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TRANSPORTLĪDZEKĻU NOMAS UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMS 
Vispārīgie noteikumi un nosacījumi 

 
 
I. LĪGUMĀ IZMANTOTĀS DEFINĪCIJAS 
 

1.1. Nomnieks ir juridisku persona, kas noslēdz šo Līgumu un ļauj Nomnieka darbiniekiem izmantot 
Transportlīdzekļus saskaņā ar Līgumu. 

1.2. Nomnieka darbinieks ir Nomnieka nozīmēta fiziska persona, kurai Nomnieks un Iznomātājs piešķir 
tiesības pieslēgties Elektroniskajai sistēmai, veikt tajā darbības un izmantot Iznomātāja 
Transportlīdzekļus saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību Nomnieka vārdā, uz viņa rēķina un 
atbildības. Nomnieks nodrošina, ka Nomnieka darbinieks ir iepazinies un ievēro Līguma noteikumus.  

1.3.  Transportlīdzeklis ir divu riteņu transportlīdzeklis, kas ir darbināms ar muskuļu spēku vai elektromotoru, 
vai mehānisks transportlīdzeklis, kuru Iznomātājs nodrošina Nomniekam pagaidu ekspluatēšanā un 
lietošanā atbilstoši kārtībai, kādu nosaka šis Līgums. 

1.4. Transportlīdzekļa lietošanas periods ir pagaidu periods no brīža, kad Transportlīdzeklis tiek 
atbloķēts/paņemts no Stāvvietas, līdz brīdim, kad tas tiek bloķēts/atdots Stāvvietā. 

1.5. Pakalpojumi ir Transportlīdzekļa apkopes pakalpojumi (kapitālais remonts un kārtējais remonts, 
tehniskais atbalsts), tostarp, visi materiāli un degviela, kas ir nepieciešami Transportlīdzekļa darbības 
nodrošināšanai, kā arī obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, kas nepieciešama 
transportlīdzekļu izmantošanai, un visaptveroša transportlīdzekļu apdrošināšana (KASKO). 

1.6. Tīmekļa vietne ir Iznomātāja tīmekļa vietne www.citybee.lv. 
1.7. Mobilā lietotne ir lietojumprogramma, kas paredzēta izmantošanai viedtālruņos, planšetdatoros un citās 

mobilajās ierīces, ar kuras palīdzību tiek veikta Transportlīdzekļu rezervēšana, atbloķēšana, bloķēšana 
un/vai citas darbības, ko iespējams veikt lietojumprogrammā. 

1.8.  Elektroniskā sistēma ir Transportlīdzekļa rezervēšanas sistēma Mobilajā lietotnē. 
1.9. Transportlīdzekļa sistēma ir Transportlīdzeklī uzstādīta elektroniskā sistēma, kas reģistrē 

Transportlīdzekļa atrašanās vietu, Transportlīdzekļa veikto attālumu, Transportlīdzekļa izmantošanas 
laiku, Degvielas kartes izmantošanu un citus ar Transportlīdzekli saistītos datus un to izmantošanu, kā 
arī tā nosūta datus Iznomātājam. 

1.10. Cena/Pakalpojumu maksa ir maksa par Transportlīdzekļu nomu un Iznomātāja sniegtajiem 
Pakalpojumiem, ko Nomnieks maksā Iznomātājam saskaņā ar šajā Līgumā noteikto. 

1.11. Cenrādis ir Tīmekļa vietnē publicētas Transportlīdzekļa nomas un Pakalpojumu Cenas un citas 
izmaksas. 

1.12. Degvielas karte ir katrā mehāniskajā Transportlīdzeklī esošā degvielas karte, kas pieder Iznomātājam 
un ir paredzēta degvielas pirkumu apmaksai Iznomātāja norādītajā degvielas uzpildes stacijā. 

1.13. Stāvvieta ir Transportlīdzekļa stāvlaukums, no kura Nomnieka darbinieks sāk lietot Transportlīdzekli 
un/vai kurā Transportlīdzeklis tiek atdots. Stāvvieta, kurā Transportlīdzekli sāk lietot, un Stāvvieta, kurā 
Transportlīdzekli atdod, var nebūt viena un tā pati. Dažu modeļu mehāniskie Transportlīdzekļi, kas 
norādīti Tīmekļa vietnē un Mobilajā lietotnē, jāatdod tajā pašā Stāvvietā, kurā Nomnieks attiecīgo 
mehānisko Transportlīdzekli ir sācis lietot. Stāvvietu saraksts ir pieejams Elektroniskajā sistēmā. 

1.14. Līgums ir šis Transportlīdzekļu nomas un pakalpojumu sniegšanas līgums, kas sastāv no Īpašajiem 
noteikumiem un nosacījumiem un Vispārīgiem noteikumiem un nosacījumiem, kas ir Līguma 
neatņemamas sastāvdaļas. Ja starp Līguma Īpašajiem noteikumiem un nosacījumiem un Vispārīgiem 
noteikumiem un nosacījumiem ir kādas neatbilstības, par noteicošajiem uzskata Īpašos noteikumus un 
nosacījumus. 

 
II. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

2.1. Iznomātājs iznomā Nomniekam Transportlīdzekļus, piešķirot Nomniekam tiesības ekspluatēt un izmantot 
tos  nomas periodā par maksu saskaņā ar Līgumā noteiktajiem noteikumiem, savukārt Nomnieks 
apņemas maksāt Iznomātājam Cenu par Transportlīdzekļu nomu un Iznomātāja sniegtajiem 
pakalpojumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem atbilstoši tajos noteiktajam termiņam un kārtībai. 

2.2. Puses vienojas, ka Transportlīdzekļi tiek nomāti uz Transportlīdzekļa lietošanas periodu, kas sākas no 
brīža, kad Transportlīdzeklis tiek atbloķēts, un ilgst līdz brīdim, kad Transportlīdzeklis tiek nobloķēts. 
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III. NOMNIEKA, TĀ DARBINIEKU REĢISTRĒŠANĀS ELEKTRONISKAJĀ SISTĒMĀ 

 
3.1. Nomniekam ir tiesības izmantot Iznomātāja sniegtos Pakalpojumus tikai saskaņā ar šajā Līgumā noteikto 

kārtību un pēc visas Iznomātāja pieprasītās informācijas un dokumentu iesniegšanas. 
3.2. Tikai Iznomātājs ir tiesīgs reģistrēt Nomnieku un Nomnieka norādīto personu Līguma izpildes nolūkā 

Elektroniskajā Sistēmā. Nomnieka darbinieku drīkst reģistrēt Elektroniskajā Sistēmā tikai Nomnieka 
kontaktpersona, kas norādīta Līguma Īpašajos noteikumos un nosacījumos, vai, izņēmuma gadījumos 
(piemēram, tehniskas kļūdas dēļ, kas neļauj reģistrēt darbinieku), to var izdarīt Iznomātājs, ja no 
Nomnieka kontaktpersonas vai Nomnieka ir saņemts pieprasījums. Nomnieks un Nomnieka darbinieks 
ir tiesīgs sākt izmantot Pakalpojumu tikai pēc tam, kad Nomnieks ir noslēdzis (parakstījis) šo Līgumu, 
Nomnieka darbinieki ir iepazinušies ar šī Līguma noteikumiem, Iznomātājam ir sniegti to Nomnieka 
darbinieku, kuriem ir tiesības nomāt Transportlīdzekļus Nomnieka vārdā un uz tā rēķina, pamatojoties uz 
šo Līgumu, personas dati, kurus norādījis Iznomātājs, un aizpildot citus nepieciešamos informācijas 
laukus Mobilajā lietotnē. 

3.3. Nomnieka kontaktpersona, kas norādīta šī Līguma Īpašajos noteikumos un nosacījumos, ir tiesīga 
reģistrēt Nomnieka darbiniekus, kuriem Nomnieks piešķir tiesības izmantot un ekspluatēt 
Transportlīdzekļus Nomnieka vārdā un uz Nomnieka rēķina, Elektroniskajā Sistēmā, norādot Nomnieka 
darbinieku vārdu, uzvārdu, e-pastu un tālruņa numuru. Nomnieks nodrošina, ka Nomnieka darbinieks ir 
iepazinies ar šo Līgumu, pirms sācis lietot Transportlīdzekli. Saņemot no Nomnieka datus par Nomnieka 
darbiniekiem, kuriem ir piešķirtas tiesības nomāt Iznomātāja Transportlīdzekļus Nomnieka vārdā, 
Iznomātājs ievada Nomnieka sniegtos datus un Nomnieka darbinieku datus (vārdu, uzvārdu, e-pastu un 
tālruņa numuru) Elektroniskajā sistēmā. Nomnieka norādītās Nomnieka darbinieku e-pasta adreses tiek 
uzskatītas par Nomnieka darbinieku identifikācijas numuru. Nomnieka darbinieks izveido savu paroli, ko 
Nomnieka darbinieks izmanto, lai pieslēgtos Elektroniskajai sistēmai ar mērķi iznomāt Iznomātāja 
Transportlīdzekļus. 

3.4. Nomnieks apliecina, ka tikai tie Nomnieka darbinieki, kuriem Transportlīdzekļa nomas datumā ir 
individuāla piekļuve Mobilajai lietotnei, ko piešķīris Iznomātājs, ir derīga autovadītāja apliecība, kas ļauj 
viņiem vadīt Iznomātāja iznomātos Transportlīdzekļus, ir tiesīgi izmantot Iznomātāja nodrošinātos 
Pakalpojumus saskaņā ar šo Līgumu, ieskaitot Transportlīdzekļu nomu. Nomnieka darbiniekam, kurš 
vēlas izmantot mehāniskos Transportlīdzekļus, ir jābūt derīgai autovadītāja apliecībai, kuras derīgums ir 
jāapliecina atbilstoši Mobilajā lietotnē izveidotajai procedūrai, t. i., reģistrācijas brīdī ir jāveic sejas attēla 
un vadītāja apliecības attēla augšupielāde, pēc kuru saņemšanas Iznomātājs veic Nomnieka darbinieka 
identifikāciju un pārbauda autovadītāja apliecības derīgumu.  

3.5. Ja Nomnieka darbinieks nenorāda personas datus, norāda tos nepareizi vai kļūdaini, Nomnieka 
darbinieka reģistrācija tiks uzskatīta par spēkā neesošu. Nomnieka pienākums ir atlīdzināt jebkādus 
Iznomātāja pamatotus tiešos zaudējumus, kas radušies nepatiesas vai neprecīzas Nomnieka 
informācijas sniegšanas dēļ. 

