komisija nosaka nosacīto 

nomas maksu, atsevišķiem objektiem vai objektu grupām, kā arī var pasūtīt šādu objektu 

iespējamās tirgus nomas maksas objektu grupu vērtējumus pieaicinātam sertificētam 

nekustamā īpašuma vērtētājam. Uzņēmums apmaksā izdevumus par Vērtējumu pasūtīšanu 

atbilstoši faktiskajām izmaksām. Izdevumus par Vērtējuma veikšanu un izsoles rīkošanu 

iekļauj nomas maksā. Uzņēmums (turpmāk arī iznomātājs) līgumā vienojas ar Nomnieku par 

šo izdevumu segšanas kārtību -  veicot to kā atsevišķu, vienreizēju maksājumu vai sadalot 

vairākos maksājumos. 

4.2. Nomas maksu nosaka tā, lai pilnīgi segtu iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar 

iznomājamā objekta pārvaldīšanu iznomāšanas periodā. Nomas maksu nomas objektam 

mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

NM = 

(Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl 

, kur 

12 

NM – nomas objekta nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa); 

Tizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts.  

NĪpl – tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas objekts; 

Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru; 

IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri). 

4.2.1.Tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas iznomājamais objekts, 

aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

Tizm = A + Baps + P + N + Apdr + Zn + Nod + C, kur 

Tizm – attiecīgā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā; 

A – attiecīgā nekustamā īpašuma uzturēšanas (apsaimniekošana, inženierkomunikāciju 

apkope, iekšējā uzkopšana un tā nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamās zemes 

vienības vai tās daļas sanitārā uzkopšana, kurā atrodas nomas objekts) plānotās izmaksas, kā 

arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas gadā; 

Baps – attiecīgā nekustamā īpašuma sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla 

plānotā atlīdzība, ņemot vērā iesaistīto darbinieku skaitu un viņu darba laiku iznomājamā 

objekta uzturēšanā gadā; 

P – to pamatlīdzekļu plānotās uzturēšanas izmaksas, tai skaitā nolietojuma summa gadā, 

kurus izmanto vai plānots izmantot nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas sanitārajā 

uzkopšanā; 

N – izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem, kas nepieciešami 

nekustamā īpašuma uzturēšanai un nav iekļauti komponentē "A". Tie nedrīkst pārsniegt 2,5 % 

no attiecīgā nekustamā īpašuma ēkas atjaunošanas vērtības gadā; 

Apdr – attiecīgā nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumi gadā; 

Zn – zemes vienības nomas maksa gadā, ja iznomājamais objekts atrodas uz citam 

īpašniekam piederošas zemes vienības; 
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Nod – attiecīgā nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodoklis gadā, ja iznomātājam tāds 

ir jāmaksā; 

C – pēc pušu vienošanās papildus var iekļaut citas izmaksas. 

4.2.2. Aprēķinātās tiešās izmaksas tiek mainītas, ja puses savstarpēji vienojas, ka 

nomnieks, kas ir publiska persona, tās iestāde vai kapitālsabiedrība, veiks attiecīgās darbības 

vai minēto izmaksu vispār nav. 

4.3.3. Netiešās izmaksas ir daļa no iznomātāja kopējiem administrācijas izdevumiem – 

nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izmaksas. Netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā 

aprēķina, izmantojot šādu formulu:  

Nizm = Adm x k/Kpl, kur 

Nizm – netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā;  

Adm – iznomātāja administrācijas kopējie plānotie izdevumi gadā vispārējās darbības 

nodrošināšanai, tai skaitā telpu uzturēšana, nomas izmaksas, kancelejas preču izdevumi, 

atlīdzība administratīvajiem darbiniekiem (izņemot sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā 

personāla plānoto atlīdzību), pamatlīdzekļu nolietojuma summa gadā un citi plānotie 

izdevumi, kas nav iekļauti tā nekustamā īpašuma tiešo izmaksu (Tizm) aprēķinā, kurā atrodas 

nomas objekts;  

k – koeficients (īpatsvars), kas raksturo, kādu daļu no kopējiem administrācijas 

izdevumiem ir plānots attiecināt uz nekustamo īpašumu pārvaldīšanu. To aprēķina, nekustamo 

īpašumu pārvaldīšanā iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību (gadā) izdalot ar visos iznomātāja 

darbības virzienos iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību (gadā);  

Kpl – to nekustamo īpašumu kopējā platība, kas ir iznomātāja pārvaldīšanā. 

4.3.4. Nomas objektiem, kuros iznomātājs ir veicis kapitālieguldījumus, nomas maksu 

aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

NMk = 
(KTizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl 

, kur 
12 

NMk – nomas objekta nomas maksa mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa); 

KTizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts; 

NĪpl – tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas objekts; 

Nizm – netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru; 

IZNpl – iznomājamā platība (kvadrātmetri). 

