
 

Trauku un iekārtu nomas noteikumi 
 

Rīga, 2017/07 

 

1.  Nomas priekšmets - virtuves piederumi un / vai iekārtas, turpmāk tekstā – Prece,  saskaņā ar Nomas Līgumu un  saskaņā ar 

SIA Grandus noteikto Trauku un Iekārtu nomas cenrādi. 

 

2.  Garantija un samaksas noteikumi 

 

2.1  Ja Nomnieks ir fiziska persona, tad Nomniekam ir jāiemaksā Garantijas depozīts, kura lielums ir 30% no kopējās iznomāto 

iekārtu un un inventāra cenas(summas)  un jāveic pilna iekārtu un inventāra nomas priekšapmaksa. 

2.2   Garantijas depozīts tiek atgriezts, kad Nomnieks ir nokārtojis visas šajā līgumā minētās saistības. 

2.3  Ja Nomnieks ir juridiska persona ar kuru SIA Grandus nav noslēgts sadarbības līgums, tad Nomniekam ir jāveic pilna iekārtu 

un inventāra nomas priekšapmaksa un jāuzrāda Garantijas vēstule, par iekārtu, inventāra nomas savlaicīgu līgumā paredzēto 

apmaksu un iznomāto Preču atgriešanu paredzētajā termiņā un kvalitātē, kā arī pilnvarotās personas vārds, kura ir tiesīga šīs 

iekārtas un inventāru saņemt un pararakstīt Nomas līgumu. 

2.4  Ja Nomnieks ir juridiska persona ar kuru SIA Grandus ir noslēgts sadarbības līgums, tad nomas perioda beigās Nomniekam 

tiek izrakstīts rēķins saskaņā ar nomas pakalpojumu un cenām un kārtību, kuras atrunātas Nomas līgumā un Nomas iekārtu 

cenrādī. 

 

3.  Nomnieka saistības  

 

3.1   Nomnieks nomājamo preci saņem un atgriež nebojātu, gatavu lietošanai, tīru pretējā gadījumā jāsamaksā līgumā paredzētā 

summa par tīrīšanas pakalpojumiem, ar iepakojumu( ja tāds ir), pilnā komplektācijā. 

3.2. Beidzoties termiņam, kas uzrādīts šajā līgumā, nomniekam ir jāatgriež nomātā prece, vai jāpagarina nomas termiņš, vismaz 

vienu dienu iepriekš saskaņojot ar Iznomātāju. Iznomātājs patur tiesības, termiņu nepagarināt 

3.3.  Nomas termiņa neievērošanas gadījumā par katru Nomas līgumā atrunāto nokavēto nomas dienu, nomas maksa tiek 

aprēķināta saskaņā ar Nomas Līguma noteikumiem. 

3.4. Ja atgriežot nomājamo preci tā ir sabojāta vizuāli vai funkcionāli, vai lietošanai nederīga, izkomplektēta vai nozaudēta, tad 

nomniekam ir jāatlīdzina tās vērtība  saskaņā ar vērtību kāda uzrādīta Nomas līgumā   (Vērā netiek ņemts dabiskais nolietojums). 

 

6.     Nobeiguma noteikumi 

 

6.1  Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību izpildīšanas brīdim. 

6.2 Jebkurus strīdus, neskaidrības vai konfliktu situācijas Puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu ceļā. Ja šādā veidā vienošanos 

nevar panākt, jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā 

neesamību tiks galīgi izšķirts Baltijas Reģionālajā šķīrējtiesā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā 

vai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības. Lēmumu par strīda nodošanu Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības vai Baltijas 

Reģionālajā šķīrējtiesā pieņem Prasītājs.  

6.3.   Līgums tiek sastādīts divos eksemplāros , no kuriem viens ir pie “Iznomātāja” , otrs pie “Nomnieka”. 

 

 

Paldies pas sadarbību un uz tikšanos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apstiprināts 2017.07/ E.Ādamsons, SIA GRANDUS 


