Sporta inventāra nomas līgums
2018. gada__.______________ SIA "Ziedleju stāsti", reģ. nr. 50103836151, turpmāk tekstā saukts
Iznomātājs, no vienas puses, un______________________________________ (vārds, uzvārds)
_______________________________________________________________________________________
(personas kods/dzim.dati, personu apliecinoša dokumenta numurs)
_______________________________________________________________________________________
(dzīves vieta, telefona nr.)
turpmāk tekstā saukts Nomnieks, no otras puses, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā saukts Līgums, par
sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Iznomātājs nodod, un Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā sporta inventāru:
1)______________________________________________________________€ vērtībā
2)______________________________________________________________ € vērtībā
3)______________________________________________________________€ vērtībā
1.2. Sporta inventāra, turpmāk tekstā saukta Inventāra, kopējā vērtība: ____________ €
1.3. Inventārs tiek nodots Nomniekam, lai viņš nodarbotos ar sportu un atpūtu.
1.4. Nomnieks kā nodrošinājumu par iznomāto inventāru līgumam pievieno:
2. TERMIŅI
Iznomātājs nodod lietošanā Inventāru no 2018. gada___._______________________plkst.______
līdz 2018. gada___._______________________plkst____
3. NOMNIEKA PIENĀKUMI
3.1.Pie Līguma parakstīšanas samaksāt Iznomātājam nomas maksu EUR __________
apmērā un Drošības naudu EUR __________ apmērā.
3.2.Ievērot Inventāra lietošanas noteikumus, drošības instrukciju, saskaņā ar Pielikumu Nr.1, ar kuriem
Nomnieks iepazinies pie šī Līguma noslēgšanas un ar savu parakstu uz šī Līguma apliecina iepazīšanās
faktu.
3.3.Līdz punktā 2.1 norādītajam laikam atdot Iznomātājam punktā 1.1 minēto Inventāru, tehniskā kārtībā
un derīgu tālākai lietošanai.
3.4.Segt visus zaudējumus, kas radušies Iznomātājam Nomnieka vainas dēļ šī Līguma izpildes
sakarā (Inventāra bojājuma, pazaudēšanas, nozagšanas u.c.), kā arī Līgumā noteikto Līgumsodu ne vēlāk
kā 3(trīs) darba dienu laikā no Iznomātāja pieprasījuma brīža.
3.5.Līguma darbības laikā Inventāru nenodot trešām personām bez iepriekšēja saskaņojuma no
Iznomātāja puses.
4. IZNOMĀTĀJA PIENĀKUMI
4.1.Piemeklēt Nomniekam atbilstošu Inventāru.
4.2.Pārbaudīt un noregulēt iznomājamo Inventāru.
4.3.Izsniegt Nomniekam Inventāru, ja veikti maksājumi, kas noteikti Līguma 3.1. punktā.
4.4.Atmaksāt Nomniekam tā iemaksāto Drošības naudu, ja Nomnieks atgriezis Inventāru Līgumā
noteiktā termiņā, tehniskā kārtībā un derīgu tālākai lietošanai.
5. NOMAS MAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1.Nomas maksa un drošības nauda par iznomāto inventāru Nomniekam jāsamaksā Līguma
parakstīšanas brīdī.
6. ĪPAŠIE NOTEIKUMI
6.1.Ja Inventārs pēc tā lietošanas Iznomātājam tiek nodots bojāts vai tas nozaudēts vai kāda cita iemesla
dēļ netiek atdots Iznomātājam, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu, kura apmērs vienlīdzīgs ar
bojātā vai neatdotā Inventāra vērtību, kas norādīta šī līguma 1.2 punktā.
6.2.Inventāra lietošanas noteikumu, drošības instrukcijas pārkāpuma gadījumā (Pielikums nr.1) Inventāra
Iznomāšana tiek nekavējoties pārtraukta, atgriežot Inventāru Iznomātājam un iekasētā maksa par

pakalpojumu netiek atmaksāta.
6.3.Ja Inventārs netiek līgumā noteiktajā laikā atdots Iznomātājam, Nomnieks maksā Iznomātājam
par visu Inventāra lietošanas laiku atbilstoši Inventāra nomas cenrādim.
7. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA
7.1. Puses ir atbildīgas par Līguma saistību izpildi sedz otrai pusei radītos zaudējumus Latvijas
Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
7.2.Puses apņemas visus strīdus, kādi var rasties šī Līguma izpildes gaitā risināt sarunu ceļā, bet, nerodot
risinājumu, nodot strīdu izskatīšanai LR tiesā pēc Iznomātāja izvēles.

IZNOMĀTĀJS _____________________________________________________
NOMNIEKS _______________________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

