
abi turpmāk – Puses, noslēdz o Nomas līgumu (turpmāk – Līgums) un apliecina, ka ar Līguma 
noteikumiem ir iepazinu ies un tiem piekrīt:

ð
ð

NOMAS LĪGUMS Nr. _____________

202 _. gada __________________

Linde Gas SIA, (turpmāk tekstā - Iznomātājs),
Katrīnas ielā 5, Rīga, LV-1045
Reģ. nr.: 40003068518, PVN LV 40003068518
AS SEB banka, Kods: UNLALV2X
Konts: LV95UNLA0050005312025

e-pasts: ksc.lv@linde.com, tālrunis: 80005005, kuras

vārdā
(saskaņā ar _____. gada _______________________

noslēgto līgumu Nr. ______) darbojas

____________________________________________
/ GC nosaukums /

____________________________________________
/ reģistrācijas Nr. /

Līguma noteikumi.

1. Līguma priek mets
1.1. Iznomātājs nodod Nomniekam lieto anā Iznomātāja īpa umā eso os gāzu balonus, un/vai sa ķidrināto gāzu uzglabā anas 

traukus, un/vai sausā ledus konteinerus un/vai gāzu balonu konteinerus, kā arī citu inventāru, turpmāk sauktus - Inventārs. 
1.2. Inventāra pieņem ana un/vai nodo ana, kā arī Inventāra vienību skaits tiek norādīti Inventāra pieņem anu vai nodo anu 

apliecino ā dokumentā, ko paraksta Iznomātājs un Nomnieks par katru Inventāra pieņem anas vai nodo anas gadījumu.

2. Nomas maksa
2.1. Nomas maksas apmērs tiek noteikts cenu lapā, ar kuru var iepazīties Iznomātāja vai tā pilnvarotās personas darba telpās darba

laikā (turpmāk – Iznomātāja cenu lapa). Nomas maksa par Inventāra lieto anu pēc Nomnieka izvēles var tikt maksāta sekojo os 
veidos, tos kombinējot vai izvēloties vienu:
2.1.1.  Veicot rēķinu pēcapmaksu. Nomnieks atbilsto i saņemtajam rēķinam maksā Iznomātājam nomas maksu par katru 

Inventāra vienību saskaņā ar Iznomātāja cenu lapu par to Inventāra vienību daudzumu, ko Nomnieks attiecīgajā 
norēķinu periodā lietojis saskaņā ar Līguma 1.2.punktā minētajiem Inventāra pieņem anu vai nodo anu apliecino iem 
dokumentiem, ņemot par pamatu maksimālo Inventāra vienību skaitu periodā.

2.1.2.  Veicot priek apmaksu. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu par katru Inventāra vienību saskaņā ar Iznomātāja 

Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts pirms priek apmaksas perioda beigām Nomnieka vainas dēļ, iemaksātā nomas maksa 
Nomniekam netiek atdota. 
Ja pēc priek apmaksas perioda beigām Nomnieka lieto anā atrodas Iznomātāja Inventārs un Nomnieks vēlas turpināt tā 
lieto anu, Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu par katru Inventāra vienību atbilsto i Līguma 2.1.1.punktam vai 
veic papildus apmaksu saskaņā ar Līguma 2.1.2.punktā noteikto.

2.2. Ja Iznomātājs nav saņēmis Līguma 2.1.2.punktā noteikto priek apmaksu, tad tiek uzskatīts, ka Nomnieks izmantos Līguma 
2.1.1.punktā noteikto pēcapmaksas maksā anas veidu. Līguma 2.1.2.punktā noteiktā nomas maksa stājas spēkā ar to kalendāro 
mēnesi, kad Iznomātājs vai tā pilnvarotā persona saņēmusi pilnu Līguma 2.1.2.punktā noteikto maksājumu.
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ð
cenu lapā norādītajiem periodiem pēc izvēles (turpmāk – priek apmaksas periods) saskaņā ar Iznomātāja izrakstīto ð 
rēķinu, iemaksājot nomas maksu (Nomas garants) pilnā apjomā Iznomātājam vai tā pilnvarotai personai skaidrā 
naudā vai ar pārskaitījumu.