4.3.5. Tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas iznomājamais objekts, 

kuram iznomātājs ir veicis kapitālieguldījumus, aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

KTizm = A + Baps+ P + N1 + Apdr + Zn + Nod + C + 

(K + F + Bbūvn) 

, kur 
IznP 

 

KTizm – tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts; 

A – attiecīgā nekustamā īpašuma uzturēšanas (apsaimniekošana, inženierkomunikāciju 

apkope, iekšējā uzkopšana un tā nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamās zemes 

vienības vai tās daļas sanitārā uzkopšana, kurā atrodas nomas objekts) plānotās izmaksas, kā 

arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas gadā; 

Baps – attiecīgā nekustamā īpašuma sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla 

plānotā atlīdzība, ņemot vērā iesaistīto darbinieku skaitu un viņu darba laiku iznomājamā 

objekta uzturēšanā gadā; 

P – to pamatlīdzekļu plānotās uzturēšanas izmaksas, tai skaitā nolietojuma summa gadā, 

kurus izmanto vai plānots izmantot attiecīgā nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas 

sanitārajā uzkopšanā; 
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N1 – izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem, kas nepieciešami 

nekustamā īpašuma uzturēšanai un nav iekļauti komponentē "A". Tie nedrīkst pārsniegt 2,5 % 

no attiecīgā nekustamā īpašuma ēkas bilances vērtības gadā; 

Apdr – attiecīgā nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumi gadā; 

Zn – zemes vienības nomas maksa gadā, ja iznomājamais objekts atrodas uz citam 

īpašniekam piederošas zemes vienības; 

Nod – attiecīgā nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodoklis gadā, ja iznomātājam tāds 

ir jāmaksā; 

C – pēc pušu vienošanās papildus var iekļaut citas izmaksas; 

K – kapitālieguldījumi attiecīgajā nekustamajā īpašumā, tai skaitā īstenotā 

kapitālieguldījuma pirmsprojekta izpētes izdevumi, būvniecības tehniskā projekta izstrādes 

izdevumi, būvniecības tehniskā projekta ekspertīzes izdevumi, būvniecības darbu izmaksas, 

būvniecības tehniskās uzraudzības izmaksas, būvniecības autoruzraudzības izmaksas un citas 

ar būvniecības darbiem saistītās izmaksas (bez pievienotās vērtības nodokļa); 

F – piesaistītā kapitāla izmaksas (jeb resursu cena), ja tādas ir, tai skaitā bankas komisija 

par aizdevumu, resursu rezervācijas izmaksas un bankas aizdevuma procenta likme pirms un 

pēc būves nodošanas ekspluatācijā (aprēķina no kopējā kapitālieguldījuma apmēra (K); 

Bbūvn – tiešās administrācijas izmaksas, kas radušās būvniecības laikā, tai skaitā 

iznomātāja būvniecības procesā iesaistīto darbinieku atlīdzība, ņemot vērā iznomātāja 

iesaistīto darbinieku skaitu un viņu darba laiku attiecīgā nekustamā īpašuma būvniecības 

procesā; 

IznP – iznomāšanas laikposms gados, ja veiktie kapitālieguldījumi attiecināmi tikai un 

vienīgi uz konkrēto nomnieku, vai piesaistītā kapitāla atdošanas laikposms gados, vai 

nekustamā īpašuma nolietojuma laikposms. 

4.4. Ja publikācijā norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas tiesību 

pretendents uz izsoli nav pieteicies, Iznomātājs var pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu, 

pārējos izsoles nosacījumus atstājot negrozītus.  

4.5. Ja publikācijā norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā neviens nomas tiesību 

pretendents uz izsoli nav pieteicies, Uzņēmums var pagarināt pieteikumu iesniegšanas 

termiņu, pārējos izsoles nosacījumus atstājot negrozītus. Informāciju par pieteikumu 

iesniegšanas termiņa pagarināšanu publicē savā mājas lapā www.tramvajs.daugavpils.lv un 

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” mājas lapā www.vni.lv . 

4.6. Izsoles sākumcenu var pazemināt par summu, kas kopumā nepārsniedz 50% no pirmajai 

nekustamā īpašuma izsolei noteikto sākumcenu. Ja nekustamais īpašums tiek iznomāts izsolē 

ar pazeminātu izsoles sākumcenu, nomas līgumu slēdz uz termiņu, kas nav ilgāks par vienu 

gadu.  

5. Nomas līgumu forma un būtiskie noteikumi 

5.1. Nomas līgumu slēdz rakstveidā, atbilstoši Nekustamā īpašuma nomas parauglīgumam 

(Pielikums Nr.2 ) noteiktajai vienotajai līguma formai. 

5.2. Iznomātājs, saskaņā ar Komisijas lēmumu, var pagarināt nomas līguma uz 12 gadiem vai 

mazāk, vienlaicīgi pastāvot šādiem nosacījumiem ja: 

5.2.1. Īpašumā esošās brīvās telpas nav nepieciešamas uzņēmuma pamatfunkciju un projektu 

veikšanai; 

5.2.2. Nomnieks ir izpildījis visas  līgumsaistības; 

5.2.3. Nomas maksa pagarinājuma termiņā nav mazāka par noteikto līgumā nomas maksu. 

 

6. Nomas objektu nomāšanas kārtība 

6.1. Ja uzņēmuma darbam nepieciešams nomāt nekustamo īpašumu, tad pēc uzņēmuma valdes 

locekļa uzdevuma komisija savas kompetences ietvaros analīzē pieejamo informāciju par 

nekustamo īpašumu.    

