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NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NOMAS LĪGUMA PROJEKTS
Auces novadā, 2019. gada ____. __________
Auces novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116331, juridiskā adrese: Jelgavas iela 1, Auce,
Auces novads, turpmāk tekstā saukta arī - Iznomātājs, kuras vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās
..............................., no vienas puses, un
_____________________________, reģ. Nr. vai personas kods _____________________, adrese:
__________________________________________, turpmāk saukts Nomnieks, no otras puses, abi
kopā turpmāk tekstā saukti Puses, noslēdz šo Līgumu ar sekojošiem nosacījumiem:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā nekustamo īpašumu “Rožleju
kūts”, Īles pagasts, Auces novads, kadastra numurs 4664 003 0114, kas sastāv no vienas apbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4664 003 0083, platība 0,67 ha, un uz tās atrodošās vienas
nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4664 003 0083 003, turpmāk tekstā saukts - īpašums.
1.2. Iznomātājs nodod īpašumu Nomniekam ar tā izmatošanas mērķi - noliktavas vai ražošanas
ēkas ierīkošana un uzturēšana.
1.3. Nomnieks apņemas patstāvīgi iegūt visus nepieciešamos saskaņojumus, atļaujas un citus
nepieciešamos dokumentus, lai varētu izmantot īpašumu šā Līguma 1.2. punktā norādītajiem mērķiem.
Visas grūtības un izdevumus, kas saistīti ar nepieciešamo saskaņošanu un atļauju iegūšanu, kā arī citu
dokumentu iegūšanu, Nomnieks uzņemas patstāvīgi un uz sava rēķina.
1.4. Īpašums Nomniekam tiek nodots ar nodošanas–pieņemšanas aktu, kuru paraksta abas
līgumslēdzējas puses 1 (vienas) nedēļas laikā no šī līguma spēkā stāšanās brīža.
1.5. Īpašums tiek nodots Nomniekam tādā stāvoklī, kādā tās ir nodošanas dienā. Īpašuma
tehniskais stāvoklis un kvalitāte Pusēm ir zināma un par to nav nekādu pretenziju.
2. NOMNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. Nomnieks apņemas Īpašumu izmantot tikai tiem mērķiem, kādi ir norādīti šā Līguma 1.2.
punktā. Īpašuma izmantošanai citiem mērķiem ir nepieciešama Iznomātāja rakstveida piekrišana,
attiecīgo valsts iestāžu vai pašvaldības atļauja un citu iestāžu piekrišana.
2.2. Nomniekam savlaicīgi ir jāapmaksā nomas maksa par Īpašuma izmantošanu, kā arī visi
pārējie maksājumi saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.
2.3. Nomnieka pienākums ir saudzīgi izturēties pret Īpašumu.
2.4. Nepieciešamības gadījumā, lai sagatavotu Īpašuma izmantošanu šī Līguma 1.2. punktā
minētajam mērķim, Nomniekam ar iepriekšēju Iznomātāja un attiecīgo iestāžu rakstisku piekrišanu ir
tiesības par saviem līdzekļiem veikt Īpašuma uzlabošanu, to rekonstrukciju, pārplānošanu, kā arī
uzstādīt Īpašumā iekārtas.
2.5. Lietojot Īpašumu, Nomniekam ir jāievēro normatīvie akti, valsts iestāžu un pašvaldības
noteikumi un lēmumi, kā arī ugunsdzēsības drošības pārvaldes un citu kompetentu iestāžu prasības, un
teritoriju izmantošanas sanitārie noteikumi.
2.6. Nomniekam avārijas situācijas (ugunsgrēka, plūdu u.c. nelaimju) gadījumā nekavējoties
jāveic nepieciešamos pasākumus avārijas likvidēšanai, kā arī par saviem līdzekļiem jānovērš Īpašumā
radušies bojājumi. Remonts un atjaunošanas darbi ir jāveic Īpašumā arī visām tajās esošajām
Iznomātāja iekārtām.

