
LĪGUMS  
par braukšanas mācību laukuma nomu 

  
Kocēnu novada Kocēnu pagastā                          201_. gada __.__________ 
 
SIA “VTU Valmiera”, vienotais reģistrācijas Nr.40003004220, kuras vārdā uz statūtu un 
valdes pilnvarojuma pamata rīkojas valdes priekšsēdētājs Oskars SPURDZIŅŠ (turpmāk – 
IZNOMĀTĀJS), no vienas puses, un 
SIA „ ________________”, vienotais reģistrācijas Nr._____________, kuras vārdā uz 
statūtu pamata rīkojas valdes loceklis__________________, (turpmāk – NOMNIEKS), no 
otras puses,  

turpmāk tekstā kopā saukti “Puses”, katrs līguma slēdzējs atsevišķi arī „Puse”, 
noslēdz šāda satura nomas līgumu (turpmāk – Līgums): 
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā NOMNIEKAM transportlīdzekļu vadītāju braukšanas apmācībai 

asfaltētu laukumu „Brandeļi”, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā (turpmāk - 
Laukums). Līguma spēkā stāšanās dienā Laukums atbilst Latvijas Republikā spēkā 
esošos normatīvos aktos braukšanas mācību laukumam izvirzītajām prasībām 
attiecībā uz tā izmēru un segumu. 
 

2. Pušu saistības 
2.1. NOMNIEKS iesniedz IZNOMĀTĀJAM instruktoru un automašīnu sarakstu caurlaižu 

saņemšanai iebraukšanai Laukumā. Sarakstā norāda transportlīdzekļa marku, modeli 
un valsts reģistrācijas numuru un to iesniedz IZNOMĀTĀJAM vismaz 5 (piecas) darba 
dienas pirms Laukuma izmantošanas uzsākšanas. 

2.2. NOMNIEKS apņemas iznomāto Laukumu izmantot transportlīdzekļu vadītāju 
braukšanas apmācībai ar NOMNIEKA automašīnām, kurām IZNOMĀTĀJS ir 
izsniedzis caurlaidi iebraukšanai Laukumā. 

2.3. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības aizliegt NOMNIEKAM izmantot Laukumu, ja netiek pildītas 
šī Līguma 2.5. un 3.3. punktos minētās saistības. 

2.4. NOMNIEKS apņemas ievērot kārtību un tīrību Laukumā un netraucēt apmācības 
procesu citiem Laukuma nomniekiem, ar kuriem IZNOMĀTĀJS ir noslēdzis Līgumus. 

2.5. NOMNIEKS apņemas nelauzt un saudzīgi izturēties pret Laukumā izvietotajiem figūru 
elementiem. 

 
3. Samaksas kārtība 

3.1. NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM Laukuma nomas maksu un maksu par caurlaides 
izgatavošanu saskaņā ar IZNOMĀTĀJA rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošo 
cenrādi. NOMNIEKS, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma 
parakstīšanas brīdī spēkā esošo cenrādi.  

3.2. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs vienpusēji palielināt Laukuma nomas maksas apmēru bez 
grozījumu izdarīšanas Līgumā, par to rakstveidā brīdinot NOMNIEKU vismaz 30 
(trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš. Laukuma nomas maksa var tikt palielināta 
vienu reizi kalendārā gadā, un katrs palielinājums nedrīkst pārsniegt 10 % no attiecīgā 
brīdī spēkā esošās Laukuma nomas maksas. 

3.3. Rēķinu par Laukuma nomas maksu un citiem maksājumiem (turpmāk – e-rēķins)  
IZNOMĀTĀJS nosūta NOMNIEKAM divas reizes gadā (līdz 15. (piecpadsmitajam) 
janvārim un 15. (piecpadsmitajam) jūlijam), vai citā periodā, pusēm savstarpēji 
vienojoties, un NOMNIEKS samaksā IZNOMĀTĀJAM Līgumā noteiktos maksājumus 
IZNOMĀTĀJA e-rēķinā norādītajā apmērā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, 
skaitot no e-rēķina izsūtīšanas dienas. E-rēķins tiek uzskatīts par nogādātu 
NOMNIEKAM dienā, kad IZNOMĀTĀJS izsūtījis e-rēķinu no IZNOMĀTĀJA e-pasta 
rekini@vtu-valmiera.lv uz NOMNIEKA e-pastu _____________. NOMNIEKAM ir 
pienākums nekavējoties ziņot IZNOMĀTĀJAM uz e-pastu rekini@vtu-valmiera.lv 
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gadījumā, ja mainās tā e-pasta adrese e-rēķina saņemšanai. Uz e-rēķina tiek norādīta 
piezīme „Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. 

3.4. Ja NOMNIEKS kavē rēķinā noteiktos maksājumu termiņus, tad NOMNIEKS maksā 
IZNOMĀTĀJAM nokavējuma procentus 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā 
no nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu. 
 

4. Līguma darbības laiks un izbeigšana 
4.1. Līgums stājas spēkā 201_.gada __.______ un ir spēkā līdz 201_.gada __.________ 

(ieskaitot). Ja 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms šī Līguma darbības termiņa 
beigām neviena no Pusēm nav izteikusi rakstisku vēlēšanos Līgumu izbeigt, tiek 
uzskatīts, ka Līguma darbības termiņš tiek automātiski pagarināts uz katru nākamo 
kalendāro gadu. 

4.2. Ar šī Līguma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē visi iepriekš starp Pusēm noslēgtie 
līgumi un savstarpējās vienošanās par autoapmācības laukuma nomu, ja tādi ir 
noslēgti.  

4.3. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkādu 
zaudējumu atlīdzināšanas NOMNIEKAM, rakstiski paziņojot par to NOMNIEKAM, 
gadījumā, ja NOMNIEKS nepilda kādu no Līguma nosacījumiem, vai jebkurā Līguma 
izpildes stadijā noskaidrojas, ka NOMNIEKS nav spējīgs izpildīt Līgumā noteiktās 
saistības kopumā vai kādā to daļā. 

4.4. Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei 
vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.  

 
5. Citi noteikumi 

5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, 
par jebkuriem zaudējumiem, kas nodarīti kādas Puses, tā pilnvaroto personu vai 
darbinieku vainas vai nolaidības dēļ, un atlīdzina otrai Pusei šādā veidā radušos 
zaudējumus. 

5.2. Jebkādi šī Līguma papildinājumi vai grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti 
rakstiski un tos parakstījušas Puses. Šī Līguma papildinājumi un grozījumi ar brīdi, kad 
tos parakstījušas Puses, kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

5.3. Strīdi, neatrunāti vai neparedzēti jautājumi, kas izriet no Līguma, risināmi Pušu 
savstarpējas vienošanās ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt, strīdus jautājums 
nododams izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 
tiesību aktu prasībām. 

5.4. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrs eksemplārs 
uz 1 (vienas) lapas, viens Līguma eksemplārs glabājas pie IZNOMĀTĀJA, viens – pie 
NOMNIEKA. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 
6. Pušu paraksti un rekvizīti 

SIA „VTU Valmiera” 
Vienotais reģ. Nr.40003004220 
„Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagastā, 
Kocēnu novadā, LV- 4220 
AS „SEB banka”, kods UNLALV2X 
Konta Nr. LV88UNLA0018000460814 
 
________________ (O.SPURDZIŅŠ) 
Līguma parakstīšanas datums: 
201__gada ___.___________ 

SIA „___________” 
Vienotais reģ. Nr. 
 
 
AS „”, kods 
Konta Nr.  
 
__________________ () 
Līguma parakstīšanas datums: 
201__gada ___.___________ 

 


