Projekts
NEKUSTAM

PAŠUMA NOMAS L GUMS Nr._________

Ludz ,

2016.gada ___.jūlij

Ludzas novada pašvald ba, reģistr cijas Nr. 90000017453, juridisk adrese Raiņa iela 16,
Ludza, Ludzas novads, t s izpilddirektora Sergeja Jakovļeva person , kurš r kojas saskaņ ar Ludzas
novada pašvald bas nolikumu, turpm k tekst – Iznom t js, no vienas puses, un
____________________, ________________________, adrese: _____________________
_______________________________________________________, turpm k tekst - Nomnieks, no
otras puses, abi kop turpm k – Puses,
pamatojoties uz 2016.gada 25.jūlij notikuš s izsoles protokolu Nr.1 un Ludzas novada
domes 2016.gada 28.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.__ __§) „Par izsoles rezult tu apstiprin šanu”
savstarpēji vienojoties, izr dot br vu gribu, bez mald bas, viltus un spaidiem noslēdz Pusēm un to
ties bu un pien kumu p rņēmējiem saistošu š da satura nekustam pašuma nomas l gumu (turpm k
– L gums):
1. L guma priekšmets
1.1. Iznom t js nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošan nekustamo pašumu (turpm k tekst –
pašums), kas sast v no:
1.1.1. Ang ra (kadastra apz mējums 6801 003 0004 033) 445,60 m² plat b Kr slavas iel 1,
Ludz , Ludzas novad , turpm k tekst - Telpas;
1.1.2. Zemes vien bas ar kadastra Nr.6801 003 0004 (zem ang ra) nošķirt s daļas 1757 m²
plat b Kr slavas iel 1, Ludz , Ludzas novad , turpm k tekst – zeme saskaņ ar
shematisko pielikumu Nr.1
1.2. Zeme tiek nodota nom bez apbūves ties b m.
1.3. Nekustamais pašums tiek iznom ts Nomniekam ar mērķi- ražošanas vajadz b m.
1.4. pašums tiek nodots Nomniekam t d st vokl , k d tas ir nodošanas dien . pašuma tehniskais
st voklis un kvalit te Pusēm ir zin ma un par to nav nek du pretenziju.
2. L guma termiņš
2.1. L gums st j s spēk ar 2016. gada 1.augustu un darbojas l dz 2021. gada 31.jūliju.
2.2. Godpr t gu l gumsaist bu izpildes gad jum l guma termiņš var tikt pagarin ts vēl uz 7 gadiem.
Par š du termiņa pagarin jumu Puses var vienoties uz atsevišķas vienošan s pamata.
2.3. L gums var tikt izbeigts pirms L guma 2.1. punkt noteikt termiņa, Pusēm rakstiski vienojoties,
k ar normat vajos aktos un šaj L gum noteiktajos gad jumos.
3. Maks jumi un norēķinu k rt ba
3.1. Nomas maksa mēnes par pašumu (zemi un telp m) sast da EUR _______________________
________________bez PVN, PVN 21% sast da EUR_______________________ EUR, kopēj
summa sast da EUR ______________________________________________________________.
3.2. Nekustam pašuma nodokli maks Nomnieks.
3.3.Nomas maksu, kas noteikta š L guma 3.1.punkt Nomnieks maks pēc Iznom t ja izrakst tiem
rēķiniem, maks jumus izdarot vienu reizi mēnes 20 (divdesmit) darba dienu laik pēc minēto rēķinu
saņemšanas, ieskaitot naudu Iznom t ja nor d taj kont .
3.4. Iznom t js var vienpusēji main t nomas maksu, ja saskaņ ar normat vajiem aktiem tiek no jauna
ieviesti vai palielin ti nodokļi, nodevas, izdar ti groz jumi ties bu aktos par valsts vai pašvald bas
zemes nomas maksas aprēķin šanas k rt bu. Š das iznom t ja noteiktas izmaiņas ir saistošas
nomniekam ar dienu, kad st jušies spēk groz jumi ties bu aktos.