2.7. Nomniekam ir pienākums uzturēt Īpašumu un tajās esošās iekārtas labā tehniskā stāvoklī
un lietošanas kārtībā, kā arī segt visus izdevumus, saistītus ar Īpašuma izmantošanu un uzturēšanu visu
šī Līguma darbības laiku.
2.8. Nomnieks nedrīkst Īpašumu nodot lietošanā citām personām, ieķīlāt, vai kā citādi
apgrūtināt.
2.9. Beidzoties šā Līguma darbības termiņam vai arī to laužot, Nomniekam Īpašums ir jānodod
Iznomātājam labā stāvoklī (kārtībā) ar visiem tām veiktajiem neatņemamajiem uzlabojumiem.
2.10. Nododot Īpašumu Iznomātājam, Nomniekam uz sava rēķina ir jāapmaksā visi izdevumi,
kas ir saistīti ar Īpašuma atbrīvošanu, kā arī citi izdevumi, kas Pusēm šajā sakarā varētu rasties.
2.11. Nomniekam Īpašums ir jāatbrīvo 7 (septiņu) dienu laikā pēc šā Līguma darbības termiņa
beigām vai arī no tā laušanas brīža.
Gadījumā, ja 7 (septiņu) dienu laikā no šā Līguma darbības termiņa izbeigšanās Nomnieks
nav atbrīvojis Īpašumu, tajās atstātās mantas Puses uzskatīs par pamestām, un Iznomātājam ir tiesības
rīkoties ar tām pēc saviem ieskatiem.
2.12. Pārtraucot šo Līgumu, Īpašuma nodošana notiek saskaņā ar Telpu nodošanas –
pieņemšanas aktu, kas ir neatņemama šā Līguma sastāvdaļa.
2.13. Atstājot Īpašumu, sakarā ar Līguma termiņa izbeigšanos vai Līguma laušanu, Nomniekam
ir tiesības paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās mantas un tikai tos Īpašuma uzlabojumus, kurus var
atdalīt bez Īpašuma ārējā izskata un tehniskā stāvokļa bojāšanas.
2.14. Visā šā Līguma darbības laikā Nomnieks ir atbildīgs par visu to personu rīcību, kuras
atrodas Īpašumā.
2.15. Saskaņojot ar Iznomātāju, Nomniekam ir tiesības samaksāt nomas maksu priekšlaicīgi.
3. IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Iznomātajam ir pienākums nodot Nomniekam lietošanā Īpašumu, saskaņā ar šā Līguma
nosacījumiem.
3.2. Šī līguma darbības laikā Iznomātājs apņemas netraucēt Nomniekam izmantot Īpašumu šī
līguma 1.2. punktā minētajam mērķim.
3.3. Beidzoties šī Līguma darbības termiņam vai to laužot, Iznomātājam ir jāpieņem Īpašums
no Nomnieka, saskaņā ar nodošanas – pieņemšanas aktu, ar noteikumu, nodošanas brīdī Īpašuma
stāvoklis pilnībā atbilst Iznomātāja prasībām.
3.4. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā, brīdinot par to Nomnieku, veikt vispārēju Īpašuma
apskati, lai pārbaudītu šī Līguma nosacījumu izpildi, kā arī lai veiktu Īpašuma un remonta
nepieciešamo tehnisko inspekciju, un citos gadījumos, ja tas ir nepieciešams Iznomātājam.
3.5. Iznomātājam ir tiesības pārtraukt šo Līgumu saskaņā ar šā Līguma noteikumiem un LR
normatīvajiem aktiem.
3.6. Iznomātājam ir pienākums pieņemt nomas maksu, kā arī citus maksājumus saskaņā ar šo
Līgumu.
3.7. Nepieciešamības gadījumā Iznomātājam ir tiesības patstāvīgi veikt Īpašuma remontu. Šajā
gadījumā Nomnieks apmaksā veiktos izdevumus Iznomātājam saskaņā ar iesniegtajiem rēķiniem.
3.8. Iznomātājs neatlīdzina nomniekam tā veiktos izdevumus Īpašumam.
4. NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Nomnieks par Īpašuma izmantošanu maksā nomas maksu EUR _____ (summa vārdiem)
mēnesī un papildus PVN 21% EUR _____ (summa vārdiem), kopā EUR _____ (summa vārdiem)
mēnesi.
4.2. Nomas maksu Nomnieks maksā ar pārskaitījumu uz Iznomātāja bankas kontu
__________________katru mēnesi līdz norēķina mēneša 20. (divdesmitajam) datumam.
4.3. Nomnieks atsevišķi maksā Iznomātājam par komunālajiem pakalpojumiem (siltumenerģija,
ūdensapgāde, kanalizācija, elektroenerģija u.c.) saskaņā ar Iznomātāja izrakstītiem rēķiniem.
Nomnieks papildus maksā nekustamā īpašuma nodokli par īpašumu normatīvajos aktos noteiktajos
nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņos un apmēros.
4.4. Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem tikai tajā brīdī, kad uz

