
 

Vispārējie līguma noteikumi. 
 

 

1. Priekšmetu izīrēšanas noteikumi: 

1.1. Izīrētājs izīrē/iznomā īrniekam šā līguma otrā pusē ailē “Izīrētās mašīnas” minētos priekšmetus (turpmāk 

– īres objekts) uz ailē “Dienu skaits” noteikto termiņu par samaksu, kas minēta ailē “Nomas maksa kopā 

(EUR)”. 

1.2. Parakstot šo līgumu, īrnieks apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar īres objektu un to ir saņēmis darba 

kārtībā.  

1.3. Īrnieks garantē to, ka īres objekts tiks atgriezts izīrētājam tādā pašā stāvoklī, kādā tas tika viņam nodots. 

1.4. Izīrētājs neuzņemas nekādu tālāku atbildību par to, kādiem nolūkiem īrnieks izmanto īres objektu. 

1.5. Īrnieks apņemas, par īres objekta bojājumiem brīvprātīgi paziņot izīrētājam. Ja kāds (-i) no īres objektā 

ietilpstošajiem priekšmetiem salūzt, tos nedrīkst labot ne pats īrnieks, ne arī kāda trešā persona. Visi 

labošanas darbi un izmaksas, kas ar to saistītas jāveic uz īrnieka rēķina izīrētāja norādītajos klientu 

apkalpošanas centros vai licenzētās darbnīcās. 

1.6. Īrnieks apņemas, norādītajā dienā atgriezt īres objektu izīrētājam. Ja īrnieks izīrētājam neatdod savlaicīgi 

īres objektu, īrnieks maksā īres maksu divkāršā apmērā par katru nokavēto dienu. 

1.7. Izīrētājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šā līguma, ja īrnieks priekšmetu izmanto nelietderīgi, kā arī 

citos Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos. 

1.8. Īrnieks apņemas samaksāt garantijas naudu īres objekta saņemšanas brīdī un atlīdzību par īres objekta 

lietošanu nekavējoties pēc šā līguma objektu atgriezšanas. 
 

2. Preču pirkšanas noteikumi: 

2.1. Pārdevējs pārdod Pircējam šā līguma otrā pusē ailē “Pārdotās preces nosaukums” minētās preces 

(turpmāk – pirkuma objekts) par ailē “kopā (EUR)” minēto cenu. 

2.2. Savstarpēji rakstiski vienojoties, līgumslēdzējas puses var mainīt pirkuma objekta cenu. 

2.3. Par piegādātās preces kvalitāti un īpašībām garantiju dod tās ražotājs un tā stājas spēkā brīdī, kad ir 

izpildīti visi maksājuma nosacījumi. 

2.4. Pircējs apņemas samaksāt pārdevējam par pirkuma objektiem brīdī, kad tiek atgriezts izīrētais objekts un 

neiztērētie pirmkuma objekti, saskaņā ar šo līgumu. Par laikus neveiktu vai nepilnīgu maksājumu pircējs 

samaksā pārdevējam kumulatīvo līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no laikus nesamaksātās 

summas, par katru nokavēto kalendāro dienu. 

2.5. Līdz brīdim, kad pircējs ir veicis pilnīgu pirkuma objektu apmaksu pirkuma objekti paliek pārdevēja 

īpašums. Tas attiecas arī uz gadījumiem, ja pirkuma objekts pilnīgi vai daļēji tiek pārstrādāts vai nodots 

tālāk. Pircējs ir tiesīgs pirkuma objektu atsavināt un/vai pārstrādāt tikai tad, ja ir apmaksāta visa pirkuma 

summa vai ja tiek garantēta apmaksa. 
 

3. Patapinājuma noteikumi: 

3.1. Patapinātājs nodod patapinājuma ņēmējam priekšmetus, kas minēti šā līguma otrā pusē ailē “Patapinātie 

priekšmeti” (turpmāk – patapinājuma objekts). 

3.2. Gadījumā, ja patapinājuma objekts laika posmā, kad tas atrodas patapinājuma ņēmēja turējuma tiek 

bojāts, bojājas, aiziet bojā vai kā citādi pazūd, patapinājuma ņēmējs samaksā patapinātājam patapinātā 

priekšmeta vērtību, kas norādīta šajā līgumā vai ja nav norādīts šajā līgumā, tad patapinātā priekšmeta 

pārdošanas cenu. 

3.3. Patapinājuma ņēmējs apņemas atdot patapinātājam patapinājuma objektu vienlaicīgi ar īres objektu, 

pretējā gadījumā patapinājuma ņēmējs samaksā kumulatīvo līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no 

laikus neatdotā priekšmeta vērtības, par katru nodošanas nokavējuma dienu.  
 

4. Vispārējie noteikumi: 

4.1. Ja kāds no līguma parakstītājiem nav tiesīgs pārstāvēt pusi, kuras vārdā tas parakstījis līgumu, viņš pats 

uzņemas visas no šā līguma izrietošās saistības kā fiziska persona un atbild par to izpildi ar visu savu 

mantu.  

4.2. Lai šā līguma papildinājumi un/vai izmaiņas iegūtu juridisku spēku, tās/tie jānoformē rakstiski. 

4.3. Visas līgumā minētās maksājumu summas ir uzrādītas ar pievienotās vērtības nodokli (līguma slēgšanas 

brīdī - 21%). 

4.4. Ar līguma parakstīšanu Pircējs apstiprina to, ka ir informēts par ugunsdrošības pasākumiem. 
 

 
 

Īrnieka/pircēja paraksts     Izīrētāja/pārdevēja paraksts   
 