3.6. Pēc tam, kad Nomnieks paraksta Līgumu, iepazīstina Nomnieka darbiniekus ar Līgumu, sniedz 
pieprasīto informāciju un dokumentus Iznomātājam, un Iznomātājs veic nepieciešamās darbības 
Nomnieka un Nomnieka darbinieka (-u) identificēšanai, kā arī informācijas pārbaudes darbības, 
Iznomātājs apņemas piešķirt Nomniekam un Nomnieka darbiniekiem tiesības vadīt un lietot 
Transportlīdzekļus, sniedzot Pakalpojumus, savukārt Nomnieks apņemas izmantot Transportlīdzekļus 
saskaņā ar kārtību, kas noteikta šajā Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos, un 
samaksāt Iznomātājam Cenu par saņemto Transportlīdzekļu nomu un sniegtajiem Pakalpojumiem. 

3.7. Parakstot šo Līgumu, Nomniekam tiek sniegta izsmeļoša informācija par pieteikšanos Elektroniskajā 
sistēmā, ar kuru Nomnieks un/vai tā norīkoti darbinieki var veikt ar Transportlīdzekļu rezervēšanu 
saistītas darbības. Puses apņemas nodrošināt Nomnieka darbinieku iesniegto personas datu 
aizsardzību un konfidencialitāti. Nomnieks apliecina, ka savu iespēju robežās ir atbildīgs par Nomnieka 
konta un Nomnieka darbinieku kontu  izmantošanu Elektroniskajā sistēmā atbilstoši šim Līgumam un 
Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

3.8. Nomnieks un Nomnieka darbinieki apņemas nodrošināt Elektroniskās sistēmas pieteikšanās 
informācijas un paroļu aizsardzību un nekavējoties informēt Iznomātāju, izmantojot vispārīgās 
informācijas tālruni, ja minētie dati tiek pazaudēti vai ir kļuvuši pieejami trešajām personām. 
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3.9. Saņemot paziņojumu par Nomnieka vai Nomnieka darbinieka Elektroniskās sistēmas pieteikšanās datu 
zaudēšanu vai šādu datu nonākšanu trešo personu rīcībā, Iznomātājs apņemas nekavējoties, bet ne 
vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā, bloķēt pieteikšanos Nomnieka vai Nomnieka darbinieka 
personiskajā kontā. 

3.10. Puses apņemas ziņot otrai Pusei par izmaiņām to kontaktinformācijā(nosaukums, adrese, reģistrācijas 
numurs u. c.), kā arī Nomnieks apņemas ziņot Iznomātājam par tā rīcībā nonākušu informāciju par 
izmaiņām Nomnieka darbinieka personas datos, kuru iesniegšana nepieciešama šī Līguma izpildei, ne 
vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā. 

3.11. Zaudējumus, kas Nomniekam ir radušies pēc Nomnieka vai Nomnieka darbinieka šo noteikumu 
3.9. punktā minētā paziņojuma iesniegšanas Iznomātājam, sedz Iznomātājs, izņemot gadījumus, ja 
zaudējumi ir radušies Nomnieka vai Nomnieka darbinieka normatīvo tiesību aktu pārkāpuma rezultātā 

3.12. Nomnieks apņemas nodrošināt, ka datoraparatūras, programmatūras un cita aprīkojuma, kas tiek lietots, 
lai Nomnieks pieteiktos Elektroniskajā sistēmā, izmantošanas laikā tiek ievēroti visi vispārpieņemtie 
drošības līdzekļi, tostarp antivīrusu programmas. Ja tiek pārkāpta Elektroniskās sistēmas lietošanai 
nepieciešamo programmatūru un datu drošība, Iznomātājs pēc Nomnieka pieprasījuma izsniedz tam 
jaunu paroli. 

 
IV. TRANSPORTLĪDZEKĻU EKSPLUATĀCIJAS NOSACĪJUMI UN ATBILDĪBA 
 

4.1. Iznomātājs apņemas nodrošināt, lai Transportlīdzeklis būtu normatīvajos tiesību aktos noteiktā darba un 
tehniskā kārtībā un pilnībā sagatavots lietošanai. 

4.2. Transportlīdzekļa defekti, kas neietekmē satiksmes vai Nomnieka drošību netiek atzīti par defektiem. 
4.3. Nomnieks apņemas izmantot Transportlīdzekli un nodrošina, ka visi Nomnieka darbinieki 

Transportlīdzekļus izmanto kā uzmanīgi un rūpīgi īpašnieki, un Nomnieks un Nomnieka darbinieki 
Transportlīdzekļus izmantos tikai Līgumā paredzētajam mērķim. 

4.4. Nomnieks apņemas ievērot Transportlīdzekļa ražotāja noteiktās Transportlīdzekļa ekspluatācijas 
prasības, kas ir norādītas Transportlīdzekļa ražotāja izstrādātajās un Transportlīdzeklī uzglabātajās 
rokasgrāmatās/instrukcijās, Iznomātāja norādījumus un ieteikumus, kas ir izklāstīti šo Noteikumu V-VIII 
sadaļā, normatīvajos aktos paredzētos ceļu satiksmes noteikumus un piemērojamo tiesību aktu 
prasības. Nomnieks apņemas ievērot arī Transportlīdzekļa ekspluatācijas prasības, kas nav minētas 
šajos Noteikumos, bet ir uzskatāmas par vispārzināmām prasībām attiecībā uz šāda īpašuma 
izmantošanu. 

4.5. Nomnieks apņemas nekavējoties informēt Iznomātāju un attiecīgo valsts iestādi (piemēram, policiju, 
ugunsdzēsības dienestu), ja Transportlīdzeklis ir ticis iznīcināts, bojāts, salūzis vai citādi kļuvis lietošanai 
neatbilstošs, kā arī par apstākļiem, kas liedz Transportlīdzekli darbināt un lietot vai neatļauj 
Transportlīdzekļa ekspluatāciju. 

4.6. Nomnieks nav tiesīgs nodot Transportlīdzekli apakšnomā, nodot tālāk sev piešķirtās tiesības un 
pienākumus vai nodot Transportlīdzekli citai personai, vai atļaut citai personai izmantot Transportlīdzekli 
bez Iznomātāja rakstveida piekrišanas, ja vien Līgumā nav noteikts savādāk. 

4.7. Transportlīdzekļa lietošanas periodā par Transportlīdzekļa izmantošanu kā augstāka riska avotu ir 
atbildīgs Nomnieks. 

4.8. Nomnieks nav atbildīgs par Transportlīdzekļa bojājumiem, kas ir radušies Transportlīdzekļa darbības 
laikā un ir sekas agrākai Transportlīdzekļa ekspluatācijai un normālam nolietojumam, ja Nomnieks 
nekavējoties atbilstoši informē Iznomātāju pa tālruni un ievēro Iznomātāja sniegtos norādījumus. 

4.9. Ja Transportlīdzekļa lietošanas periodā Transportlīdzeklis tiek bojāts, iznīcināts vai zaudēts (tostarp, bet 
ne tikai, Transportlīdzeklis tiek konfiscēts) un ja Transportlīdzekļa piederumi (piemēram, aizdedzes 
atslēga) tiek pazaudēti, iznīcināti vai bojāti, Nomnieks apņemas samaksāt Iznomātājam Cenrādī norādīto 
soda naudu un atlīdzināt Iznomātājam nodarītos pamatotus tiešos zaudējumus, ciktāl tie pārsniedz soda 
naudas apmēru gadījumos, kad Iznomātājam ir radušies kaitējumi/zaudējumi. Tas ietver arī šādus 
gadījumus: 
4.9.1. ja Nomnieks neievēro Transportlīdzekļa ekspluatācijas nosacījumus; 
4.9.2. ja Transportlīdzeklis tiek izmantots tādu darbību veikšanai, kurām tas nav pielāgots; 
4.9.3. Transportlīdzekļa ekspluatācijas rezultātā, kuru ir veicis nelikumīgs ekspluatētājs; 
4.9.4. ja Nomniekam nav tiesību vadīt atbilstošās kategorijas Transportlīdzekli vai nav tiesību vadīt 

Transportlīdzekļus; 
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4.9.5. Transportlīdzekļa ekspluatācijas rezultātā, ja Nomnieks atradies alkohola, narkotisko un/vai citu 
psihoaktīvu vielu ietekmē vai Nomnieks pēc satiksmes negadījuma un pirms satiksmes 
negadījuma apstākļu noskaidrošanas ir lietojis alkoholu vai citas psihoaktīvas vielas, vai 
atteicies no alkohola izelpas testa vai narkotisko vielu klātbūtnes testa (šī Līguma izpratnē 
attiecībā uz atrašanos alkohola reibumā vai apreibinošu vielu ietekmē, ir attiecināma Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtība); 

4.9.6. ja, Nomniekam vadot Transportlīdzekli, viņš nav ievērojis ceļu policijas vai citu kompetentu 
iestāžu prasības; 

4.9.7. ja Nomnieks izmanto Transportlīdzekli, lai īstenotu kriminālas darbības; 
 

4.9.8. Transportlīdzekļa salona (aprīkojuma) sasmērēšanas, saskrāpēšanas, saplēšanas gadījumā 
Nomnieka, pasažieru vai mājdzīvnieku darbību rezultātā; 

4.9.9. Nomnieka tīšu darbību vai rupjas nevērības gadījumā; 
4.9.10. ja Nomnieks nav ziņojis par satiksmes negadījumu policijai, ugunsdzēsības dienestam un/vai 

citām kompetentām iestādēm saskaņā ar šajos Noteikumos noteikto procedūru un/vai 
Transportlīdzekļa apdrošināšanas sabiedrības apdrošināšanas noteikumiem. 

4.10. Apdrošināšanas sabiedrības, kas ir apdrošinājusi Transportlīdzekli, apdrošināšanas noteikumos 
paredzētajos gadījumos, kad apdrošināšanas sabiedrība kompensē Iznomātājam zaudējumus, tā iegūst 
tiesības piedziņas kārtībā atgūt no Nomnieka Iznomātājam izmaksāto apdrošināšanas pabalsta 
kopsummu, ja zaudējums, pret kuru Transportlīdzeklis ir apdrošināts, ir radies Nomnieka prettiesisku 
darbību rezultātā. 