Iznomātāja rēķina ir saņemta maksājuma samaksa pilnā apmērā, un Iznomātājam ir savlaicīgi
iesniegts dokuments, kas apstiprina veikto maksājumu.
4.5. Nomas maksas apmērs var tikt mainīts sakarā ar ēkas uzturēšanas izdevumu pieaugumu un
citiem apstākļiem, par ko Iznomātājam jābrīdina Nomnieks 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms tās
palielināšanas, izņemot Līguma 4.6.punktā noteiktos gadījumus.
4.6. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji
mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā:
4.6.1. ja Centrālās statistikas pārvaldes sniegtais patēriņa cenu indekss attiecībā pret pēdējo
nomas maksas izmaiņas dienu pārsniedz 10 %. Nomas maksas paaugstinājumu
nosaka, sākot ar trešo nomas gadu atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem
patēriņa cenu indeksiem;
4.6.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi,
nodevas, ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas
maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos
aktos, vai ar datumu, kad mainījusies nekustamā īpašuma nodokļa likme vai apmērs,
vai nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība;
4.6.3. reizi gadā nākamajam nomas periodam, ja ir mainījušies Īpašuma plānotie
pārvaldīšanas izdevumi;
4.6.4. ja normatīvie akti paredz citu nomas maksas apmēru vai nomas maksas aprēķināšanas
kārtību.
4.7. Nomnieks patstāvīgi apmaksā visus nodokļus, nodevas un iespējamus līgumsodus un soda
naudas, kas saistītas ar viņa darbību Īpašumā.
5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS
UN LAUŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2025.gada
____.____________.
5.2. Līgumu var grozīt, papildināt un pirms termiņa lauzt pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās,
kas tiek pievienotas šim Līgumam un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5.3. Katra no Pusēm var vienpusēji lauzt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot otru
Pusi 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš pirms paredzamās Līguma laušanas.
5.4. Iznomātājs vienpusēji var lauzt šo Līgumu pirms laika, ja:
5.4.1. Nomnieka darbības dēļ tiek bojāts nomā nodotais Īpašums;
5.4.2. Nomnieks izmanto Īpašumu mērķiem, kādi nav paredzēti šajā Līgumā vai arī pārkāpj
to izmantošanas noteikumus;
5.4.3. Nomnieks patvaļīgi, bez saskaņošanas ar Iznomātāju vai arī pārkāpjot attiecīgos
normatīvos aktus, veic Īpašuma rekonstrukciju vai pārveidošanu;
5.4.4. Nomnieks bez Iznomātāja rakstveida atļaujas nodod Īpašumu apakšnomā vai arī
izmanto Īpašumu kopdarbībai ar trešajām personām;
5.4.5. Nomnieks ir pieļāvis kāda šajā Līguma paredzēto maksājumu kavējumu ilgāk par 30
(trīsdesmit) kalendārām dienām;
5.4.6. citos gadījumos, kad ļaunprātīgi netiek izpildīti Līguma noteikumi un šis apstāklis dod
Izmantotājam pamatu uzskatīt, ka Iznomātājs nevar paļauties uz saistību pienācīgu
izpildīšanu nākotnē.
5.5. Iznomātājam ir tiesības, rakstiski informējot Nomnieku 3 (trīs) mēnešus iepriekš,
vienpusēji atkāpties no Līguma, neatlīdzinot Nomnieka zaudējumus, kas saistīti ar Līguma
pirmstermiņa izbeigšanu, ja Telpas Iznomātājam nepieciešams sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai
vai normatīvajos aktos noteikto publisko funkciju veikšanai.
5.6. Ja Iznomātājs vienpusēji atkāpjas no Līguma šī Līguma 5.5.punktā minētajā gadījumā,
Iznomātājs, ievērojot Civillikumu un Līgumu, atlīdzina Nomnieka nepieciešamos un derīgos
izdevumus, ko Nomnieks taisījis Īpašumam, samazinot izdevumu summu proporcionāli nomas
periodam, kurā Nomnieks ir izmantojis Īpašumu.
5.7. Gadījumos, kuri nav paredzēti šajā Līgumā, tas var tikt lauzts tikai kārtībā, ko īpaši paredz
LR spēkā esošie normatīvie akti.

