
Piekabes patapinājuma līgums 
TIKAI METĀLLŪŽŅU PIEGĀDEI

             201___. gada _______________________
SIA  „___________________________”,  reģistrācijas  Nr. ___________________________,  juridiskā  adrese: 
______________________________________________________,  turpmāk  saukts   ,,Patapinājuma  devējs”,  kuras  vārdā  saskaņā  ar  amata 
pilnvarām un sabiedrības statūtiem  rīkojas  tās ____________________________________________, no vienas puses
un
vārds, uzvārds: _______________________________________________________________________________________ 
personas kods: ________________________________________________ 
pase/vad. apliecība: ___________________________, 
dzīves vieta: ____________________________________________________, turpmāk saukts  „Nomnieks” un  ,,Patapinājuma ņēmējs”, no otras 
puses, noslēdz šo līgumu:
Patapinājuma devējs nodod Patapinājuma ņēmējam, bet Patapinājuma ņēmējs pieņem lietošanai bez maksas automašīnas piekabi: 
reģistrācijas numurs ___________________________, 
izlaiduma gads ___________________________,
šasijas numurs ___________________________,
tehniskais stāvoklis ___________________________,
vērtība EUR___________________________, turpmāk tekstā saīsināti – ,,Piekabe”.
Piekabes grafiskais attēls:

(ja ir bojājumi - atzīmēt zīmējumā)

1. Patapinājuma devējs nodod Piekabi Patapinājuma ņēmējam  punktā 3. noteiktajai lietošanai bez maksas, ar nosacījumu, ka atdota tiks tieši tā 
Piekabe un tieši tādā stāvoklī, kādā tika nodota.

2. Noslēdzot šo līgumu, Patapinājuma ņēmējs apliecina, ka viņam ir transportlīdzekļa vadītāja tiesības, kuras ļauj vadīt transportlīdzekli, kuram 
sakabē pievienota Piekabe, tāpēc kā apstiprinājumu minētajam pievieno līgumam pielikumā vadītāja apliecības kopiju

3. Piekabes lietošanas mērķis pēc šī līguma ir tikai Patapinājuma ņēmēja rīcībā esošo metāllūžņu piegādes nodrošināšana no to atrašanās vietas 
līdz Patapinājuma devēja  lūžņu iepirkuma vietai – ___________________________.

4. Patapinājuma ņēmējs drīkst izmantot Piekabi tikai 3. punktā noteiktajam lietošanas mērķim, kategoriski aizliegts izmantot Piekabi citu kravu 
pārvadāšanai, ne ceļā pēc metāllūžņiem uz to atrašanās vietu, ne pa ceļam atpakaļ uz lūžņu iepirkšanas vietu.

5. Patapinājuma devējs aprobežo Piekabes lietošanas laiku. Patapinājuma ņēmējs Piekabi bez maksas drīkst lietot  2 (stundas) stundas vai līdz 
___:___.

6. Ja Patapinājuma ņēmējs Piekabi nav atgriezis Patapinājuma devējam šī līguma 5. punktā noteiktajā termiņā, tad par pirmo nokavēto  stundu, 
kurā Piekabe atrodas pie  Patapinājuma ņēmējs  virs nolīgtā lietošanas termiņa, Patapinājuma ņēmējam jāmaksā Patapinājuma devējam EUR 7,00 
(septiņi eiro,  00 centi) pieskaitot   PVN, par katru nākamo stundu EUR 14 (četrpadsmit eiro,  00 centi)  pieskaitot  PVN. Gadījumā ja,  Piekabes 
izmantošanas laikā ir konstatēts, ka Piekabe nav izmantota metāllūžņu pārvešanai, tad Patapinājuma ņēmējam jāmaksā Patapinājuma devējam EUR 
30,00 (trīsdesmit eiro, 00 centi) pieskaitot PVN.

7. Par Piekabes lietošanu, turēšanu, virs atļautā termiņa, Patapinājuma ņēmējam šī līguma 6. punktā paredzētā maksa ir jāsamaksā Patapinājuma 
devēja  viņa rēķinā norādītajā termiņā un kontā vai skaidrā naudā kasē.
8. Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas brīža, līdz tā saistību pilnīgai izpildei.

9.  Patapinājuma  ņēmējs  apņemas  lietot  Piekabi  vienīgi  līgumā  paredzētajiem  mērķiem,  ievērojot  Piekabes  tehniskās  ekspluatācijas  un 
uzturēšanas noteikumus, ceļu satiksmes noteikumus, darba drošības noteikumus, neveikt Piekabes pārbūvi, demontāžu, nenodot Piekabi lietojumā vai 
savādāk  ar to rīkoties trešajām personām, nekavējoties ziņot Patapinājuma devējam  par jebkuriem negadījumiem, kas radušies Piekabi lietojot un 
iespējamiem apstākļiem, kuru dēļ Piekabes atgriešana varētu būt kavēta.

10. Patapinājuma ņēmējam  ir pienākums atlīdzināt  Patapinājuma devējam arī tos zaudējumus, kuri radušies  līguma laikā trešo personu darbības,  
bezdarbības rezultātā attiecībā pret Piekabi (bojājumi, defekti, zādzība u.c.).
11. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā ar identisku tekstu un vienādu juridisko spēku.

12. Pēc līguma parakstīšanas viens tā eksemplārs atrodas pie Patapinājuma ņēmēja, viens pie Patapinājuma devēja.

13. Piekabe uzskatāma par atgrieztu,  kad  Patapinājuma ņēmējs  Patapinājuma devējam nodevis Piekabi,  un  Patapinājuma devējs  uz  līguma 
izdarījis uzrakstu, kuru parakstījis, par to, cikos un kādā stāvoklī ir Piekabi no Patapinājuma ņēmēja pieņēmis.
14. Kopā ar Piekabi Patapinājuma ņēmējam tiek nodota Piekabes tehniskā apliecība, ko Patapinājuma ņēmējs atgriež kopā ar Piekabi un par ko tiek 
izdarīta atzīme uz šī līguma.
Patapinājuma devējs ___________________________       Patapinājuma ņēmējs___________________________

Piekabes nodošana – pieņemšana (atgriešana):
pulkstenis ___:___, datums: ___.___.___________________________ 
Tehniskais stāvoklis: __________________________________________________________________________________________
Tehniskā pase_______________________________________
Patapinājuma devējs ___________________________         Patapinājuma ņēmējs____________________________