4.11. Ja Transportlīdzekļa lietošanas laikā tas kļūst netīrāks nekā tas bija, kad Nomnieks saņēma 
Transportlīdzekli lietošanai, (gan no ārpuses, gan salonā), Nomniekam ir pienākums kompensēt Cenrādī 
norādīto maksu, bet, ja šāda maksa nav norādīta, - pamatotas Transportlīdzekļa mazgāšanas un 
tīrīšanas izmaksas. 

4.12. Ja Nomnieka prettiesiskas rīcības rezultātā Transportlīdzeklis tiek konfiscēts, arestēts vai pazaudēts, vai 
Transportlīdzekļa lietošanas laikā uz to tiek ierobežotas jebkuras citas tiesības, Nomniekam ir pienākums 
izpildīt visas uz Transportlīdzekli attiecināmās saistības, pirms tas tiek atdots atpakaļ Iznomātājam. 
Nomniekam ir pienākums arī atlīdzināt Iznomātājam visus pamatotus tiešos zaudējumus, kas ir radušies 
saistībā ar šajā punktā minētajiem apstākļiem, ja šie apstākļi ir radušies Nomnieka prettiesiskas rīcības 
rezultātā. 

4.13. Nomnieks uzņemas pilnu atbildību par tiesību aktu pārkāpumiem un zaudējumiem, kas ir nodarīti 
trešajām personām Transportlīdzekļa lietošanas periodā. Ja Nomnieks ekspluatē Transportlīdzekli 
normatīvo aktu prasībām neatbilstošā veidā vai pārkāpj šos noteikumus, un līdz ar to Iznomātājam rodas 
zaudējumi (piemēram, nodokļu maksājumi vai maksājumi, kas ir jāveic valsts iestādēm vai trešajām 
personām, u.c.), Nomnieks apņemas kompensēt šādus pamatotus tiešos zaudējumus. Atbilstoši 
likumdošanas aktiem Iznomātāja rīcībā esošā informācija par Nomnieku var tikt nosūtīta valsts iestādēm 
un/vai tiesu izpildītājiem Nomnieka parāda saistību samaksas iekasēšanas nolūkos. 

4.14. Pēc Iznomātāja pieprasījuma Nomnieks apņemas samaksāt Iznomātājam Cenrādī noteikto soda naudu 
par šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, pārkāpumu vai nepareizu izpildi, ja vien par to nav 
piemērojams cits pienākums, kas šeit ir noteikts. 

4.15. Ja Iznomātājs nespēj nodrošināt atbilstošu Pakalpojumu sniegšanu Nomniekam (t. i., Transportlīdzeklis 
nav pieejams norādītajā Stāvvietā vai Transportlīdzeklis nav darba kārtībā, vai nevar tikt ekspluatēts), 
pēc tam, kad Nomnieks par to ir informējis Iznomātāju pa tālruni, Iznomātājs apņemas pēc Nomnieka 
ieskatiem (1) atlīdzināt Nomniekam taksometra izmaksas, par kurām ir panākta vienošanās pa tālruni, 
nepārsniedzot Cenrādī norādīto summu (izmaksas tiek atlīdzinātas saskaņā ar Nomnieka izsniegto 
rēķinu, piemērojot atlaidi par Transportlīdzekļa lietošanu par summu, kas ir norādīta Elektroniskajā 
sistēmā), vai (2) nodot Nomniekam citu Transportlīdzekli ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas laikā. 

4.16. Iznomātājs nav atbildīgs par Nomnieka zaudējumiem, kas viņam ir radušies līdz ar nespēju lietot 
Transportlīdzekli avārijas gadījumā vai citu iemeslu dēļ, izņemot, ja šādi zaudējumi ir radušies Iznomātāja 
normatīvo aktu un šī Līguma pārkāpuma rezultātā. 

4.17. Ja Nomnieks nespēj pienācīgi izmantot Iznomātāja Pakalpojumus, Nomniekam ir pienākums informēt 
Iznomātāju pa e-pastu, tālruni vai rakstiski. Puses centīsies atrisināt strīdus, savstarpēji vienojoties vai 
tiesību aktos noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz visu Nomnieka sniegto informāciju, kas ir pieejama 
Iznomātājam. Jebkuras pretenzijas par Pakalpojumiem ir jāiesniedz ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no 
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Pakalpojumu sniegšanas dienas. Iznomātājam ir jācenšas atbildēt uz Nomnieka pieteikumu pēc iespējas 
ātrāk, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.  

4.18. Visi strīdi un domstarpības starp Pusēm, kas nav atrisināmas iepriekš minētajā veidā, tiek izšķirti Latvijas 
Republikas tiesā. 

4.19. Iznomātājs ir atbildīgs par Līgumā noteikto saistību izpildi, un viņam ir jāatlīdzina Nomniekam tiešie 
zaudējumi, kas radušies Iznomātāja Līguma pārkāpuma rezultātā. Iznomātājs nav atbildīgs par 
jebkādiem netiešajiem zaudējumiem. 

4.20. Transportlīdzekļus ir atļauts izmantot tikai Latvijas Republikas teritorijā. Abas Puses var savstarpēji 
vienoties par izbraukšanu no Latvijas Republikas teritorijas. 

 
V. VISPĀRĒJI TRANSPORTLĪDZEKĻU LIETOŠANAS NOTEIKUMI 
 

5.1. Nomnieks, kurš vada Transportlīdzekli, nedrīkst atrasties alkohola, kā arī psihoaktīvo vielu ietekmē. 
Turklāt Nomniekam ir aizliegts vadīt Transportlīdzekli, esot slimam vai nogurušam, ja viņa braukšana var 
apdraudēt satiksmes drošību, kā arī nodot Transportlīdzekli vadīšanai citām personām kurām saskaņā 
ar šo Līgumu nav tiesību lietot Transportlīdzekli. Vadot mehānisko Transportlīdzekli, Nomniekam ir 
pienākums ievērot transportlīdzekļu kategorijas, kuras viņam ir atļauts vadīt, kā ir norādīts Nomnieka 
autovadītāja apliecībā. 

5.2. Transportlīdzekļa vadīšana alkohola, narkotisko un/vai psihotropo vielu, kā arī citu psihoaktīvo vielu 
ietekmē ir aizliegta. Transportlīdzekļa vadīšanas laikā Nomnieka izelpā pilnībā nedrīkst būt alkohola 
(0,00 mg/l), kā arī Nomnieks nedrīkst atrasties psihoaktīvo vielu ietekmē. Ja Nomnieks pārkāpj šajā 
punktā noteikto prasību vai nodod Transportlīdzekli vadīšanai citai personai, kurai saskaņā ar šo Līgumu 
nav tiesību lietot Transportlīdzekli, Nomniekam ir jāmaksā Iznomātājam soda nauda 2000 EUR (divi 
tūkstoši eiro) apmērā, ja pārkāpums ir izdarīts, vadot mehānisko Transportlīdzekli, vai soda nauda 500 
EUR (piecsimt eiro) apmērā, ja pārkāpums ir izdarīts, braucot ar divu riteņu transportlīdzekli, kas ir 
vadāms ar muskuļu spēku vai darbināms ar elektromotoru. Nomniekam ir jāsamaksā Iznomātājam šajā 
punktā noteiktā soda nauda 3 (trīs) dienu laikā no šajā punktā minētā pārkāpuma izdarīšanas dienas. 
Pretējā gadījumā Iznomātājs ir tiesīgs nekavējoties un uz nenoteiktu laiku apturēt Pakalpojumu 
sniegšanu Nomniekam, bloķēt Transportlīdzekļa startēšanas iespēju un pārņemt Transportlīdzekli bez 
iepriekšēja brīdinājuma. 

5.3. Nomnieks apņemas izmantot Pakalpojumus saskaņā ar šo Līgumu. Vadot Transportlīdzekli, Nomniekam 
ir jāievēro Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktie ceļu satiksmes drošības noteikumi. 

5.4. Ik reizi pirms Transportlīdzekļa izmantošanas Nomniekam ir jāpārbauda Transportlīdzeklis un 
jāpārliecinās, ka Transportlīdzeklim nav skaidri redzamu defektu vai bojājumu. Ja tiek atklāti defekti vai 
bojājumi, Nomniekam ir pienākums par to informēt Iznomātāju pa tālruni vai rakstveidā. Pretējā gadījumā 
ir uzskatāms, ka visi bojājumi ir radušies laikā, kad Nomnieks lieto Transportlīdzekli, un par tiem atbildīgs 
ir Nomnieks. 

5.5. Brauciena beigās Nomniekam ir pienākums atdot Transportlīdzekli Stāvvietā. 
5.6. Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par Transportlīdzekli, un augstāka riska ekspluatētāja risks un atbildība no 

Transportlīdzekļa lietošanas sākuma brīža līdz beigu brīdim tiek nodota Nomniekam. 
5.7. Nomnieks ir informēts un piekrīt, ka Transportlīdzekļa atbloķēšana vai bloķēšana (katra darbība 

atsevišķi) var ilgt līdz 1 (vienai) minūtei, atkarībā no sakaru operatoru darbības, un šis laiks tiek iekļauts 
Pakalpojumu cenā kā Pakalpojuma izmantošana. 

5.8. Nomnieka pienākums ir atdot Transportlīdzekli tādā stāvoklī, kas nav sliktāks par to, kādā 
Transportlīdzeklis tika saņemts, ņemot vērā parasto nolietojumu un nodilumu. Pieņemot lēmumu par 
transportlīdzekļa parasto nolietojumu, Puses ievēro norādījumus, ko izstrādājusi Biedrība “Auto 
Asociācija” un apstiprinājusi Latvijas Līzinga Devēju asociācija un publicēti Latvijas Republikas Iepirkumu 
Uzraudzības Biroja mājas lapā: 

https://iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Pielik_4_Instrukcija_bojajumu_klasificesanai_20180907.
pdf (kas ir uzskatāms par neatņemamu Līguma daļu). Parasts nolietojums nav attiecināms uz: 

5.8.1. salauztām, deformētām vai citādi mehāniski vai termiski bojātām detaļām; 
5.8.2. ierīcēm un mehānismiem, kas nedarbojas; 
5.8.3. virsbūves bojājumiem, krāsu slāņa plaisām un skaidri saskatāmiem skrāpējumiem (ja krāsas 

slānis ir bojāts līdz grunts slānim); 

https://iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Pielik_4_Instrukcija_bojajumu_klasificesanai_20180907.pdf
https://iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Pielik_4_Instrukcija_bojajumu_klasificesanai_20180907.pdf
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5.8.4. krāsas slāņa nolietojumu, kas ir radies intensīvas transportlīdzekļa mazgāšanas un/vai tīrīšanas 
rezultātā; 

5.8.5. zemas kvalitātes remontu un/vai defektiem, kas radušies remonta rezultātā; 
5.8.6. virsbūves stiklojuma plaisām;  
5.8.7. virsbūves stiklojuma skrāpējumiem, kas radušies transportlīdzekļa neatbilstošas lietošanas un/vai 

tīrīšanas rezultātā; 
5.8.8. salona bojājumiem, piemēram, sadedzinātiem vai nosmērētiem sēdekļiem, salauztām priekšējā 

paneļa vai bagāžas nodalījuma vāka plastmasas detaļām, logu atvēršanas rokturiem utt.; 
5.8.9. bojātu korpusa ģeometriju. 