5.8. Izbeidzot Līgumu 5.4. un 5.5. punktā noteiktajā kārtībā, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu
8.(astotajā) dienā pēc rakstiska paziņojuma nosūtīšanas Nomniekam.
5.9. Beidzoties šī Līguma termiņam, Nomniekam, ja viņš nav pārkāpis šī Līguma noteikumus, ir
tiesības prasīt Līguma pagarināšanu uz jaunu termiņu.
5.10. Ja Nomnieks nepiekrīt pārskatītajam nomas maksas apmēram, Nomniekam ir tiesības
vienpusēji atkāpties no nomas līguma, par to rakstiski brīdinot Iznomātāju vienu mēnesi iepriekš. Līdz
līguma izbeigšanai Nomnieks maksā nomas maksu atbilstoši pārskatītajam nomas maksas apmēram.
6. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses 2 (divu)
mēnešu laikā strīdīgos jautājumos nespēj vienoties pārrunu ceļā, tad strīdu izskata Latvijas Republikas
tiesu instancēs.
6.2. Puses saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem savstarpēji ir materiāli
atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītajiem zaudējumiem.
6.3. Ja Nomnieks nepilda šā Līguma noteikumus, t.sk. nepareizas kanalizācijas, apkures, citu
komunikāciju, ugunsdrošības sistēmu lietošanas gadījumā, Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par visiem
radītajiem zaudējumiem Iznomātājam vai trešajām personām.
6.4. Nenomaksājot nomas maksu šī Līguma noteiktajā termiņā, Nomnieks maksā līgumsodu 3%
(trīs procentu) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu.
6.5. Ja Nomniekam ir nomas maksas parāds, tā kārtējā maksājuma summa tiek ieskaitīta kā
pamatparāda (arī līgumsoda par kavēto maksājumu) atmaksa.
6.6. Soda sankciju nomaksāšana neatbrīvo Puses no saistību pildīšanas.
6.7. Ja šā Līguma termiņa izbeigšanās gadījumā Nomnieks savlaicīgi neatbrīvo Īpašumu, tad
turpmāk par katru nokavēto dienu nomas maksa tiek aprēķināta trīskārtīgā apmērā.
6.8. Ja kādu Nomnieka darbību rezultātā Iznomātājam tiek aprēķinātas soda sankcijas, t. sk.
saistītas ar neatbilstošu Īpašuma izmantošanu, atbildība par šādām sankcijām pilnībā tiek uzlikta
Nomniekam.
6.9. Nomniekam nav tiesību uzlikt atbildību Iznomātajam par nesaņemtajām atļaujām
kompetentās iestādēs, kuras atļauj izmantot Īpašumu mērķiem, kādi ir norādīt šajā Līgumā.
6.10. Ja Īpašuma un tajās esošo iekārtu bojājumi ir radušies trešo personu vainas dēļ,
Nomniekam patstāvīgi, neizvirzot pretenzijas Iznomātājam, ir jārisina visi jautājumi, kas saistīti ar
radīto bojājumu novēršanu un zaudējumu kompensāciju.
6.11. Iznomātājs neatbild par bojājumiem un ievainojumiem, kas radušies cilvēkiem vai mantai
ūdens noplūdes gadījumos un citos negadījumos Nomnieka vainas dēļ, šajā gadījumā visus zaudējumus
trešajām personām atlīdzina Nomnieks.
6.12. Nomnieka pretlikumīgu darbību gadījumā par šādām darbībām atbild tikai Nomnieks.
7.

NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

7.1. Puses neizvirzīs viena otrai pretenzijas gadījumā, ja iestāsies tādi nepārvaramas varas
apstākļi kā ugunsgrēks, dabas katastrofas, streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, normatīvie
akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, tiešā veidā ietekmējoši šī Līguma izpildi, un kuru
iestāšanos nebija iespējams paredzēt, nevērst.
7.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar attiecīgu kompetentu iestāžu
izziņu, Pusēm nekavējoties ir jāinformē vienai otru par šādu apstākļu iestāšanos un jāveic visi
nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu zaudējumu rašanos, Pusēm izpildot šo Līgumu.
8.

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

8.1. Šis Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu un piekrīt
visiem tā punktiem, ko apstiprina, parakstot to.
8.2. Puses paraksta katru Līguma lapu.
8.3. Šis Līgums ir sastādīts uz 5 (piecām) lapām, 4 (četros) eksemplāros, no kuriem trīs atrodas
pie Iznomātāja, bet ceturtais – pie Nomnieka.

8.4. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē citus Līguma
noteikumus.
8.5. Visi šī Līguma pielikumi tiek sastādīti rakstiski 4 (četros) eksemplāros un ir tā neatņemama
sastāvdaļa.
8.6. Visos citos jautājumos, ko neparedz šī Līguma noteikumi, Puses vadās pēc spēkā esošās
Latvijas Republikas likumdošanas.
9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Iznomātājs

Nomnieks

Auces novada pašvaldība,
reģistrācijas Nr. 90009116331,
juridiskā adrese: Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads.
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