3.5. Par L gum noteikto maks jumu kavējumu Iznom t jam Nomnieks maks kavējuma naudu 0,1%
(nulle komats viens procents) apmēr no termiņ neapmaks t s summas par katru nokavēto dienu.
Veikt samaksa, bez paša paziņojuma Nomniekam, vispirms ieskait ma esoš l gumsoda apmaksai.
L gumsoda samaksa neatbr vo Nomnieku no p rējo L gumsaist bu izpildes.
4. Iznom t ja ties bas un pien kumi
4.1.Iznom t js netraucē Nomnieka darb bu pašum , ja š darb ba atbilst š l guma noteikumiem;
4.2.Iznom t jam ir ties bas veikt kontroli p r pašuma ekspluat ciju un izmantošanu atbilstoši
L guma pras b m un spēk esošajiem normat vajiem aktiem, pieaicinot ar rakstveida paziņojumu
Nomnieka p rst vi, bet t neierašan s gad jum - bez viņa kl tbūtnes, par ko tiek sast d ts akts.
4.3.Iznom t js ir ties gs piepras t no Nomnieka paskaidrojumus par iznom to Telpu st vokli;
4.4. rk rtēju situ ciju, av riju vai dabas stihiju gad jum Iznom t jam ir ties bas iekļūt pašuma bez
iepriekšēja br din juma un saskaņošanas ar Nomnieku;
4.5.Iznom t jam ir ties bas pašuma boj juma gad jum , kas noticis Nomnieka vainas dēļ, sast dot
aktu, piepras t Nomniekam boj jumu novēršanu vai atl dzin šanu. Nomniekam j novērš boj jumi vai
j atl dzina boj jumu vērt ba naud 15 dienu laik no apsekošanas akta sast d šanas dienas;
4.6. Iznom t js nav atbild gs par zaudējumiem, kas radušies Nomniekam, ja Nomnieks nav ievērojis
ugunsdroš bas normas;
4.7. Iznom t js nav atbild gs par zaudējumiem, kas radušies Nomniekam vai trešaj m person m, paša
Nomnieka, t darbinieku, pilnvaroto vai trešo personu darb bas vai bezdarb bas rezult t ;
4.8. Nomnieks var vienpusēji atk pties no l guma, ja:
4.8.1. rodas objekt vi apst kļi, kas liedz n kotnē turpin t šo L gumu;
4.8.2. noteikt nomas maksa saskaņ ar L guma 3.4.punktu palielin s un tas apgrūtina Nomnieku.
4.9. Iznom t js apņemas nepiemērot nek das sankcijas pret Nomnieku gad jumos, kad Nomas
objektam (nekustamajam pašumam vai infrastruktūrai) tik nodar ti boj jumi, bet Nomnieks
patst v gi veic nekustam pašuma vai infrastruktūras objektu remontu un atjauno pašumu
iepriekšēj st vokl , saskaņojot to ar Iznom t ju.
4.10. Iznom t jam nav pien kums atl dzin t Nomniekam nek dus Nomnieka izdar tos Telpu
uzlabojumus un labiek rtošanas darbus, ja par to iepriekš nav bijusi rakstiska vienošan s ar
Iznom t ju.
5. Nomnieka ties bas un pien kumi
5.1. Ar nomas pašuma nodošanas br di Nomniekam ir ties bas lietot nomas pašumu ties bu aktos un
šaj L gum paredzētajiem mērķiem un noteiktaj k rt b .
5.2.Lietojot pašumu, Nomniekam ir pien kums vis š L guma darb bas laik uzturēt to lab k rt b ,
saudz gi izturēties pret pašumu, nepieciešam bas gad jum par saviem l dzekļiem veikt ēku remontu,
ievērojot ēku un teritorijas t r bu, sanit r s, droš bas tehnikas un ugunsdroš bas, vides aizsardz bas
noteikumus un citu valsts un municip lo dienestu pras bu ievērošanu.
5.3.Nomnieks ir atbild gs par post jumiem, kas Nomas pašumam nodar ti Nomnieka, t pilnvaroto
personu vai darbinieku vainas vai nolaid bas dēļ. Av rijas situ cijas gad jum Nomniekam j r kojas
patst v gi, veicot neatliekamos pas kumus t s novēršanai un kait go seku samazin šanai, un
nekavējoši par to j ziņo Iznom t jam.
5.4. Nomniekam ir pien kums savlaic gi saskaņ ar š L guma noteikumiem maks t ar Nomas
pašuma nomu saist tos maks jumus.
5.5.Nomnieks nav ties gs p rbūvēt telpas bez Iznom t ja rakstiskas atļaujas;
5.6. Nomniekam nav ties bas bez Iznom t ja rakstiskas piekrišanas nodot pašumu vai k du to daļu
trešajai personai apakšnom ;
5.7. Atbr vojot telpas, Nomniekam ir ties bas ņemt l dzi priekšmetus un atdal mos uzlabojumus, kuri
tam pieder un kurus viņš izmantojis telpu uzlabošanai, izņemot neatdal mos uzlabojumus. Visi
Nomnieka veiktie neatdal mie telpu uzlabojumi, ja iepriekš par to nav bijusi atsevišķa vienošan s,
bez papildus atl dz bas paliek Iznom t ja pašum .