ð

ð ð
ð ð

ð
ð

______________________________________ z.v.
/ vārds, uzvārds, amats /

_________________________________________  
/ paraksts /

______________________________________ z.v.
/ vārds, uzvārds, amats /

_________________________________________  
/ paraksts /

un  __________________________________________________
/ nosaukums vai vārds, uzvārds /

(turpmāk tekstā - Nomnieks)

________________________________________________
/ juridiskā adrese, pilsēta, indekss /

________________________________________________
/ reģistrācijas Nr, personas kods /

________________________________________________
/ PVN reģistrācijas Nr./

________________________________________________
/ banka /

________________________________________________
/ norēķinu konts /

________________________________________________
/ e-pasta vai pasta adrese, pilsēta un indekss /

________________________________________________
/ kontaktpersona, amats /

________________________________________________
/ mobilais tālrunis, tālrunis, fakss /



2.3.		Nomnieks	maksā	nomas	maksu	Iznomātājam	vai	tā	pilnvarotai	personai	katru	mēnesi	saskaņā	ar	Iznomātāja	izsniegtu	rēķinu	
un	tajā	norādīto	apmaksas	termiņu,	vai	arī	termiņos,	kādi	norādīti	gāzu	piegādes	līgumos,	skaidrā	naudā	vai	ar	pārskaitījumu.

2.4.		Rēķins	tiek	sagatavots	elektroniski	un	ir	derīgs	bez	paraksta.	Iznomātājs	sagatavo	rēķinu	un	nodrošina,	ka	tas	katra	kalendārā	
mēneša	sākumā	tiek	ievietots	Interneta	lapā	www.rekini.lv,	kur	rēķins	glabājas	pusgadu.	Iznomātājs	paziņojumu	par	rēķina

sagatavošanu	„Jauns	Linde e-rēķins”	sūta	uz	šādu	Nomnieka	e-pasta	adresi:	____________________________.	Nomniekam	
jāpaziņo	 Iznomātājam	 par	 atteikšanos	 no	 informācijas	 saņemšanas,	 e-pasta	 adreses	 maiņu	 vai	 vēlmi	 mainīt	 rēķinu	
saņemšanas	veidu	uz	Iznomātāja	norādīto	adresi	vai	e-pasta	adresi.

3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1.		 Iznomātājs	apņemas:

3.1.1.	 Izsniegt	Nomniekam	Inventāru	tehniskā	kārtībā.
3.1.2.		 Sagatavot	un	nosūtīt	LR	normatīvo	aktu	prasībām	atbilstošu	rēķinu	uz	Nomnieka	norādīto	adresi	vai	e-pasta	adresi.
3.1.3.		 Veikt	Inventāra	kārtējo	remontu.

3.2.		Nomnieks	apņemas:
3.2.1.		 Maksāt	 nomas	 maksu	 Līgumā	 noteiktajā	 kārtībā	 saskaņā	 ar	 Iznomātāja	 izsniegtu	 rēķinu	 un	 nokavētu	 maksājumu	

gadījumā	maksāt	Līgumā	noteikto	līgumsodu.
3.2.2.		 Izturēties	pret	inventāru	saudzīgi,	lietot	to	kārtīgi	un	saimnieciski,	atbilstoši	tā	tiešajiem	lietošanas	nolūkiem.
3.2.2.		 Izmantojot	 gāzu	 balonus	 u.c.	 transportējamās	 spiedieniekārtas	 vai	 inventāru,	 ievērot	 spiedieniekārtu	 lietošanas	 un	