6.2. Komisija pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma piedāvājumu atlases organizēšanu. 

Lēmumā norāda: 

6.2.1. nekustamā īpašuma nomas nepieciešamības pamatojumu, lietošanas mērķi; 

6.2.2. nekustamā īpašuma vēlamo atrašanās vietu; 

http://www.vni.lv/
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6.2.3. nekustamā īpašuma platību, telpu skaitu, labiekārtojuma prasības; 

6.2.4. plānoto nomas maksas apmēru; 

6.2.5. paredzamo līguma darbības termiņu; 

6.2.6. pretendentiem izvirzāmās prasības (tai skaitā līgumsaistību nosacījumus); 

6.2.7. kārtību un veidu, kādā tiks maksāts par objektu nomu u.c. nepieciešamo informāciju. 

6.3. Uzņēmums uzaicinājumu pieteikties nomas piedāvājumu atlasei publicē mājas lapā 

www.tramvajs.daugavpils.lv  un “Valsts nekustamie īpašumi” mājaslapā www.vni.lv. 

6.4. Uzaicinājumā norāda kārtības 6.2. punktā minēto informāciju un nosaka piedāvājumu 

iesniegšanas un atvēršanas vietu, datumu, laiku un kārtību.  

6.5. Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

beigām uzaicinājumā norādītajā vietā un laikā. Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visi 

pretendenti vai to pārstāvji. 

6.6. Komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību uzaicinājumam un izvēlas to piedāvājumu, kas 

atbilst uzaicinājumā minētajām prasībām un kuram ir viszemākā piedāvātā nomas maksas 

cena. 

6.7. Komisija darbam var pieaicināt sertificēto nekustamā īpašuma vērtētāju. 

6.8.  Pēc nomas objekta informācijas izvērtēšanas komisija pieņem lēmumu paziņojot par to 

uzņēmuma valdes loceklim.  Uzņēmums divu darbdienu laikā pēc valdes locekļa lēmuma 

akceptēšanas paziņo par to visiem pretendentiem.  

6.9. Pēc pretendentu informēšanas Uzņēmums ar izvēlēto pretendentu vai pretendentiem 

noslēdz nomas līgumu. Nomas līgumā iekļauj šādu informāciju: 

6.9.1. nomas līguma priekšmets; 

6.9.2.iznomātāja un nomnieka personu identificējošie dati; 

6.9.3. nomas maksas apmērs un norēķināšanās kārtība; 

6.9.4. nosacījumi nomas līguma nostiprināšanai zemesgrāmatā; 

6.9.5. nosacījumi nomas līguma izbeigšanai; 

6.9.6. nomas līguma termiņš; 

6.9.7. citus abpusēji saskaņotus noteikumus. 

6.10.Uzņēmums nodrošina informācijas par pretendenta izvēli un nomas līguma slēgšanu 

publisku pieejamību. 

6.11. Pēc nekustamā īpašuma nomas līguma noslēgšanas uzņēmums divu darba dienu laikā 

publicē informāciju savā mājas lapā internetā www.tramvajs.daugavpils.lv 

6.12. Nosacījumus par informācijas publiskas pieejamības nodrošināšanu, nomājot nekustamo 

īpašumu var nepiemērot, ja: 

6.12.1. nekustamo īpašumu nomā no publiskas personas;  

6.12.2.  iznomātājs ir kapitālsabiedrība, kas ar nomnieku — kapitālsabiedrību atrodas viena 

koncerna sastāvā;  

6.12.3.  zeme tiek nomāta uz tās esošas kapitālsabiedrībai piederošas ēkas (būves) uzturēšanai;  

6.12.4. nekustāmais īpašums tiek nodots kapitālsabiedrībai vienreizējā lietošanā ne ilgāk kā uz 

10 dienām.  

 

 

AS ,,Tramvaju uzņēmums’’                                                                               Ē.Mekšs  

Valdes loceklis   

http://www.tramvajs.daugavpils.lv/
http://www.vni.lv/
http://www.tramvajs.daugavpils.lv/
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Pielikums Nr.1 

 

AS ,,Tramvaju uzņēmums’’ 

18.Novembra  iela 183, Daugavpils, LV-5417 

 

 

_________________________________ 

Vārds, Uzvārds / Juridiskās personas nosaukums 

_________________________________ 

Deklarētās dzīvesvietas adrese / Juridiskā adrese 

 

_________________________________ 

Personas kods / Reģistrācijas numurs 

 

_________________________________ 

Tālr.; E-pasts. 

 

IESNIEGUMS 

 

Lūdzu iznomāt nekustamo īpašumu, ______________________________________ 

        (nomas objekta veids) 

 

kas atrodas ________________telpas Nr.______ kad. numurs __________, ___________ 

(telpu platība,) 

 

Plānotās darbības: __________________________________________________________. 

(plānotās darbības nomas objektā) 

 

Vēlamais nomas termiņš: ____________________________________________________. 

     (līdz dd.mm.gggg.) 