5.9. Ja Transportlīdzeklis sabojājas, vadības panelī tiek iedegti brīdinājuma signāli, dzirdami aizdomīgi 
trokšņi vai nav iespējama turpmāka droša Transportlīdzekļa izmantošana, Nomnieka pienākums ir 
nekavējoties pārtraukt Transportlīdzekļa lietošanu un paziņot par to Iznomātājam pa tālruni, un ievērot 
turpmākos Iznomātāja norādījumus. 

5.10. Ja Transportlīdzeklim ir radušies bojājumi satiksmes negadījumā vai citu apstākļu dēļ, Nomnieks 
apņemas nekavējoties par to informēt Iznomātāju un attiecīgos dienestus (policiju, ugunsdzēsības 
dienestu u. c.), aizpildīt ceļu satiksmes negadījuma paziņojumu un veikt citas nepieciešamās darbības, 
lai novērstu vai mazinātu iespējamos Transportlīdzeklim un/vai personām un īpašumam nodarītos 
zaudējumus. 

5.11. Nomniekam ir pienākums nodrošināt, ka tiek pārtraukta turpmāka Transportlīdzekļa izmantošana, ja tas 
ir bojāts un ja Transportlīdzekļa turpmāka izmantošana var radīt lielākus zaudējumus vai apdraudēt 
satiksmes drošību vai, ja Transportlīdzekļa lietošana var izraisīt vēl citus Transportlīdzekļa bojājumus. 

5.12. Ja Nomnieks kavē Transportlīdzekļa atdošanu noteiktajā maksimālajā Transportlīdzekļa lietošanas 
periodā, Nomniekam tiek piemērota Cenrādī norādītā Pakalpojuma maksa par katru minūti, kas ir 
nokavēta, neatdodot Transportlīdzekli. 

5.13. Iznomātājs ir tiesīgs uzstādīt alkolokus, t. i., izelpas testa ierīces, kas var nepieļaut Transportlīdzekļa 
iedarbināšanu. Ja Nomnieks, Nomnieka darbinieks ir lietojis alkoholu, pēc tam, kad tas ir veicis 
Transportlīdzeklī paredzēto izelpas testu, Transportlīdzeklis var tikt bloķēts, un tādējādi Pakalpojums 
netiek sniegts. Ja Nomnieks, Nomnieka darbinieks nav lietojis alkoholu, Transportlīdzeklis tiek 
iedarbināts un Pakalpojums tiek sniegts Nomniekam parastajā kārtībā. 

 
VI. NOTEIKUMI, KAS IR ATTIECINĀMI UZ DIVU RITEŅU TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KURI IR DARBINĀMI 

AR MUSKUĻU SPĒKU, UN DIVU RITEŅU TRANSPORTLĪDZEKĻIEM, KURI IR DARBINĀMI AR 
ELEKTROMOTORU 

 
6.1. Pēc ierašanās Stāvvietā Nomniekam ir jāizvēlas attiecīgā komanda un jāizpilda komandas Mobilās 

lietotnes ekrānā, lai atbloķētu Transportlīdzekli, bet pēc rezervēšanas beigām - lai bloķētu 
Transportlīdzekli. Nomniekam ir pienākums nekavējoties informēt Iznomātāju par Mobilās lietotnes 
darbības problēmām. 

6.2. Nomniekam ir jāpārbauda divu riteņu Transportlīdzeklis, lai pārliecinātos, ka tam nav skaidri redzamu 
bojājumu, ka tam ir slēdzene, ka divu riteņu Transportlīdzeklim ir riteņi. Konstatējot šajā punktā minētos 
defektus, bojājumus vai citas neatbilstības (vai citus defektus), Nomniekam ir pienākums nekavējoties 
par to informēt Iznomātāju pa tālruni pirms divu riteņu Transportlīdzekļa izmantošanas. Ja paziņojums 
nav sniegts pirms Transportlīdzekļa faktiskās lietošanas sākuma, par visiem Transportlīdzekļa 
acīmredzamiem defektiem, neatbilstībām vai bojājumiem atbildīgs ir Nomnieks. 

6.3. Ja Transportlīdzekļa lietošanas periodā Nomnieks neilgu laiku Transportlīdzekli pārstāj izmantot, bet 
brauciens vēl nav pabeigts, Nomniekam ir pienākums veikt visas darbības, tostarp, bet ne tikai, 
Transportlīdzekļa bloķēšanu, ņemot Transportlīdzekli sev līdz, lai to nebūtu iespējams piesavināties vai 
izmantot neatļautām personām. Transportlīdzekļa lietošanas laikā Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par tā 
drošību, un Nomniekam ir jāatlīdzina Iznomātājam pamatoti tiešie zaudējumi, kas ir radušies 
Transportlīdzekļa bojājumu, iznīcināšanas vai nozaudēšanas rezultātā. 

6.4. Pēc Transportlīdzekļa lietošanas Nomniekam Transportlīdzeklis ir jāatdod Stāvvietā. Ja 
Transportlīdzeklis netiek atdots 24 stundu laikā, tas tiek uzskatīts par pazaudētu. Transportlīdzekļa 
nozaudēšanas gadījumā Nomnieks apņemas samaksāt Iznomātājam Cenrādī norādīto soda naudu un 
atlīdzināt Iznomātājam visus pamatotus tiešos zaudējumus, kurus soda nauda nesedz. Samaksājot 
Iznomātājam soda naudu, Nomniekam netiek piešķirtas īpašumtiesības uz Transportlīdzekli. Iznomātājs 
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pieliks visas pūles, lai atgūtu Transportlīdzekli. Ja ir paredzēts pārsniegt maksimālo Transportlīdzekļa 
lietošanas periodu, Iznomātājs par to jāinformē ne vēlāk kā divas stundas pēc maksimālā termiņa 
beigām. Transportlīdzekļa maksimālo lietošanas termiņu ir iespējams pagarināt, Pusēm par to 
vienojoties atsevišķi. 

6.5. Pēc Transportlīdzekļa atdošanas Stāvvietā Transportlīdzeklim ir jābūt bloķētam saskaņā ar Mobilās 
lietotnes norādījumiem. Lai bloķētu divu riteņu Transportlīdzekļa slēdzeni, Nomniekam Mobilās lietotnes 
ekrānā ir jāizvēlas atbilstošā komanda un jāveic norādītās darbības pirms un pēc bloķēšanas. 
Nomniekam ir tiesības atstāt divu riteņu Transportlīdzekli pēc visu darbību paveikšanas, un 
pārliecinoties, ka Transportlīdzekļa slēdzene ir bloķēta. 

6.6. Ja divu riteņu Transportlīdzeklis ir velosipēds, tas iztur līdz 120 kg svaru, un somas svaram ir jābūt līdz 
5 kg. 

6.7. Ja divu riteņu Transportlīdzeklis ir skrejritenis, tas iztur līdz 100 kg svaru. 
6.8. Nomnieks pārvadā visas savas mantas, t. i., mantas, kas atrodas Nomnieka rīcībā, novietojot tās uz divu 

riteņu Transportlīdzekļa vai motorizētā divu riteņu Transportlīdzekļa vai ievietojot tās somā un 
uzņemoties pilnu risku un atbildību par pārvadāto mantu drošību. 

6.9. Nomnieks pats ir atbildīgs par jebkādiem Nomnieka īpašuma vai apģērba bojājumiem, iznīcināšanu vai 
nosmērēšanu Pakalpojuma lietošanas laikā. 

6.10. Iznomātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Nomniekam var rasties saistībā ar Pakalpojuma 
lietošanu, par zaudējumiem, ko Nomnieks var radīt trešajām personām, lietojot Pakalpojumu, un par 
kaitējumu Nomnieka veselībai, kas ir radies, lietojot Pakalpojumu, ja vien šādi zaudējumi nav radušies 
Iznomātāja normatīvo tiesību aktu un šī Līguma pārkāpuma rezultātā. 

6.11. Nomnieks apliecina, ka zina, kā lietot divu riteņu Transportlīdzekli vai divu riteņu motorizēto 
Transportlīdzekli, ka viņam ir nepieciešamās zināšanas, Transportlīdzekļa lietošanas prasmes un, ka 
viņš atbilst transportlīdzekļa vadīšanai nepieciešamās fiziskās sagatavotības standartam. 

6.12. Iznomātājs nav atbildīgs par jebkādu kaitējumu Nomnieka veselībai vai dzīvībai, ko izraisījis Nomnieks, 
izmantojot Transportlīdzekļus, ja vien šādi zaudējumi nav radušies Iznomātāja normatīvo tiesību aktu un 
šī Līguma pārkāpuma rezultātā.  

6.13. Nomniekam ir jāatlīdzina trešajām personām visi zaudējumi, kas ir radušies, Nomniekam lietojot 
Transportlīdzekli, ja vien šādi zaudējumi nav radušies Iznomātāja normatīvo tiesību aktu un šī Līguma 
pārkāpuma rezultātā. 

6.14. Lietojot un vadot Transportlīdzekļus, Nomniekam ir jāievēro  Ceļu satiksmes noteikumi, tos nepārkāpjot, 
neradot draudus un neradot kaitējumu savai veselībai, dzīvībai un īpašumam, kā arī trešo personu 
veselībai, dzīvībai un īpašumam. 

6.15. Uz divu riteņu mehāniskajiem Transportlīdzekļiem ir attiecināmi šeit noteiktie lietošanas noteikumi, 
nosacījumi un lietošanas apstākļi, kas ir tādi paši kā tie, kas ir noteikti velosipēdiem Ceļu satiksmes 
noteikumos. 

6.16. Visos gadījumos, lietojot divu riteņu transportlīdzekļus un divu riteņu motorizētos transportlīdzekļus, 
Nomniekam ir pienākums rīkoties kā saprātīgam un rūpīgam īpašuma pārvaldītājam. 