citas	darba	aizsardzības	prasības.
3.2.3.		 Nodot	Inventāru	apakšnomā	vai	citā	lietošanā	trešajām	personām	tikai	ar	Iznomātāja	iepriekšēju	rakstisku	piekrišanu.
3.2.4.		 Iepazīties	ar	Iznomātāja	cenu	lapas	informāciju	un	sekot	tās	izmaiņām.
3.2.5.		 Juridisko	 rekvizītu,	 adreses	 vai	 e-pasta	 adreses	 maiņas	 gadījumā	 nekavējoties	 paziņot	 par	 to	 Iznomātājam,	 sūtot	

paziņojumu	uz	Iznomātāja	norādīto	adresi	vai	e-pasta	adresi.
3.2.6.		 Inventāra	bojāejas	vai	zuduma	gadījumā	nekavējoties	paziņot	par	to	Iznomātājam.

3.3.		Nomniekam	ir	aizliegts	pašrocīgi	remontēt,	uzpildīt,	bojāt	vai	piesārņot	Inventāru.
3.4.		Nomnieks	pēc	vajadzības	var	apmainīt	Inventāru	Iznomātāja	Gāzu	centros	(GC)	vai	citās	Iznomātāja	tirdzniecības	vietās,	uzrādot	

Līgumu	 un	 pilnvaru	 (juridiskām	 personām)	 vai	 personu	 apliecinošu	 dokumentu	 (fiziskām	 personām).	 Inventāra	 piegādi	 un	
apmaiņu	var	veikt	arī	ar	Iznomātāja	palīdzību	uz	Nomnieka	rēķina	saskaņā	ar	Pušu	atsevišķu	vienošanos.

3.5.		Nomnieks	 piekrīt,	 ka	 no	 Līguma	 izrietošu	 maksājumu	 neapmaksāšanas	 gadījumā	 Iznomātājs	 tā	 datus	 (fiziskām	 personām:	
vārds,	uzvārds,	personas	kods,	dzīvesvieta,	adrese,	e-pasta	adrese,	tālrunis,	bankas	konta	numurs	un	parāda	apmērs)	var	nodot	
CREDITREFORM	vai	citām	Latvijā	vai	ārvalstīs	reģistrētām	juridiskām	vai	fiziskām	personām	šādu	maksājumu	piedziņai.

4. Pušu atbildība
4.1.		Par	rēķina	apmaksas	kavējumu	Iznomātājam	ir	tiesības	pieprasīt	no	Nomnieka	līgumsodu	0.1%	dienā	no	neapmaksātās	summas

par	katru	kavējuma	dienu.
4.2.		Nomniekam	ir	pienākums	5	(piecu)	dienu	laikā	no	Iznomātāja	paziņojuma	saņemšanas	atlīdzināt	visus	Nomnieka	nodarītos	

zaudējumus	Inventāra	bojāšanas,	bojāejas	vai	zuduma	gadījumā	saskaņā	ar	Iznomātāja	cenu	lapu.
4.3.		Līguma	3.3.punkta	neievērošanas	gadījumā	Nomnieks	maksā	Iznomātājam	līgumsodu	EUR	71,14	(septiņdesmit	viens	eiro,	14	

centi)	par	katru	 Inventāra	vienību,	papildus	sedzot	visus	 Iznomātājam	radušos	zaudējumus.	Gadījumā	ja	Līguma	3.3.punkta	
pārkāpumu	ir	izdarījusi	fiziskā	persona,	kas	izsaka	vēlēšanos	iegādāties,	iegādājas	vai	varētu	iegādāties	vai	izmantot	preci	vai	
pakalpojumu	nolūkam,	kurš	nav	saistīts	ar	tās	saimniecisko	vai	profesionālo	darbību	(turpmāk	–	patērētājs),	tam	ir	pienākums	
atlīdzināt	 Iznomātājam	visus	radušos	zaudējumus,	un	 Iznomātājam	ir	 tiesības	arī	pieprasīt	no	patērētāja	 līgumsodu	 līdz	5%	
apmērā	no	Inventāra	vērtības.	Piemērojamā	līgumsoda	apmērs	tiek	noteikts	katrā	gadījumā	individuāli.