 

 

Papildus informācija:_________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

                          

(amats, paraksta atšifrējums, datums)                            (paraksts) 

 

Pielikumā: 

1. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija / Privātpersonas pases kopija  

2. Uzņēmumu reģistra lēmums (kopija) 

3. PVN maksātāja apliecības kopija (ja ir) 

4. Uzņēmuma / Privātpersonas bankas rekvizīti 

5. Uzņēmumu pārstāvja pases kopija 

 

 

 

 

AS ,,Tramvaju uzņēmums’’                    

Valdes loceklis                                                                                                     Ē.Meksš  
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Pielikums Nr.2  

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS  

PARAUGLĪGUMS 

201__.gada ___.__________                                                                                                              

 

_____________________,  juridiskā adrese ____________, Daugavpilī, LV______________, 

________________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz ____________________________, 

 (amats, vārds, uzvārds)                                                          (dokumenta nosaukums) 

(turpmāk – Iznomātājs), no vienas puses, un _______________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

(fiziskas personas vārds, uzvārds/juridiskas personas nosaukums) 

adrese _________________________________________________,  Daugavpilī, LV_______ 

 

pases dati/uzņēmuma reģistrācijas Nr. Komercreģistrā     _____________________________, 

                                                                                                  (dokumenta izdošanas datums) 

_____________________________________________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz 

                         (amats, vārds, uzvārds) 

___________________________________________, (turpmāk – Nomnieks), no otras puses, 

                        (dokumenta nosaukums) 

saskaņā ar  ___________ iznomāšanas komisijas ________ lēmumu Nr.___________ noslēdz  

           (datums) 

šādu nekustamā īpašuma nomas līgumu (turpmāk – Līgums):  

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā nekustamo īpašumu Daugavpilī, 

_________________________________________________________________, Nr.______ 

vai būves kadastra apzīmējums Nr. ______, ar kopējo platību ________ m
2
, (turpmāk – 

Īpašums). Īpašuma būves kadastrālās uzmērīšanas lieta un citi nepieciešamie dokumenti tiek 

pievienoti šim līgumam (pielikums Nr.____) un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.2. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā Līguma 1.1.apakšpunktā minētajam 

Īpašumam piesaistīto zemes gabalu (zemes gabala ___/__ domājamo daļu proporcionāli 

iznomātajai Īpašuma platībai, kas atbilst ____ m
2
 zemes platībai) _____________m

2
 platībā, 

kadastra Nr. __________________, (turpmāk – Zemesgabals), Īpašums un Zemesgabals 

(turpmāk - Nekustamais īpašums), saskaņā ar Līgumam pievienoto zemes robežu plānu 

(pielikums Nr.2), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

1.3. Īpašums tiek iznomāts _________________________________________ ,  

                                                   (lietošanas mērķis)  

2.  Līguma termiņš 

2.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī. 

2.2. Līguma termiņš tiek noteikts uz ____ gadu (-iem) . 

2.3. Pēc Līguma 2.2.apakšpunktā minētā nomas termiņa izbeigšanās, pusēm savstarpēji 

vienojoties, Līguma termiņš var tikt pagarināts, noslēdzot par to rakstveida vienošanos. 

Nomniekam ir pienākums paziņot Iznomātājam par vēlēšanos pagarināt Līguma termiņu ne 

vēlāk kā 2 (divus) mēnešus pirms Līgumā noteiktā termiņa beigām.  

2.4. Iznomātājam ir tiesības pagarināt Līguma termiņu, bet nomas līguma kopējais 

termiņš nedrīkst pārsniegt likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanu” 6.
1
 panta pirmajā daļā noteikto nomas līguma termiņu. 
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3.  Samaksas noteikumi 

3.1. Nomas maksu veido maksa par Nekustamā īpašuma lietošanu:    

 

3.1.1. maksa par 1.1.apakšpunktā minētā Īpašuma lietošanu tiek noteikta: 

Īpašuma nosaukums Platība  

m
2
 

Mēnesī 

Ls/m
2
 

Mēnesī, 

Ls 

PVN 

likme 

PVN, 

Ls  

Kopā maksa 

mēnesī, Ls 

Nedzīvojamā ēkas, būves 

kadastra apzīmējums, 

telpas Nr.___ 

      

Maksa par Īpašuma lietošanu Ls _____  mēnesī, tai skaitā __% PVN; 

 

3.1.3. atbilstoši normatīvo aktu prasībām Iznomātāja izdevumi par pieaicinātā 

sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja Īpašuma nosacītas nomas maksas vērtējuma veikšanu. 

3.1.4. Papildus nomas maksai Nomnieks atbilstoši normatīvo aktu prasībām maksā 

nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto Nekustamo īpašumu.  

3.2. Maksājumus saistībā ar Īpašuma nomu, saskaņā ar 3.1.apakšpunktu, Nomnieks sāk 

maksāt no Līguma parakstīšanas dienas un veic dalīti šādā kārtībā: 

3.2.1. maksājumus par Nekustamā īpašuma lietošanu (saskaņā ar 3.1.1. un 

3.1.2.apakšpunktu) Nomnieks veic pa kalendārajiem mēnešiem un tie jāieskaita Iznomātāja 

norēķinu kontā par kārtējo mēnesi līdz mēneša/ceturkšņa _____datumam;  

3.2.2. maksājumu par sertificētā vērtētāja atlīdzību (saskaņā ar 3.1.3.apakšpunktu) 

Nomnieks veic saskaņā ar Iznomātāja izsniegto rēķinu. 

3.2.3. saskaņā ar Iznomātāja vai pašvaldības kompetentās iestādes izsniegtajiem 

rēķiniem Nomnieks maksā Līguma 3.1.4.apakšpunktā minēto nekustamā īpašuma nodokli. 

Kārtējā taksācijas perioda sākumā Iznomātājs vai pašvaldības kompetentā iestāde rakstiski 

paziņo Nomniekam par aprēķināto nodokļa summu un samaksas kārtību. 