6.17. Nomniekam arī ir ieteicams:  
6.17.1. izvēlēties drošu braukšanas ātrumu; 
6.17.2. sākt Transportlīdzekļa bremzēšanu un vadīšanu drošā ātrumā, ņemot vērā pieredzi, prasmes 

un laikapstākļus; 
6.17.3. atbilstoši noregulēt sēdekļa augstumu; 
6.17.4. valkāt aizsargķiveri un atbilstošu apģērbu; 
6.17.5. pirms braukšanas uzsākšanas pārliecināties, ka Transportlīdzeklis [it īpaši tā sēdeklis (ja tāds 

ir)] ir tīrs. 
 

VII. VISPĀRĒJI MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU LIETOŠANAS NOTEIKUMI 
7.1. Mehānisko Transportlīdzekļu rezervēšanas kārtība 

7.1.1. Pirms brauciena uzsākšanas ar mehānisko Transportlīdzekli tas ir jārezervē. Mehāniskā 
Transportlīdzekļa rezervēšana tiek veikta, izmantojot Mobilo lietotni. Mehānisko Transportlīdzekli 
ir iespējams rezervēt pirms norādītā laika, līdz ir sācies paredzētais Transportlīdzekļa lietošanas 
periods. Rezervācijas laiks tiek norādīts katram Transportlīdzeklim Transportlīdzekļa 
rezervēšanas brīdī. Lai veiktu rezervēšanu, ir jāizpilda šādas darbības: 
7.1.1.1. jāpiesakās Elektroniskajā sistēmā; 
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7.1.1.2. jāizvēlas vēlamais mehāniskais Transportlīdzeklis; 
7.1.1.3. jāapstiprina mehāniskā Transportlīdzekļa rezervēšana. 

7.1.2. Rezervācijas apstiprinājums tiek ģenerēts Nomnieka Mobilās lietotnes ekrānā. 
7.1.3. Nomnieks var sākt lietot Transportlīdzekli norādītajā laika periodā, kas tiek norādīts katram 

Transportlīdzeklim, rezervējot to no rezervācijas apstiprināšanas brīža; pretējā gadījumā 
mehāniskā Transportlīdzekļa rezervēšana Elektroniskajā sistēmā tiek automātiski anulēta. Ja 
mehāniskā Transportlīdzekļa rezervēšanas brīdī tiek izvēlēta paplašinātā rezervācija un 
sākotnējās rezervācijas laiks beidzas pirms Transportlīdzekļa lietošanas sākuma, mehāniskā 
Transportlīdzekļa rezervācija tiek pagarināta par samaksāto rezervācijas laiku, kas ir izvēlēts 
Mobilajā lietotnē. Ja pēc norādītā laika perioda sākotnējā rezervācijas laika beigām Nomnieks 
nesāk izmantot mehānisko Transportlīdzekli izvēlētajā apmaksātajā rezervācijas laikā, 
paplašinātā rezervācija Elektroniskajā sistēmā tiek automātiski atcelta. Nomniekam ir jāapmaksā 
izvēlētais paplašinātās rezervācijas laiks atbilstoši Pakalpojumu cenām saistībā ar Cenrādī 
norādīto mehānisko Transportlīdzekli. 

7.1.4. Mehāniskā Transportlīdzekļa lietošanas periods vai periods, kuru Nomnieks apņemas apmaksāt 
ar Pakalpojuma maksu, sākas no Transportlīdzekļa, kuru Nomnieks ir rezervējis Transportlīdzekļa 
sistēmā, atbloķēšanas, un tas tiek reģistrēts minūtēs līdz brīdim, kad Transportlīdzeklis tiek 
nogādāts Stāvvietas zonā, kurā Transportlīdzeklis jāatdod un jābloķē (izņemot gadījumus, kad 
tiek izvēlēta paplašinātā rezervācija). 

7.2. Mehānisko Transportlīdzekļu lietošanas kārtība 
7.2.1. Pēc ierašanās rezervētā mehāniskā Transportlīdzekļa atrašanās vietā Nomniekam Mobilās 

lietotnes ekrānā ir jāizvēlas komanda “Atbloķēt Transportlīdzekli”. 
7.2.2. Nomniekam ir pienākums pārbaudīt mehānisko Transportlīdzekli (gan no ārpuses, gan salonā), 

lai pārliecinātos, ka mehāniskajam Transportlīdzeklim nav skaidri redzamu bojājumu, un 
Nomnieks apņemas pārbaudīt, vai visi mehāniskā Transportlīdzekļa piederumi un aprīkojuma 
elementi (aizdedzes atslēga, Degvielas karte un Transportlīdzekļa dokumenti) atrodas 
Transportlīdzeklī, un nekavējoties jāziņo Iznomātājam par jebkādām atklātajām neatbilstībām pa 
tālruni +371 28908649 vai nosūtot e-pastu uz info@citybee.lv. Ja skaidri redzamiem bojājumiem 
ir pievienota oranža atzīme, kas norāda, ka par bojājumu jau ir paziņots, Iznomātājs par šādiem 
bojājumiem nav jāinformē papildus. 

7.2.3. Lai sāktu vadīt mehānisko Transportlīdzekli, mehāniskais Transportlīdzeklis ir jāiedarbina, 
izmantojot Transportlīdzeklī esošo aizdedzes atslēgu. Ja mehāniskajam Transportlīdzeklim 
aizdedzes atslēga nav nepieciešama, mehānisko Transportlīdzekli iedarbina, nospiežot pogu, 
turot nospiestu bremžu pedāli. 

7.2.4. Pagaidu apstāšanās gadījumā mehāniskais Transportlīdzeklis tiek bloķēts un atkal atbloķēts, 
izmantojot mehāniskā Transportlīdzekļa atslēgu. 

7.2.5. Pēc Transportlīdzekļa lietošanas Nomniekam ir jāatdod mehāniskais Transportlīdzeklis Stāvvietā 
pēc izvēles (izņemot dažu modeļu Transportlīdzekļus, kas ir norādīti Tīmekļa vietnē, kuri ir jāatdod 
atpakaļ tajā pašā Stāvvietā, no kura Nomnieks ir paņēmis mehānisko Transportlīdzekli). 

7.2.6. Maksimālais mehāniskā Transportlīdzekļa lietošanas periods ir 30 (trīsdesmit) dienas. Ja 
Nomnieks nespēj atdot Transportlīdzekli 30 (trīsdesmit) dienas pēc Transportlīdzekļa lietošanas 
sākuma, Iznomātājam ir tiesības vērsties policijā ar iesniegumu par Transportlīdzekļa zādzību un 
bloķēt Transportlīdzekļa iedarbināšanu. Ja ir paredzēts pārsniegt maksimālo Transportlīdzekļa 
lietošanas periodu, Iznomātājs par to jāinformē ne vēlāk kā divas stundas pēc maksimālā termiņa 
beigām. Mehāniskā Transportlīdzekļa maksimālo lietošanas termiņu ir iespējams pagarināt, 
Pusēm par to vienojoties atsevišķi. 

7.2.7. Rakstveidā, tostarp pa e-pastu vai ar īsziņu, informējot Nomnieku 7 (septiņas) kalendārās dienas 
iepriekš, Iznomātājam ir tiesības jebkurā Transportlīdzekļa lietošanas perioda laikā nomainīt 
nomāto Transportlīdzekli ar citas kategorijas un parametru Transportlīdzekli, lai Iznomātājs varētu 
veikt periodiskas Transportlīdzekļu tehniskās apkopes un remontdarbus, novēršot 
Transportlīdzekļu bojājumus, un lai veiktu citas darbības. Saņemot šajā punktā norādīto 
Iznomātāja paziņojumu, Nomniekam ir jānodrošina atbilstoši apstākļi un jāļauj Iznomātājam 
nomainīt Transportlīdzekli, tostarp, bet ne tikai, jāatdod Iznomātājam Transportlīdzekļa atslēgas 
un citi priekšmeti, kas ir paņemti no Transportlīdzekļa, kā arī jāsavāc visas personīgās mantas, 
kas ir palikušas nomātajā Transportlīdzeklī. Iznomātāja norādītajā dienā un laikā, un vietā, par 
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kuru ir vienojušās Puses, un saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību jāpieņem cits 
Iznomātāja izsniegts Transportlīdzeklis. Ja netiek izpildīts šajā punktā noteiktais pienākums, 
Nomniekam ir jāatlīdzina visi Iznomātājam šādi nodarītie pamatoti tiešie zaudējumi. 

7.2.8. Atdodot mehānisko Transportlīdzekli Stāvvietā, Nomniekam ir pienākums novietot 
Transportlīdzekļa atslēgu tajā pašā vietā, no kuras tā tika paņemta, pārbaudīt, vai mehāniskajā 
Transportlīdzeklī nav palikušas personiskās mantas, un pārbaudīt, vai mehāniskajā 
Transportlīdzeklī ir atlikti atpakaļ visi dokumenti, piederumi un aprīkojuma elementi. 

7.2.9. Mehāniskais Transportlīdzeklis ir jāatdod atpakaļ un jānovieto vietā, kur tam jebkurā laikā ir 
iespējama publiska piekļuve. Transportlīdzekļus ir aizliegts novietot: 
7.2.9.1. vietās, kas atrodas aiz barjerām (izņemot īpašas stāvvietas lidostās, kas ir norādītas 

Mobilajā lietotnē); 
7.2.9.2. pazemes autostāvvietās; 
7.2.9.3. privātos pagalmos. 

7.2.10. Pēc mehāniskā Transportlīdzekļa atstāšanas Nomniekam Mobilās lietotnes ekrānā ir jāizvēlas 
komanda “Bloķēt Transportlīdzekli”. Atstājot mehānisko Transportlīdzekli, Nomnieks apņemas 
nodrošināt, ka tas ir aizslēgts, visi logi un jumta lūkas ir aizvērtas un visi mehāniskā 
Transportlīdzekļa piederumi ir atstāti Transportlīdzeklī. 

7.3. Degviela 
7.3.1. Katrā mehāniskajā Transportlīdzeklī ir pieejama Degvielas karte. Karte ir Iznomātāja īpašums. 

Degvielas kartes izmantošanas gadījumā mehāniskā Transportlīdzekļa degvielas cena tiek 
iekļauta Pakalpojuma maksā, ko Nomnieks maksā Iznomātājam atbilstoši šiem noteikumiem. 