4.4.		Nomnieks	sedz	visus	Iznomātāja	izdevumus,	kas	tam	radušies	no	Līguma	izrietošu	maksājumu	piedziņas	no	Nomnieka	rezultātā,	
tajā	skaitā	izdevumus,	ko	Iznomātājs	šādu	maksājumu	piedziņai	ir	bijis	spiests	samaksāt	citām	personām.

5. Līguma darbības termiņš
5.1.		Līgums	stājas	spēkā	no	tā	parakstīšanas	brīža	un	ir	noslēgts	uz	nenoteiktu	laiku.
5.2.		Līgumu	var	izbeigt	pirms	termiņa,	Pusēm	par	to	vienojoties.
5.3.	 Iznomātājs	var	vienpusēji	izbeigt	Līgumu	pirms	termiņa,	ja:

5.3.1.		 Nomnieks	nepilda	Līguma	saistības	ilgāk	par	vienu	mēnesi;
5.3.2.		 Nomniekam	ir	pasludināts	maksātnespējas	process;
5.3.3.		 Nomniekam	ir	ierosināts	vai	pasludināts	tiesiskās	aizsardzības	process	vai	ārpustiesas	tiesiskās	aizsardzības	process.

5.4.		Nomnieks	var	vienpusēji	izbeigt	Līgumu	pirms	termiņa,	rakstiski	paziņojot	par	to	Iznomātājam	divas	nedēļas	iepriekš.
5.5.		Līguma	 izbeigšanas	 gadījumā	 Nomniekam	 divu	 nedēļu	 laikā	 ir	 jānodod	 Iznomātājam	 viss	 saskaņā	 ar	 Līgumu	 Nomniekam	

lietošanā	nodotais	Inventārs	un	jāsamaksā	visi	no	Līguma	izrietoši	maksājumi.	Nomniekam	ir	jāatdod	Inventārs	ar	to	unikālo	
identifikācijas	numuru,	kuru	tas	ir	saņēmis	no	Iznomātāja,	pretējā	gadījumā	tiek	uzskatīts,	ka	Inventārs	ir	nozaudēts.

6. Citi noteikumi
6.1.		Visi	strīdi,	nesaskaņas	vai	prasības,	kas	izriet	no	Līguma,	skar	to	vai	tā	pārkāpšanu,	izbeigšanu	vai	spēkā	esamību,	tiek	risināti

pārrunu	ceļā.	Ja	strīds	nevar	tikt	atrisināts	pārrunu	ceļā	30	(trīsdesmit)	dienu	laikā	no	tā	rašanās	dienas,	tad	strīds	tiks	izšķirts	
Latvijas	Tirdzniecības	un	rūpniecības	kameras	Šķīrējtiesā	Rīgā	saskaņā	ar	šīs	šķīrējtiesas	reglamentu,	nosakot,	ka	strīdu	izšķirs	
viens	 šķīrējtiesnesis	un	 šķīrējtiesas	 izskatīšanas	valoda	būs	 latviešu	valoda.	 Ja	prasības	 summa	 ir	 līdz	 EUR	1423,	 tad	 strīds	
izšķirams	 pēc	 Latvijas	 Tirdzniecības	 un	 rūpniecības	 kameras	 Šķīrējtiesas	 Mazo	 strīdu	 izskatīšanas	 reglamenta.	 Šķīrējtiesas	
lēmums	tiks	uzskatīts	kā	galīgs	un	saistošs	abām	Pusēm	un	bez	tā	pārsūdzības	vai	strīda	izskatīšanas	citās	instancēs.	Jebkurš	
strīds,	nesaskaņa	vai	prasība	lietās,	kur	viena	no	Pusēm	ir	patērētājs,	tiks	izšķirts	Latvijas	Republikas	tiesā.

6.2.		Līgums	ir	sastādīts	trijos	eksemplāros	ar	vienādu	juridisko	spēku,	pa	vienam	eksemplāram	Nomniekam,	Pilnvarotajai	personai	
un	Iznomātājam.
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