3.3. Iznomātājam ir tiesības, rakstveidā nosūtot attiecīgu paziņojumu bez šī Līguma 

grozīšanas, ja Nomnieks nepiekrīt noslēgt rakstveida vienošanos (kā pielikumu šim 

Līgumam), vienpusēji koriģēt nomas maksas apmēru, ievērojot šādus nosacījumus: 

3.3.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret 

pēdējo nomas maksas korekcijas brīdi pārsniedz 10% apmēru. Nomas maksas paaugstinājumu 

nosaka, sākot ar trešo nomas gadu, atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem 

patēriņa cenu indeksiem;  

3.3.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, 

nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Šajos gadījumos nomas maksas apmērs 

tiek koriģēts sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos, vai ar datumu, kad 

mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs, vai Nekustamā īpašuma kadastrālā 

vērtība; 

3.3.3. reizi divos gados attiecībā uz nākamo nomas periodu, ja ir mainījušies 

Iznomātāja Nekustamā īpašuma plānotie pārvaldīšanas izdevumi un aprēķinātā nomas maksas 

izmaiņu starpība ir vismaz divi procenti.  

 

 3.4. Maksājumi par Nekustamā īpašuma lietošanu tiek veikti pārskaitījuma veidā uz 

šādu Iznomātāja norēķinu kontu. 

3.5. Par samaksas termiņa neievērošanu Nomnieks Iznomātājam līgumsodu 0,1% 

apmērā no kopējās pamatparāda summas par katru nokavēto dienu. Papildus līgumsodam 

Iznomātājs ir tiesīgs prasīt arī likumiskos kavējuma procentus. 

3.6. Visi no Nomnieka saņemtie maksājumi pirmām kārtām dzēš līgumsodu.  

3.7. Iznomātājam ir tiesības nomas līguma darbības laikā, pamatojoties uz Nomnieka 

ierosinājumu, samazināt nomas maksu, ja nekustamā īpašuma tirgus segmentā pastāv nomas 

objektu pieprasījuma un nomas maksu samazinājuma tendence. Nomas maksu nesamazina 

pirmajā gadā pēc nomas līguma noslēgšanas. 
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4. Līgumslēdzēju pušu pienākumi un tiesības 

 

4.1. Nekustamā īpašuma stāvoklis Nomniekam ir zināms. Tas tiek iznomāts tādā 

stāvoklī, kādā tas ir nodošanas dienā un kāds ir fiksēts Līgumam pievienotajā Nekustamā 

īpašuma pieņemšanas un nodošanas aktā. 

4.2. Nomniekam ir pienākums visā Līguma darbības laikā veikt visas nepieciešamās 

darbības, lai nepasliktinātu iznomātā Nekustamā īpašuma tehnisko stāvokli. Īpašuma kārtējais 

remonts veicams atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Izdevumus par 

minētajiem remontdarbiem sedz Nomnieks.  

4.3. Nomniekam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt Īpašumā remonta 

(renovācijas, restaurācijas, rekonstrukcijas, nelikumīgās būvniecības legalizācijas darbus), ja 

to paredz sākotnēji publicētie iznomāšanas noteikumi, kuros arī noteikts maksimālais Līguma 

darbības laikā atlīdzināmo izdevumu apjoms Ls ____ apmērā. 

4.4. Ja Nomniekam saskaņā ar sākotnēji publicētajiem iznomāšanas noteikumiem ir 

pienākums izstrādāt remonta, renovācijas/restaurācijas, rekonstrukcijas/nelikumīgās 

būvniecības legalizācijas darbu būvprojektu, pēc būvprojekta akceptēšanas Rīgas pilsētas 

Būvvaldē Nomnieks iesniedz Iznomātājam vienu akceptētā projekta eksemplāru ne vēlāk kā 

līdz ____.___.___________, t.i., _________ laikā no Līguma parakstīšanas dienas. Izdevumus 

par šiem darbiem sedz Nomnieks. 

4.5. Jebkurus būvdarbus Nomniekam ir tiesības uzsākt tikai pēc veicamo darbu, to 

apjomu, plānoto ieguldījumu apjomu, tāmju un projekta saskaņošanas ar Iznomātāju un 

attiecīgas būvatļaujas saņemšanas.  

4.6. Nomniekam ir pienākums pēc būvdarbu nodošanas ekspluatācijā iesniegt 

Iznomātājam būvdarbu  nodošanas un pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprinātu kopiju.  

4.7. Nomnieks ir tiesīgs iesniegt Iznomātājam pieteikumu par izdevumu 

atlīdzināšanu: 

4.7.1. gadījumā, ja izdevumu atlīdzināšana paredz šis Līgums, to veikšana ir bijusi 

būtisks nomas tiesību piešķiršanas nosacījums, bet šo Līgumu nepieciešams uzteikt, jo 

Īpašuma ir nepieciešams Iznomātājam tā publisko funkciju nodrošināšanai - viena kalendārā 

mēneša laikā no dienas, kad Iznomātājs ir uzteicis (datums, kas minēts uzteikuma vēstulē) 

šo Līgumu; 

4.7.2. gadījumā, ja, Nomnieks, lai pasargātu Īpašumu no bojāejas, tam ir veicis 

neatliekamos izdevumus, kas ir saskaņoti ar Iznomātāju, bet to atlīdzināšana nav iespējama 

atlikušajā Līguma darbības termiņa tos ieskaitot nomas maksā.- viena kalendārā mēneša 

laikā no dienas, kad izdevumi ir veikti un tos ir pieņēmis Iznomātājs. 