7.3.2. Degvielas karti ir aizliegts izmantot citu transportlīdzekļu degvielas uzpildei. Ja Nomnieks pārkāpj 
iepriekšminēto aizliegumu, Iznomātājs visos gadījumos ziņo policijai par degvielas 
piesavināšanos, un Nomniekam ir pienākums atlīdzināt Iznomātājam pamatotus tiešos 
zaudējumus, kas ir radušies degvielas nelikumīgas izmantošanas dēļ, papildus maksājot 
Iznomātājam Cenrādī norādīto soda naudu. 

7.3.3. Nomniekam ir pienākums glabāt Degvielas karti drošā vietā un atstāt to mehāniskajā 
Transportlīdzeklī pēc tam, kad Transportlīdzekļa lietošana ir pabeigta, un Degvielas kartes 
nozaudēšanas gadījumā nekavējoties informēt Iznomātāju un atlīdzināt tam šādi radušos 
pamatotus tiešos zaudējumus. 

7.3.4. Mehāniskā Transportlīdzekļa degvielas uzpildei ir atļauts izmantot tikai mehāniskajā 
Transportlīdzeklī esošo Degvielas karti. 

7.3.5. Ja degvielas līmenis mehāniskajā Transportlīdzeklī ir mazāks kā 1/4 degvielas tvertnes tilpuma, 
Nomnieks apņemas uzpildīt Transportlīdzekļa degvielas tvertni tuvākajā degvielas uzpildes 
stacijā, kas ir izdevusi Degvielas karti. Degvielas kartes PIN kods ir norādīts uz šīs kartes. 

 
7.4. Pārējie mehāniskā Transportlīdzekļa lietošanas noteikumi un nosacījumi 

7.4.1. Nomniekam ir pienākums nodrošināt, ka mehāniskais Transportlīdzeklis tiek izmantots tam 
paredzētajam mērķim, ņemot vērā šeit noteikto procedūru, ražotāja ieteikumus un ekspluatācijas 
instrukciju, kā arī saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu un citu tiesību aktu prasībām. 

7.4.2. Nomnieks nav tiesīgs izmantot mehānisko Transportlīdzekli sacīkstēm vai citiem sporta vai 
sacīkšu mērķiem, izmantot to kā mācību transportlīdzekli un izmantot Transportlīdzekli nemainīgā 
pieaugošā slodzē (smago kravu pārvadāšana utt., izņemot kravas Transportlīdzekļus), lietot 
mehānisko Transportlīdzekli mērķiem, kuriem tas nav pielāgots, izmantot Transportlīdzekli, lai 
veiktu darbības, kas ir aizliegtas atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem. 

7.4.3. Nomniekam ir jānodrošina, lai mehāniskajā Transportlīdzeklī neviens nesmēķētu. Mehāniskajā 
Transportlīdzeklī ir atļauts pārvadāt mājdzīvniekus tikai īpaši šim nolūkam paredzētos 
transportēšanas konteineros. Ja kāds mehāniskajā Transportlīdzeklī smēķē, kā arī, ja 
mehāniskajā Transportlīdzeklī tiek pārvadāti mājdzīvnieki, kas nav ievietoti īpaši norādītajos 
konteineros, vai šajā punktā noteiktā kārtība tiek pārkāpta citā veidā, Nomniekam ir pienākums 
samaksāt Iznomātājam Cenrādī norādīto soda naudu. 

7.4.4. Ja mehāniskais Transportlīdzeklis tiek atstāts (arī īslaicīgi), Nomnieka pienākums ir nodrošināt, 
ka gaismas un mūzikas atskaņotājs tiek izslēgts, ka tiek aizvērti logi, jumta lūkas un 
Transportlīdzeklis tiek aizslēgts. 
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7.4.5. Jebkuras darbības vai mēģinājumi nolasīt, kopēt, mainīt vai dzēst mehānisko Transportlīdzekļu 
sistēmas datus ir stingri aizliegti. 

7.4.6. Brauciena beigās Nomnieks apņemas novietot Transportlīdzekli Stāvvietā. Nomnieks apņemas 
nodrošināt, lai Transportlīdzeklis netiek novietots Transportlīdzekļu stāvvietās, kas ir paredzētas 
trešajām personām, un ka Transportlīdzeklis netiek atstāts vietās, kur mehāniskā 
Transportlīdzekļa novietošana ir aizliegta ar ceļa zīmēm vai ceļa marķējumu. Par Ceļu satiksmes 
noteikumu un/vai citu tiesību aktu pārkāpumiem, novietojot Transportlīdzekli neatbilstošā 
stāvvietā, atbildīgs ir Nomnieks. 

7.4.7. Ja mehāniskā Transportlīdzekļa lietošanas periodā Nomnieks novieto transportlīdzekli maksas 
autostāvvietās, viņš par Transportlīdzekļa novietošanu maksā pats. 

 
VIII. NORĒĶINU NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI 
 

8.1. Nomnieks maksā Iznomātājam Pakalpojuma maksu atbilstoši Cenrādim 

(https://www.citybee.lv/lv/cenas), kas ir spēkā Transportlīdzekļa lietošanas brīdī. 

8.2. Transportlīdzekļa lietošanas perioda sākums tiek fiksēts Transportlīdzekļa sistēmā no transportlīdzekļa 
atbloķēšanas brīža un/vai tā paņemšanas no Stāvvietas līdz brīdim, kad Transportlīdzeklis tiek faktiski 
atdots Stāvvietā un tiek bloķēts. Pakalpojuma maksa tiek aprēķināta saskaņā ar Pakalpojuma lietošanas 
laikā spēkā esošo Cenrādi. 

8.3. Pakalpojuma maksa par katru mehāniskā Transportlīdzekļa veikto kilometru tiek aprēķināta, reizinot 
Transportlīdzekļa veikto kilometru skaitu ar Cenrādī norādīto viena kilometra cenu. Transportlīdzekļa 
veiktais attālums tiek noapaļots līdz tuvākajam kilometram. 

8.4. Iznomātājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem nodrošināt Nomniekam Pakalpojumu kredītlimitu, t. i., 
maksimālo atļauto atlikušo summu par Pakalpojumiem, kuru Nomnieks var uzkrāt. Iznomātājam ir 
ekskluzīvas tiesības mainīt iepriekš minēto kredītlimitu, atceļot, mazinot vai palielinot to jebkurā laikā.  

8.5. Iznomātājs izraksta rēķinu par pēdējā mēneša laikā sniegtajiem Pakalpojumiem, pamatojoties uz 
Elektroniskajā sistēmā un Transportlīdzekļa sistēmā pieejamajiem datiem, un nosūta to Nomniekam uz 
e-pastu reģistrācijā norādīto epasta adresi (šie rēķini ir derīgi bez paraksta, ievērojot MK noteikumu 
Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 8.3 punktu un likuma "Par 
grāmatvedību" 7.1 punktu) līdz kārtējā mēneša 5. (piektajai) darba dienai. Nomniekam ir tiesības arī 
pārskatīt izsniegtos rēķinus savā elektroniskajā kontā Mobilajā lietotnē vai Tīmekļa vietnē. Saskaņā ar 
šo Līgumu Nomniekam ir pienākums norēķināties par iepriekšējo mēnesi līdz kārtējā mēneša 
10. (desmitajai) dienai, ja viņš nav nokārtojis norēķinus līdz šim brīdim. Pēc rēķinu saņemšanas 
Nomniekam ir pienākums pārbaudīt, vai rēķinos norādītie dati ir pareizi, un paziņot par jebkādām 
pamanītajām neatbilstībām 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Nomniekam ir 
pienākums iesniegt prasības saistībā ar rēķinos norādīto informāciju 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina 
saņemšanas dienas. Ja Nomnieks neizvirza prasības iepriekš minētajā termiņā, ir uzskatāms, ka 
Nomnieks izsniegto rēķinu ir pieņēmis. 

8.6. Ja Nomnieks vēlas, lai atkārtoti tiktu izsniegts/labots rēķins, kas viņam ir kļūdaini izsniegts ne Iznomātāja 
vainas dēļ (piemēram, ja Nomnieks norāda nepareizu informāciju), par šādu rēķina atkārtotu 
izsniegšanu/labošanu ir piemērojama papildmaksa atbilstoši Cenrādim. 

8.7. Ja Nomnieks nesaņem rēķinu pa e-pastu līdz norādītā termiņa beigām, Nomnieks apņemas informēt 
Iznomātāju par rēķina saņemšanas nepieciešamību.  

8.8. Nomnieks apņemas samaksāt Iznomātājam nokavējuma procentus, piemērojot 0,05 procentu likmi no 
nenomaksātās summas par katru norēķinu veikšanas kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 procentus no 
nenomaksātās summas. 

8.9. Jebkuras Līgumā vai Cenrādī norādītās soda naudas ir uzskatāmas par Pušu minimālajiem 
neapstrīdamajiem zaudējumiem. Soda naudas vai nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Nomnieku 
no pienākuma atlīdzināt citus Līgumā noteiktus pamatotus tiešos Iznomātāja zaudējumus 

8.10. Ja Pakalpojumu izmantošanas laikā Nomnieks sasniedz Cenrādī noteikto limitu, Iznomātājam ir tiesības 
pieprasīt Nomniekam samaksāt par Transportlīdzekļa nomu un Pakalpojumiem, kurus Nomnieks ir 
saņēmis, pirms Iznomātāja rēķina saņemšanas un pirms Līgumā norādītā apmaksas termiņa beigām. Ja 
Nomnieks nav samaksājis iepriekš norādīto summu noteiktajā termiņā, Nomnieka pienākums ir atdot 
Transportlīdzekli Stāvvietā un atbilstoši izbeigt Transportlīdzekļa rezervāciju ne vēlāk kā vienas stundas 

https://www.citybee.lv/lv/cenas
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laikā pēc Iznomātāja pieprasījuma. Ja Nomnieks nespēj veikt norēķinus vai atdot Transportlīdzekli 
Stāvvietā, Iznomātājam ir tiesības bloķēt Nomnieka piekļuvi Elektroniskajai sistēmai, bloķēt 
Transportlīdzekļa lietošanu (Transportlīdzekļa iedarbināšanu), līdz Nomnieks sedz par saņemtajiem 
Pakalpojumiem uzkrāto summu, kā arī Iznomātājs ir tiesīgs ziņot policijai par nelikumīgu 
Transportlīdzekļa piesavināšanos. 

