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RTU STUDENTU PARLAMENTA  

INICIATĪVAS FONDA PIELIKUMS NR. 3 

PIEŅEMŠANAS NODOŠANAS AKTS  

NR. ___ 
 
 

201__. gada ___. ____________ 

RTU SP, kuru pārstāv ____________________________________ (vārds, uzvārds), 

biroja administrators/e, tālāk tekstā - RTU SP, no vienas puses un 

_____________________________________(vārds, uzvārds), p.k. ______________, 

tel.nr. _______________________ tālāk tekstā — SAŅĒMĒJS, no otras puses 

noslēdza šādu pieņemšanas nodošanas aktu , tālāk tekstā — Akts, uz RTU SP 

Iniciatīvas Fonda inventāru: 

1. Inventārs. 

1.1. RTU SP nodod, bet SAŅĒMĒJS pieņem lietošanā: 

Nr. Inventārs 
Inventarizācijas 

Nr. 

Izsniegšanas 

laiks  

(datums) 

Atgriešanas 

laiks 

(datums) 

   

  

   

   

   

2. Ekspluatācija: 

2.1. SAŅĒMĒJS garantē, ka: 

2.1.1. inventārs tiks lietots atbilstoši tā: 

2.1.1.1. ekspluatācijas noteikumiem; 
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2.1.1.2. garantijas noteikumiem; 

2.1.1.3. darba drošības noteikumiem. 

2.1.2. tiks saglabātas inventarizācijas uzlīmes. 

2.2. RTU SP garantē, ka: 

2.2.1. nodošanas brīdī inventārs ir darba kārtībā; 

2.2.2. inventārs tiks nodots kopā ar tā dokumentāciju (garantiju, instrukciju 

utt.). 

3. Inventāra apsekošana un nodošana RTU SP:  

3.1. RTU SP pastāv iespēja apsekot inventāru, brīdinot SAŅĒMĒJU 1 nedēļu 

pirms.  

3.2. nododot vai apsekojot inventāru tam ir jābūt: 

3.2.1. uz vietas; 

3.2.2. darba kārtībā; 

3.2.3. bez vizuāliem defektiem; 

3.2.4. pieejamai dokumentācijai; 

3.2.5. uzlīmētai tā inventarizācijas uzlīmei. 

3.3. ja tiek konstatēts, ka inventārs neatbilst punktam 3.2, tad SAŅĒMĒJAM 1 

mēneša laikā ir: 

3.3.1. jāatrāda RTU SP uz vietas neesošo inventāru (nozaudēta inventāra 

gadījumā stājas spēkā 3.3.3. punkts); 

3.3.2. jāveic attiecīgā inventāra remontdarbi (iepriekš saskaņojot ar RTU SP 

biroja administratoru/i); 

3.3.3. jāatmaksā RTU SP inventāra vērtību pilnā apmērā no sākotnējās 

vērtības; 

3.3.4. jāvienojas par jaunas attiecīgās inventarizācijas uzlīmes drukāšanu, 

maksājot soda naudu 5 EUR apmērā par katru uzlīmi. 

3.4. Ja inventāru izmantojot pēc tā paredzētajiem ekspluatācijas noteikumiem, tas 

ir nolietojies, tad par tā nodošanu jāsazinās ar RTU SP biroja 

administratoru/i. 
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4. Akta darbības laiks: 

4.1. Akts stājas spēkā līdz ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz inventāra 

nodošanai (atbilstoši 3.2.punktā minētās kārtības), kas ir apstiprināts ar 

atkārtotiem abu pušu parakstiem; 

4.2. Akts ir jāpārslēdz jaunā redakcijā, abām pusēm sazinoties 3 nedēļas pirms, ja: 

4.2.1. mainās RTU SP biroja administrators/e; 

4.2.2. RTU SP veic izmaiņas akta punktos; 

4.2.3. mainās SAŅĒMĒJS (inventāra atbildīgā persona); 

4.2.4. tuvojas termiņa noilgums. 

5. Nobeiguma noteikumi: 

5.1. RTU SP pastāv iespējas uz pirms laicīgu akta beigšanos un iekārtu nodošanu 

pēc punkta 3.2, pamatojoties uz akta attiecīgo punktu neievērošanu.  

5.2. Puses vienojas, ka jebkādus savstarpēji radušos strīdus tās centīsies atrisināt 

sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā nekas netiks atrisināts, tad problēma tiks risināta 

augstākās instancēs. 

5.3. Akts sastādīts divos eksemplāros, aktam pievienota SAŅĒMĒJA personu 

apliecinoša dokumenta kopija.  
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Inventārs izsniegts: 

201__. gada ____. __________________ 

RTU SP      SAŅĒMĒJS 

__________________________   __________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts)     (vārds, uzvārds, paraksts) 

 
 

Inventārs nodots: 

201__. gada ____. __________________ 

RTU SP      SAŅĒMĒJS 

__________________________   __________________________ 
(vārds, uzvārds, parakst)     (vārds, uzvārds, paraksts) 

 