4.8. Pieteikumam par izdevumu atlīdzināšanu Nomnieks pievieno šādus dokumentus: 

4.8.1. Līguma vai atsevišķas pušu vienošanās, kurā skaidri un nepārprotami fiksētas 

Nomnieka tiesības vai pienākumu veikt izdevumus īpašumā, kopiju;  

4.8.2. sertificēta būvinženiera sagatavots tehniskās apsekošanas slēdzienu par veicamo 

darbu nepieciešamību;   

4.8.3. dokumentu, kas apliecina Iznomātāja piekrišanu būvdarbu veikšanai, kopiju, bet 

gadījumos, kad darbu izpildei nepieciešams būvprojekts –ar Iznomātāju saskaņotu un noteiktā 

kārtībā akceptēta būvprojekta kopiju;  

4.8.4. būvdarbu izmaksu tāmes, kuras saskaņojis Iznomātājs; 

4.8.5. būvdarbu veicēju atskaites (akti par veiktajiem darbiem; forma Nr.2, u.c.) par 

Nomnieka pasūtītajiem būvniecības darbiem un to izpildi, kas saskaņoti ar Iznomātāju; 

4.8.6. veikto darbu pieņemšanas un nodošanas aktu, kuru ir akceptējis Iznomātājs; 

4.8.7. par veiktajiem darbiem izdarītos maksājumus apliecinošus dokumentus; 

4.9. Nomnieka ieguldīto līdzekļu apjoms tiek fiksēts, pusēm parakstot atsevišķu 

vienošanos, kurā Iznomātājs akceptē veiktos ieguldījumus saskaņā ar šī Līguma 

4.4.apakšpunktā saskaņotajiem būvdarbu apjomiem un ieguldījumiem un kurā līgumslēdzējas 

puses vienojas par atlīdzināmo izdevumu apmēru, izdevumu atlīdzināšanas kārtību, 

termiņiem, nomas maksas samazināšanu. Minētā vienošanās stājās spēkā pēc tās abpusējas 

parakstīšanas un reģistrēšanas, un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
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4.10. Nomnieka veiktie ieguldījumi tiek atlīdzināti Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot 

normatīvo aktu prasības, izņemot gadījumus, kad Līgums tiek izbeigts saskaņā ar šī Līguma 

5.1. un/vai 5.2.apakšpunktu vai pēc paša Nomnieka iniciatīvas. Šādā gadījumā Nomnieks 

nodod Iznomātājam bez atlīdzības Nomnieka izdarītos uzlabojumus, pārbūves un ietaises, 

kurām jābūt lietošanas kārtībā. Tiek nodotas lietas un aprīkojums, kas nodrošina Īpašuma 

normālu lietošanu, kā arī priekšmeti, kuri nav atdalāmi, nesabojājot tos, un virsmas, pie kurām 

tie piestiprināti. 

  4.11. Ja Nomnieka vainas dēļ Nekustamajam īpašumam radušies bojājumi, tad 

Nomnieks sedz ar bojājumu novēršanu saistītos izdevumus, turpinot maksāt nomas maksu 

pilnā apmērā. 

4.12. Nomniekam ir tiesības nodot iznomāto īpašumu apakšnomā tikai, ja tas bija 

paredzēts sākotnēji publicētajos iznomāšanas noteikumos un tikai ar Iznomātāja rakstisku 

piekrišanu. Nomniekam ir pienākums apakšnomas līgumā ietvert nosacījumu, ka tas stājas 

spēkā tikai pēc saskaņošanas ar Iznomātāju. Apakšnomas līgums jāiesniedz Iznomātājam 

saskaņošanai, vienu līguma eksemplāru paredzot Iznomātājam. Apakšnomas līguma termiņš 

nedrīkst pārsniegt Līguma termiņu. Ja apakšnomas līgumā noteiktā nomas maksa par 1m
2
 ir 

par 50% lielāka kā Līgumā, tad Nomniekam jāizmaksā Iznomātājam 50% no apakšnomas 

līgumā noteiktās nomas maksas, kas pārsniedz Līgumā noteikto nomas maksu 1m
2
, bet 

atlikušie 50% paliek Nomnieka rīcībā. 

4.13. Puses apņemas savlaicīgi – 10 darba dienu laikā rakstiski paziņot otrai pusei par 

rekvizītu maiņu. Vainīgā puse uzņemas visu atbildību par sekām, kas rodas, pārkāpjot šos 

noteikumus. 