8.11. Ja Nomnieks neievēro Līgumā noteikto kārtību, Iznomātājam ir tiesības apturēt Pakalpojumu sniegšanu 
Nomniekam, atcelt Nomnieka braucienus (vai rezervāciju) un bloķēt Nomnieka piekļuvi Elektroniskajai 
sistēmai. Turklāt, ja Nomnieks neievēro vai neatbilstoši ievēro šo Līgumu, Iznomātājam ir tiesības 
pieprasīt Nomniekam novērst Līguma pārkāpumu papildu termiņā, kas jebkurā gadījumā nedrīkst 
pārsniegt 1 (vienu) stundu, ja vien Iznomātājs nav norādījis ilgāku termiņu atsevišķā paziņojumā. Ja 
Nomnieks šajā punktā noteiktajā laika periodā Līguma pārkāpumu nespēj novērst, ir uzskatāms, ka pēc 
paziņojuma termiņa beigām beidzas arī Transportlīdzekļa nomas termiņš (rezervācija). Paziņojuma par 
Līguma pārkāpumu saņemšana un šī pārkāpuma nenovēršana noteiktajā termiņā ir juridiski fakti, uz 
kuriem pamatojoties tiek izbeigta Transportlīdzekļa noma (rezervācija), un papildus paziņojums par 
Transportlīdzekļa nomu netiek izsniegts. Pēc Transportlīdzekļa nomas (rezervācijas) termiņa beigām 
Nomniekam nekavējoties ir jānogādā Transportlīdzeklis tuvākajā Stāvvietā. Ja Nomnieks nepiekrīt 
izpildīt vai neizpilda Iznomātāja pieprasījumu Iznomātāja noteiktajā termiņā, Iznomātājam ir tiesības 
bloķēt Nomnieka piekļuvi Elektroniskajai sistēmai un/vai bloķēt Transportlīdzekļa izmantošanu 
(Transportlīdzekļa iedarbināšanu) un neļaut Nomniekam turpināt izmantot Transportlīdzekli. Šādā 
gadījumā Iznomātāja darbiniekam, uzrādot Nomniekam savu dienesta apliecību, ja Nomnieks to 
pieprasa, arī ir tiesības pārņemt Transportlīdzekli. 
 

IX. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI 
9.1. Līgumslēdzējas Puses apstrādā savu darbinieku, aģentu vai citu pārstāvju, kas nodoti viens otram, 

personas datus (vārdu, uzvārdu, darba vietu, amatu, tālruņa numuru, e-pasta adresi), pamatojoties uz 
Līgumslēdzēju Pušu likumīgajām interesēm komerciālu attiecību uzturēšanas nolūkā ar šādām 
personām. 

9.2. Personas datu apstrādes nolūkos līgumslēdzējas Puses apņemas ievērot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi datus un par šo datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā 
datu aizsardzības regula), Latvijas Republikas Likumu par personas datu tiesisko aizsardzību un citus 
tiesību aktus, kas reglamentē personas datu aizsardzību, noteikumus par personas datu apstrādi. 

9.3. Noslēdzot šo līgumu, Nomnieks apliecina, ka ir saņēmis visas piekrišanas, apstiprinājumus, atļaujas 
Nomnieka Darbinieku personas datu apstrādei, t. i. vārds, uzvārds, personas kods un dati par 
Pakalpojumu izmantošanu, ieskaitot Transportlīdzekļa GPS (atrašanās vietas) dati, no Nomnieka 
darbiniekiem un apņemas glabāt saņemtās piekrišanas, apstiprinājumus, atļaujas uz visu Līguma 
darbības laiku. Nomnieka darbinieku dati tiek nodoti Iznomātājam apstrādei šī Līguma izpildes, 
Transportlīdzekļu nomas, kā arī Pakalpojumu sniegšanas un administrēšanas vajadzībām. Dati ir 
jāsniedz šī Līguma noslēgšanas un izpildes nolūkos. Ja personas dati netiek sniegti, Līgumu nav 
iespējams noslēgt. Iznomātājs nedrīkst apstrādāt Nomnieka darbinieku personas datus, kas saņemti no 
Nomnieka, mērķiem, kas nav saderīgi ar šī Līguma izpildes mērķiem. Apstrādājot personas datus, 
Iznomātājs ievēro turpmāk minētos principus: 
9.3.1. Personas dati tiek uzkrāti noteiktos un likumīgos nolūkos; 
9.3.2. personas dati tiek apstrādāti precīzi, godprātīgi un pārredzami; 
9.3.3. tiek apstrādāti tikai adekvāti personas dati, atbilstoši un nepieciešami noteikto mērķu 

sasniegšanai; 
9.3.4. personas dati tiek apstrādāti likumīgi, t. i., tikai atbilstoši normatīvo aktu noteiktajiem procesiem 

(līguma noslēgšana un izpilde, piekrišana, kā arī citi pamatojumi, ja nepieciešams); 
9.3.5. personas dati tiek regulāri atjaunināti; 
9.3.6. personas dati tiek uzglabāti ne ilgāk, kā ir nepieciešams, lai īstenotu datu apstrādes mērķus. 

9.4. Apstrādājot personas datus šī Līguma izpildes un Pakalpojumu administrēšanas un izpildes nolūkā, dati 
tiek glabāti 3 (trīs) mēnešus, ja pakalpojuma sniegšana tiek atteikta, un 5 (piecus) gadus no pakalpojuma 
sniegšanas brīža, ja pakalpojums tiek sniegts. Iznomātājs apņemas iznīcināt Nomnieka Darbinieku 
personas datus, beidzoties datu glabāšanas periodam. 



 

Page 12 of 14 

 

9.5. Ja Nomnieka Darbinieki izveido vadu vai bezvadu savienojumus starp savām ierīcēm un 
Transportlīdzekli, tostarp, bet ne tikai, izmantojot navigāciju, multimediju sistēmas, Mobilās ierīces, 
tostarp, bet ne tikai, viedtālruņus, Nomnieka ierīču dati paliek saglabāti Transportlīdzeklī. Nomnieka 
Darbinieks apliecina, ka saprot, ka mobilās ierīces dati no Transportlīdzekļa atmiņas ir jāizdzēš 
Nomnieka Darbiniekam, kurš izmanto Transportlīdzekli uz Nomnieka vārda un uz tā rēķina saskaņā ar 
Transportlīdzekļa ražotāja instrukcijām. Nomnieks apliecina, ka saprot un apzinās, ka Iznomātājs nav 
atbildīgs un nekādā veidā nekompensē Nomniekam un Nomnieka Darbiniekam zaudējumus, kas ir 
radušies Transportlīdzeklī saglabāto Nomnieka mobilās ierīces datu dēļ. Visas Nomnieka un Nomnieka 
Darbinieka celtās prasības par neizdzēstajiem Transportlīdzeklī glabātajiem Nomnieka Darbinieka 
mobilo ierīču datiem ir uzskatāmas par nepamatotām, un Iznomātājs tās neizskata. 

9.6. Lai novērstu, atklātu un cīnītos ar šī Līguma un tiesību aktu pārkāpumiem un lai aizsargātu Nomnieku, 
Nomnieka Darbiniekus un Iznomātāja mantu pret nelikumīgām darbībām (piemēram, Nomnieka 
Darbinieka datu, identitātes piesavināšanos), Iznomātājam ir tiesības uzkrāt, strukturēt un/vai citādi 
apstrādāt informāciju par iespējamu neatbilstošu Iznomātāja pakalpojumu pasūtīšanu un neatbilstošu 
Iznomātāja pakalpojumu izmantošanu. Par Nomnieka Darbinieka prettiesiskām darbībām Iznomātājam 
ir jāziņo tiesībsargājošajām iestādēm. 

9.7. Ar datu subjekta piekrišanu Iznomātājs ieraksta tālruņa sarunas ar servisa centra darbiniekiem, lai 
nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti, pienācīgu pakalpojumu sniegšanu un līguma izpildi. Pirms 
sarunas ierakstīšanas datu subjekts tiek informēts par sarunas ierakstu un tā mērķi. Tālruņa sarunu 
ieraksti tiek glabāti 6 (sešus) mēnešus, un tos ir iespējams noklausīties tikai tad, ja ir aizdomas par šo 
Noteikumu pārkāpumiem, Noteikumu par Nomnieka reģistrāciju Mobilajā lietotnē pārkāpumiem vai 
Iznomātāja iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, Iznomātāja sniegto pakalpojumu kvalitāti, 
negadījumiem vai konfliktiem (starpgadījumiem), kuros ir iesaistīts Nomnieka Darbinieks vai Darbinieki, 
ja rodas materiālo vērtību zaudējumi vai tās tiek bojātas vai iznīcinātas. 

9.8. Iznomātājs pilda savas līgumsaistības un likumā noteiktos pienākumus saskaņā ar Mobilajā lietotnē 
pieejamajiem datiem, kas ir norādīti Nomnieka reģistrācijas brīdī un Nomniekam veicot rezervēšanu. Ja 
datos rodas izmaiņas (uzvārds/vārds, adrese, reģistrācijas numurs u. c.), Nomniekam par to nekavējoties 
ir jāinformē Iznomātājs. 

9.9. Iznomātājs arī ir tiesīgs sazināties ar Nomnieku, ja tiek piedāvātas Iznomātāja preces vai pakalpojumi 
(vai līdzīgas preces/pakalpojumi) vai tiek lūgts sniegt atzinumu par precēm/pakalpojumiem. Pēdējā 
gadījumā Iznomātājam ir jānodrošina Nomniekam vienkārši īstenojama iespēja nepiekrist attiecīgu 
paziņojumu saņemšanai.  

9.10. Nomnieka Darbiniekam ir jāapliecina, ka viņš ir informēts, un ka viņam ir šādas tiesības: 
9.10.1. Piekļūt viņa personas datiem, kas tiek apstrādāti; 
9.10.2. pieprasīt labot nepareizus, nepilnīgus, neprecīzus personas datus; 
9.10.3. pieprasīt ierobežot datu apstrādes darbības (izņemot uzglabāšanu); 
9.10.4. pieprasīt iznīcināt datus (ja tiek apstrādāts pārmērīgs datu daudzums, ja dati netiek apstrādāti 

atbilstoši likumdošanas aktu prasībām, atsaucot piekrišanu vai sniedzot citu tiesību aktos noteiktu 
pamatojumu); 

9.10.5. tiesības uz datu pārnesamību (ja dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz līgumu vai piekrišanu). 
Īstenojot tiesības uz datu pārnesamību, apstrādātie dati var tikt pārsūtīti tieši Nomnieka 
Darbiniekam vai nodoti Nomnieka Darbinieka norādītajam datu pārzinim; 

9.10.6. nepiekrist tam, ka personas dati ir tikuši apstrādāti, ja datus apstrādā, pamatojoties uz piekrišanu 
vai likumīgām interesēm, tostarp apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos saskaņā ar tiesību aktos 
noteikto kārtību. 