5.8. Pēc L guma darb bas termiņa notecējuma, vai saist bu piln gas izpildes, Nomniekam ir
pien kums nodot pašumu Iznom t jam saskaņ ar pieņemšanas-nodošanas aktu un piedal ties t
parakst šan .
6. Atbild ba
6.1. Puses saskaņ ar spēk esošajiem LR likumdošanas aktiem savstarpēji ir materi li atbild gas par
L guma saist bu p rk pšanu, k ar par otrai Pusei rad tiem zaudējumiem.
6.2. Ja Nomnieks nepilda š L guma noteikumus, t.sk. ugunsdroš bas normu neievērošanas gad jum ,
Nomnieks ir piln b atbild gs par visiem rad tajiem zaudējumiem Iznom t jam vai trešaj m
person m.
6.3. Puses tiek atbr votas no atbild bas par L guma nepild šanu, ja t rodas pēc L guma noslēgšanas
nep rvaramas varas vai rk rtēju apst kļu ietekmes rezult t , kurus attiec g no Pusēm (vai Puses
kop ) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, un, par kuru rašanos nenes atbild bu, tas ir,
stihiskas nelaimes, kara darb ba, blok de, civiliedz vot ju nemieri.
6.4. Katra no Pusēm, kuru L guma ietvaros, ietekmē nep rvaramas varas apst kļi, nekavējoties par to
informē otru. Puses vienoj s par l gumsaist bas izpildes k rt bu un termiņiem past vot nep rvaram s
varas apst kļiem.
7. L guma izbeigšana, groz šana un pašuma atbr vošana
7.1. L gums var tikt izbeigts pirms termiņa notecējuma jebkur laik Pusēm par to rakstiski
vienojoties.
7.2. Iznom t js ir ties gs vienpusēji izbeigt L gumu, 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstveid br dinot
Nomnieku:
7.2.1. ja Nomnieks nemaks nomas maksu un citus L gum paredzētos maks jumus vair k nek 2
(divus) mēnešus;
7.2.2. ja Nomnieks veic patvaļ gu Telpu p rbūvi, p rpl nošanu vai maina Telpu funkcion lo noz mi;
7.2.3. ja Nomnieks izmanto pašumu citiem mērķiem nek nor d ts L gum ;
7.2.4. ja Nomnieks t ši boj Telpas.
7.3. Pēc nomas attiec bu izbeigšanas 3 dienas laik Nomnieks nodod Iznom t jam pašumu ar
nodošanas pieņemšanas aktu, ne slikt k st vokl , k d tas saņemts, ņemot vēr pašuma parasto
nolietošan s pak pi.
7.4. Pēc nomas attiec bu izbeigšanas Nomnieks nodod Iznom t jam Nomnieka izdar tos neatdal mos
uzlabojumus, p rbūves un ietaises, kur m j būt lietošanas k rt b ;
7.5. Šo l gumu var groz t vai papildin t pēc abpusējas savstarpējas vienošan s, Jebkuras izmaiņas
šaj l guma st sies spēk un kļūs par š l guma neatņemamu sast vdaļu tikai tad, kad t s tiks
noformētas rakstveid un t s parakst s abas Puses.
8.Str du izšķiršanas k rt ba
8.1.Pušu str di tiek izskat ti pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja vienoties nav iespējams, str dus
jaut jumi izskat mi Latvijas Republikas likumos noteiktaj k rt b .
9. Noslēguma noteikumi
9.1. Jaut jumi, kas nav paredzēti šaj l gum , tiek lemti saskaņ ar LR spēk esošajiem normat vajiem
aktiem.
9.2. Ja tiek pieņemti jauni vai tiek groz ti esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi rējie
normat vie akti, kuru normas Pusēm ir saistošas, Pusēm pildot L gumu, j ievēro minēto normu
noteikumi.
9.3. Ja k ds no š L guma noteikumiem vai k da no to daļ m zaudē spēku, attiec go noteikumu vai
daļu uzskata par izslēgtu no š L guma. P rējie š L guma noteikumi paliek spēk un Pusēm saistoši
ja vien nav zaudējuši spēku t di L guma noteikumi, bez kuriem t izpilde ir kļuvusi neiespējama.

9.4. Jebkuras izmaiņas ir spēk un tiek pievienotas k pielikumi, ja t s izdar tas rakstveid un ir
apstiprin tas ar abu pušu pilnvaroto personu parakstiem. Nek das mutiskas vienošan s un sarunas
netiks uzskat tas par š L guma noteikumiem.
9.5. Ja k da no pusēm maina adresi vai citus rekviz tus, kas minēti šaj l gum , tai piecu dienu laik
rakstiski j informē otra Puse.
9.6. Visi paziņojumi, br din jumi un atg din jumi tiek nosūt ti uz šaj l gum nor d taj m Pušu
adresēm, kur pušu pien kums ir tos saņemt.
9.7. Šis l gums ir saistošs ties bu un saist bu p rņēmējiem.
9.8. L gums ir sast d ts latviešu valod , divos eksempl ros ar vien du juridisko spēku.
10. Pušu rekviz ti un paraksti
Iznom t js
Ludzas novada pašvald ba
Reģ. Nr. 90000017453,
Raiņa iel 16, Ludza,
Ludzas novads, LV - 5701
AS Citadele banka
Konts: LV09 PARX 0002 2402 7002 4
Kods: PARXLV22
e-pasts: dome@ludzaspils.lv
t lr.: 65707400

Izpilddirektors
S.Jakovļevs ______________
z.v

Nomnieks