 

5. Līguma izbeigšana un pretenziju iesniegšanas kārtība 

 

5.1. Iznomātājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pirms termiņa, vienu mēnesi iepriekš nosūtot 

rakstisku pretenziju Nomniekam: 

5.1.1. ja Nomnieka darbības rezultātā tiek bojāts Nekustamais īpašums; 

5.1.2. ja Nomnieks vairāk nekā vienu mēnesi nemaksā nomas maksu vai nenorēķinās 

par komunālajiem, apsaimniekošanas (ūdens - aukstais un karstais, kanalizācija, atkritumu 

izvešana, apkure, elektrība, sanitārtehniskie, tehniskie u.c.) un sakaru pakalpojumiem. Vēlāka 

parāda samaksa neizslēdz Iznomātāja tiesības  izbeigt  Līgumu uz šī pamata; 

5.1.3. ja Nomnieks vairāk nekā vienu mēnesi kavē nekustamā īpašuma nodokļa 

samaksu; 

5.1.4. ja netiek izpildīti iznomātā Nekustamā īpašuma izmantošanas nosacījumi vai 

netiek sasniegts Līguma mērķis, ar kuru Iznomātājam bija tiesības rēķināties; 

5.1.5. ja Līguma neizpildīšana ir ļaunprātīga un dod Iznomātājam pamatu uzskatīt, ka 

viņš nevar paļauties uz saistības izpildīšanu nākotnē; 

5.1.6. ja Nomnieks  nepilda vai nepienācīgi pilda citas Līgumā noteiktās saistības;  

5.1.7. ja Nomnieks izmanto Nekustamo īpašumu citiem mērķiem nekā minēts Līguma 

1.4.apakšpunktā. 

5.2. Iznomātājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski paziņojot 

Nomniekam: 

5.2.1. ja tiesā pret Nomnieku ir iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums; 

5.2.2. ja ir apturēta vai izbeigta Nomnieka komercdarbība vai kāds no tās 

pamatvirzieniem, kā rezultātā var kļūt neiespējama šī Līguma izpilde. 

5.3. Iznomātājam ir vienpusējas tiesības atkāpties no Līguma, neatlīdzinot 

Nomniekam ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu saistītos zaudējumus, par to rakstveidā 

informējot Nomnieku trīs mēnešus iepriekš, ja iznomātais Nekustamais īpašums Iznomātājam 

nepieciešams sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai vai normatīvajos aktos noteikto publisko 

funkciju veikšanai. Tādā gadījumā Iznomātājs atlīdzina Nomniekam šajā Līgumā noteiktajā 

kārtībā saskaņotos un veiktos Nomnieka ieguldījumus Nekustamajā īpašumā. 

5.4. Līgums var tikt priekšlaicīgi izbeigts, abām līgumslēdzējām pusēm vienojoties. 
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5.5. Nomnieks var atteikties no Nekustamā īpašuma lietošanas, 2 mēnešus iepriekš 

rakstiski paziņojot Iznomātājam. Šādā gadījumā Iznomātājam nav pienākuma atlīdzināt 

Nomniekam zaudējumus un izdevumus (arī ieguldījumus), kā arī Nomniekam nav tiesību 

prasīt arī uz priekšu samaksātās nomas maksas atdošanu. 

5.6. Līguma izbeigšana pirms termiņa neatbrīvo Nomnieku no pienākuma izpildīt 

maksājumu saistības, kuras viņš uzņēmies saskaņā ar Līgumu. 

5.7. Līdzēji vienojas, ka Iznomātājs būs tiesīgs izmantot Civillikumā paredzētās 

aizturējuma tiesības, tai skaitā, aizturēt Īpašumā visu esošo mantu līdz saistību izpildei no 

Nomnieka puses gadījumā, ja Nomnieks nemaksā Līgumā paredzētos maksājumus pilnā 

apmērā ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līgumā noteiktā termiņa. 

5.8. Ja ir iestājies Līguma 5.7.apakšpunktā minētais gadījums un Iznomātājs ir 

izmantojis aizturējuma tiesības, tad Nomnieks, parakstot šo Līgumu, pilnvaro Iznomātāju 

glabāt aizturēto mantu, Nomnieks apņemas atlīdzināt Iznomātāja izdevumus saistībā ar 

aizturētās mantas glabāšanu, kā arī pilnvaro Iznomātāju pārdot aizturēto mantu par brīvu cenu 

bez izsoles, lai Iznomātājs varētu nolīdzināt savu prasījumu pret Nomnieku, ja Iznomātājs 

aizturējuma tiesību izmantojis ilgāk kā par 10 (desmit) kalendāram dienām. 

     5.9. Ja Nekustamais īpašums dabas stihijas rezultātā vai tās radītā ugunsgrēkā 

pilnīgi gājis bojā, Līgums tiek izbeigts, pusēm vienojoties. Ja bojājums mazāks par 30% no 

Nekustamā īpašuma vērtības, Līgums paliek spēkā un atjaunošanas izdevumus sedz 

Nomnieks. Ja bojājums lielāks par 30% – Līgums paliek spēkā tikai pēc rakstiskas papildu 

vienošanās noslēgšanas. Nomniekam ir tiesības atteikties no Īpašuma atjaunošanas izdevumu 

segšanas, ja tā ir nerentabla. 

 5.10. Pēc Līguma termiņa izbeigšanās vai jebkuros citos Līguma izbeigšanas 

gadījumos Nomniekam jāatbrīvo Nekustamais īpašums šī Līguma izbeigšanās dienā vai citā 

Iznomātāja norādītajā termiņā un jānodod tas Iznomātājam labā stāvoklī, izpildot šādus 

pienākumus:  

5.10.1. aizejot atstāt Īpašuma telpas tīras; 

5.10.2. paņemt līdzi visu personīgo īpašumu un iekārtas; 

5.10.3. noņemt visas piestiprinātās zīmes un reklāmas no Īpašuma telpu iekšpuses un 

ārpuses, atjaunojot tās vietas, kur tās bijušas piestiprinātas; 

5.10.4. izlabot visus bojājumus Īpašumā, kas radušies telpu atbrīvošanas rezultātā; 

Īpašums tiek nodots ar nodošanas-pieņemšanas aktu. Ar Nekustamā īpašuma labo stāvokli šī 

Līguma izpratnē saprotams tāds Nekustamā īpašuma stāvoklis, kas nav sliktāks par to stāvokli, 

kāds tas bija Līguma parakstīšanas brīdī.        