9.11. Pieprasījumus par datu subjekta tiesību izmantošanu var iesniegt tikai tādi Nomnieka Darbinieki, kuri ir 
veikuši identifikāciju Mobilajā lietotnē. 

9.12. Nomnieka Darbinieka personas dati var tikt atklāti: 
9.12.1. Iznomātāja Darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par klienta apkalpošanu, grāmatvedību, 

Transportlīdzekļa uzturēšanu (ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums); 
9.12.2. trešajām personām, kas sniedz pakalpojumus Iznomātājam, izņemot tirgvedības uzņēmumiem, 

informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, revīzijas, grāmatvedības, juridisko 
pakalpojumu, parādu piedziņas uzņēmumiem un citām personām, ciktāl tas ir nepieciešams, lai 
izpildītu savstarpējos līgumus, kas ir noslēgti starp trešajām personām un Iznomātāju. 
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9.13. Pamatojoties uz Transportlīdzekļa Sistēmu datiem, Iznomātājam ir tiesības un atsevišķos gadījumos 
pienākums atbildīgajām iestādēm (piemēram, policijai) nodot informāciju par ceļu satiksmes noteikumu 
pārkāpumiem (piemēram, ātruma pārsniegšanu, braukšanu alkohola reibumā). 

9.14. Ja Nomniekam rodas jautājumi par personas datu apstrādi, Nomnieks var sazināties ar Iznomātāja datu 
aizsardzības speciālistu pa e-pastu info@citybee.lv vai reģistrēt savu pieteikumu pa tālruni +371 
28908649 (bezmaksas). Nomniekam ir tiesības sazināties arī ar Datu valsts inspekciju. 

9.15. Nomnieks ir iepazinies un iepazīstinājis visus savus darbiniekus, kuriem ir piešķirtas tiesības lietot 
Transportlīdzekļus Nomnieka vārdā saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, ar Privātuma politiku, 

kas publicēta Tīmekļa vietnē https://www.citybee.lv/lv/privatuma-politika. 

9.16. Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies un ir iepazīstinājis savus darbiniekus ar Iznomātāja sīkdatņu politiku, 

kas publicēta Tīmekļa vietnē https://www.citybee.lv/lv/privatuma-politika ; 

 
 

X. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI  
 

10.1. Līgums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Elektroniski parakstītais 
Līgums glabājas pie katras Puses. Par Līguma parakstīšanas datumu uzskatāms datums, kad pēdējā 
no Pusēm pievienojusi tam drošu elektronisko parakstu un atbilstošu laika zīmogu. 

10.2. Šo Līgumu var izbeigt ar Pušu rakstisku vienošanos. 
10.3. Pusei ir tiesības izbeigt šo Līgumu, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei 30 (trīsdesmit) dienas pirms 

Līguma izbeigšanas datuma. 
10.4. Ja Puse pārkāpj Līgumu un nenovērš pārkāpumu 10 (desmit) darba dienu laikā, cietušajai Pusei ir 

tiesības nekavējoties izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei. 
10.5. Šis Līgums ir izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, un tie ir attiecināmi uz šo Līgumu. 
10.6. Konfidencialitāte 
10.6.1. Puses apņemas ievērot no otras Puses saņemtās un līgumsaistību izpildes gaitā iegūtās informācijas 

konfidencialitāti, neizpaust šādu informāciju trešajām personām, izņemot normatīvajos tiesību aktos 
noteiktajos gadījumos un kārtībā. Konfidencialitātes noteikumi attiecas uz rakstisku, mutisku, 
elektronisku informāciju un uz informāciju jebkurā citā formā, kura nonāk Pušu rīcībā, izpildot šī Līguma 
saistības.  

10.6.2. Puses nodrošina, ka Līgumā noteiktās konfidencialitātes saistības ievēro arī Pušu darbinieki.    
10.6.3. Puses nosaka, ka saistības, kas paredzētas šo noteikumu 10.6.1. un 10.6.2. punktā, paliek saistošas 

Pusēm pēc šī Līguma termiņa beigām. 
10.7. Visas domstarpības vai strīdus, kas rodas starp Pusēm par šo Līgumu, abas līgumslēdzējas Puses risina 

godprātīgi sarunu ceļā. Ja starp Pusēm neizdodas panākt vienošanos, visi strīdi, nesaskaņas vai 
prasības, kas izriet no šī Līguma vai ir saistībā ar to, tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek 
risināti Latvijas Republikas kompetentā tiesā. 

10.8. Visi paziņojumi, piekrišanas un cita veida saziņa, ko var sniegt jebkura no Pusēm saskaņā ar šo Līgumu, 
tiek uzskatīta par spēkā esošu, ja tā personīgi tiek piegādāta otrai Pusei un ir saņemts apstiprinājums 
par saņemšanu, tiek nosūtīta ierakstītā vēstulē, vai e-pastu. Personīgi sniegtie paziņojumi tiek uzskatīti 
par piegādātiem to piegādes dienā; paziņojumus, kas nosūtīti ierakstītā vēstulē, uzskata par saņemtiem 
5. (piektajā) darba dienā no pasta sūtījuma nosūtīšanas dienas, izņemot, ja pasta sūtījums faktiski tiek 
saņemts agrāk, un apliecinošais dokuments ir pieejams; ja paziņojumu nosūta e-pastu, to uzskata par 
saņemtu tajā dienā, kad tas nosūtīts, ja tas tiek nosūtīts darba dienā līdz pulksten 17:00; pretējā gadījumā 
paziņojumu uzskata par saņemtu nākošajā darba dienā. 

10.9. Ja mainās Puses adrese un/vai cita informācija, šāda Puse paziņo otrai Pusei par to ne vēlāk kā 3 (trīs) 
dienas pēc attiecīgo datu izmaiņām. Ja Puse nepilda iepriekšminētās prasības, tai nav tiesību celt 
iebildumus, ja otras Puses darbības, kas veiktas saskaņā ar visjaunākajiem zināmajiem datiem, ir 
pretrunā ar Līguma noteikumiem, vai ja tā nav saņēmusi paziņojumu, kas nosūtīts saskaņā ar šiem 
datiem. 

10.10. Šādi dokumenti tiek uzskatīti par šī Līguma pielikumiem un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa: 
10.10.1. Transportlīdzekļu nomas un pakalpojumu sniegšanas 

Cenrādis(https://www.citybee.lv/lv/cenas); 

10.10.2. Privātuma  politika (https://www.citybee.lv/lv/privatuma-politika); 

mailto:info@citybee.lv
https://www.citybee.lv/lv/privatuma-politika
https://www.citybee.lv/lv/privatuma-politika
https://www.citybee.lv/lv/cenas
https://www.citybee.lv/lv/privatuma-politika
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10.10.3. soda naudas, kas maksājamas par Līguma noteikumu pārkāpšanu 

(https://www.citybee.lv/lv/faq/vai-ir-kadas-papildu-izmaksas) 
10.11. Nomnieks apliecina, ka piekrīt un apzinās, ka visi šī Līguma pielikumi, kas uzskaitīti šo noteikumu 10.6.1. 

- to 10.6.3. punktā, ir publicēti Tīmekļa vietnē. Nomnieks apliecina, ka piekrīt un neiebilst, ka Iznomātājs 
ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem grozīt augstāk minētajos pielikumos aprakstītos un izklāstītos noteikumus, 
ieskaitot pielikumu “Transportlīdzekļa nomas un pakalpojumu sniegšanas cenas”. Iznomātājs apņemas 
paziņot Nomniekam par pielikumu grozījumiem 7 darba dienu laikā no pielikuma grozīšanas dienas. Ja 
pēc Līguma pielikumu grozījumu spēkā stāšanās brīža, ieskaitot Cenrādi, par kuru Nomnieks tiek 
informēts saskaņā ar šo Noteikumu 10.11. punktā noteikto kārtību, Nomnieks turpina izmantot 
Transportlīdzekļus, pamatojoties uz Līgumu, ir uzskatāms, ka Nomnieks ir akceptējis Iznomātāja veiktos 
grozījumus Cenrādī. Ja Nomnieks nepiekrīt iepriekš minētajiem grozījumiem, Nomniekam ir tiesības 
nekavējoties izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Iznomātājam, un/vai Nomniekam ir pienākums 
atdot Transportlīdzekli Stāvvietā, atbilstoši pabeigt braucienu ar Transportlīdzekli un pārstāt izmantot 
Pakalpojumus ne vēlāk kā līdz Cenrāža spēkā stāšanās datumam. 

10.12. Puses apņemas Līguma darbības laikā veikt pienācīgus pasākumus, lai novērstu jebkādu to 
iesaistīšanos nelikumīgās darbībās, kas saistītas ar korupciju un krāpšanu. Pēc vienas Puses 
pieprasījuma otrai Pusei ir jāsniedz informācija par tās īstenotajiem pretkorupcijas un krāpšanas 
novēršanas pasākumiem, kā arī jebkura informācija attiecībā uz šī Līguma izpildes gaitā identificētajiem 
pārkāpumiem un to novēršanai veiktajiem pasākumiem šajā sakarā. Ja viena Puse gūst pierādījumus 
vai pastāv pamatotas aizdomas, ka otra Puse ir veikusi vai bijusi iesaistīta nelikumīgās darbībās, kas 
saistītas ar korupciju un krāpšanu, tad pirmajai Pusei ir tiesības pieprasīt otrai Pusei nekavējoties sniegt 
informāciju par tās īstenotajiem korupcijas un krāpšanas novēršanas pasākumiem, tai skaitā informāciju 
attiecībā uz šī Līguma izpildes gaitā konstatētajām nelikumīgajām darbībām un to novēršanai veiktajiem 
pasākumiem. Ja otra Puse nesniedz pieprasīto informāciju un/vai nekavējoties neveic atbilstošus 
pasākumus šī Līguma izpildes gaitā konstatēto nelikumīgo darbību novēršanai, tad pirmā Puse, 
iesniedzot attiecīgu rakstisku paziņojumu, ir tiesīga nekavējoties pārtraukt savu līgumsaistību izpildi vai 
izbeigt šo Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma. 
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