
LĪGUMS PAR TŪRISMA INVENTĀRA NOMU

 IK  “GULBJI  AVN”  Reģ.  nr.  4002127354  Nikolaja 
Ozoliņa  personā,  adrese   Rīga,  Stārķu  iela  1a  tel  29745786 
turpmāk  tekstā  IZNOMĀTĀJS,  no  vienas  puses, 

un________________________________________________________                    
(vārds, uzvārds)

p.k.___________________-_____________
adrese______________________________________________________________________________

tālr.nr.___________________, turpmāk saukts NOMNIEKS, no otrās puses, noslēdz savā starpā Līgumu par 
sekojošo:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.  IZNOMĀTĀJS nodod,  bet  NOMNIEKS  pieņem atlīdzības  lietošanā un ir  informēts  par  inventāra 
vērtību:

1) gumijas plostus, ___________________________________________________________ 
viena plosta vērtība Ls 800,- (astoņi simti latu)
2)  laivas ____________________________________________________________________; 
vienas laivas vērtība Ls 400,- (četri simti latu)
3) _______________________ (_____________________________________) airus; 
viena aira vērtība Ls 10,- (desmit lati);
4) ________(____________________________________) gaisa sūkņus; 
viena gaisa sūkņa vērtība Ls 10,- (desmit lati);
5) gaisa korķu komplektu_______ (  _______________________korķi ) , 
viena korķa vērtība Ls 2,- (divi lati)

maršrutā  _____________________________________ - ____________________________;
laikā no 200___.gada _________.___________ līdz _________.____________ ;
par kopējo atlīdzības lietošanas summu Ls ___________(vārdiem ______________________________ lati).

2.PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1.  Šajā  Līguma noteiktajā  kārtībā  IZNOMĀTĀJS  apņemas  nodot  NOMNIEKAM  INVENTĀRU  nebojātā  un 
nokomplektētā stāvoklī.
2.2. Ar šā Līguma parakstīšanas brīdi NOMNIEKS apņemas pieņemt no IZNOMĀTĀJA INVENTĀRU ar visiem tā 
piederumiem atbilstoši šā Līguma priekšmetam.
2.3.  NOMNIEKS  apņemas  izmantot  INVENTĀRU  saskaņā  ar  šā  līguma  noteikumiem un līgumā paredzētajiem 
mērķiem, rūpīgi ar to apieties un uzturēt tehniskā kārtībā.
2.4. Pārtraucot šo Līgumu, NOMNIEKAM ir pienākums atdot INVENTĀRU IZNOMĀTĀJAM, NOMNIEKAM ir 
pienākums apmaksāt visus IZNOMĀTĀJA izdevumus, kas saistīti ar defektu un bojājumu novēršanu.

3.STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA
3.1. Visus strīdus un domstarpības, kas radušās no šā Līguma vai saistībā ar to, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses 
pārrunu  ceļa  nav  panākušas  vienošanos  strīdu  jautājumos,  strīds  ir  jānodod izskatīšanai  Latvijas  Republikas  tiesu 
institūcijās.
3.2. Ja šajā līgumā noteiktajos termiņos NOMNIEKS ir izmantojis inventāru ne saskaņā ar tā paredzētajiem mērķiem 
vai mērķiem, ko neparedz šīs Līgums, kā arī ja ir noticis INVENTĀRA bojājums, daļējs vai pilnīgs tās zaudējums vai 
INVENTĀRA aizdzīšana, NOMNIEKAM ir pienākums atlīdzināt IZNOMĀTĀJAM visus zaudējumus, kas saistībā 
ar to var rasties IZNOMNĀTĀJAM.

4. ŠĪ LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANS,
 PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

4.1.  Šis  Līgums  stājās  spēkā  ar  brīdi,  kad  to  parakstījušas  abas  puses,  un  ir  spēkā  līdz  tūrisma  INVENTĀRA 
atgriešanas brīdim.

PUŠU PARAKSTI
NOMNIEKS IZNOMĀTĀJS
_____________________ _____________________

_______________________ _____________________
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(vārds, uzvārds) (vārds, uzvārds)
Vieta_______200__.gada ________.______________ Vieta_______200__.gada ________.______________