5.11. Ja pēc nomas Līguma izbeigšanas Nomnieka vainas dēļ Nekustamais īpašums 

netiek savlaicīgi atbrīvots un nodots Iznomātājam, Nomniekam jāveic samaksa par 

Nekustamā īpašuma faktisko lietošanu un jāmaksā līgumsods 5 % apmērā no mēneša 

maksājumu summas par katru nokavēto dienu līdz Īpašuma nodošanas - pieņemšanas akta 

parakstīšanas dienai, kā arī jāsedz Iznomātājam visi zaudējumi, kādi Iznomātājam ir nodarīti 

sakarā ar Īpašuma savlaicīgu neatbrīvošanu.      

  

6.  Garantijas 
 

6.1. Iznomātājs garantē, ka Nomnieks var  netraucēti izmantot Nekustamo īpašumu 

Līguma termiņā bez jebkāda pārtraukuma vai traucējuma no Iznomātāja puses.  

6.2. Iznomātājs apliecina, ka ir vienīgais Nekustamā īpašuma _______________ 

valdītājs, kuram vienīgajam ir pilnvaras slēgt šo Līgumu. 

6.3. Nomnieks apliecina, ka persona, kas slēdz šo Līgumu juridiskās/fiziskās personas 

vārdā, ir pilnvarota slēgt šo Līgumu. 

 

7. Īpaši noteikumi 

 

7.1. Nomas attiecības ir saistošas līgumslēdzēju pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. 

7.2. Visi paziņojumi un uzaicinājumi, kas nosūtīti ar ierakstītām vēstulēm uz Līgumā 

norādītajām pušu adresēm, uzskatāmi par iesniegtiem uz pasta zīmoga norādītajā datumā. 
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7.3. Puses piekrīt, ja kādai no Pusēm līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret 

otru Pusi, tad kreditora Puse būs tiesīga bez saskaņošanas ar debitora Pusi veikt debitora Puses 

personas datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai parādu piedziņas 

firmai, kā arī vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt, 

izpaust, bloķēt vai dzēst personas datus). 

 

 

 

8. Pušu atbildība un juridiskās adreses 

 

8.1. Pēc būvdarbu pabeigšanas Nomnieks iesniedz Iznomātājam rakstisku, 

dokumentāli pamatotu izziņu par Īpašumā paveiktajiem būvdarbiem un ieguldītajiem 

līdzekļiem, t.i., būvdarbu izpildi saskaņā ar faktiski izpildīto darbu tāmi.  

8.2. Parakstītais Līgums pilnībā apliecina pušu vienošanos. Jebkuras izmaiņas stāsies 

spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstiski kā pielikums Līgumam un tās parakstīs abas 

līgumslēdzējas puses. Ja normatīvajos aktos noteiktais regulējums groza, izslēdz vai papildina 

Līgumā noteikto regulējumu, tad normatīvais regulējums ir Pusēm saistošs arī bez vienošanās 

pie Līguma parakstīšanas. Līguma pielikums ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

      8.3. Ja spēku zaudēs kāds no Līguma nosacījumiem, tas neietekmēs pārējo nosacījumu 

spēkā esamību. 

      8.4. Pušu strīdi tiek izskatīti, pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja puses nevar 

vienoties – Latvijas Republikas tiesā pēc Iznomātāja atrašanās vietas saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

8.5. Visus izdevumus par Līguma reģistrāciju zemesgrāmatā sedz Nomnieks. Līguma 

izbeigšanas gadījumā Nomnieks pilnvaro Iznomātāju veikt visas nepieciešamas formalitātes, 

t.sk. bez īpaša pilnvarojuma parakstīt Nekustamā īpašuma nostiprinājuma lūgumu nomas 

tiesību dzēšanai zemesgrāmatā, kā arī iesniegt, saņemt, un veikt citas nepieciešamās darbības, 

lai dzēstu zemesgrāmatā ierakstu par nomas tiesību uz šī Līguma nomas objektu. 

 8.6. Līgums ir sastādīts uz ____ (_______) lapām, ___ (________) eksemplāros (ar 

pielikumiem Nr.___ un Nr.____), no kuriem _______ eksemplārs paliek Nomniekam, 

________eksemplārs  – Iznomātājam, viens eksemplārs paredzēts iesniegšanai zemesgrāmatu 

nodaļā (ja Līguma termiņš ir garāks par 5 gadiem un Līgumu paredzēts reģistrēt 

Zemesgrāmatā) .. 

 

 

Iznomātājs Nomnieks 
 

______________________ 

 

______________________ 

 

201__.gada ____________ 201__.gada ____________ 

  

 

 

 

 

AS ,,Tramvaju uzņēmums’’                    

Valdes loceklis                                                                                                     Ē.Meksš  

 


