Pielikums
Aizkraukles novada domes
2022.gada 21.aprīļa sēdes
lēmumam Nr.249
(protokols Nr.9., 62.p).

Līgums Nr……
Par medību tiesību nomu
Aizkraukles novada, Neretas pagastā

2022. gada ……….

Aizkraukles novada pašvaldība, vienotais reģistrācijas Nr.90000074812, kuras vārdā
saskaņā ar Aizkraukles novada pašvaldības nolikumu un Neretas apvienības pārvaldes nolikumu
rīkojas pārvaldes vadītājs Juris GORBAČOVS (turpmāk tekstā – Pašvaldība), kā Iznomātāju no
vienas puses,
un Mednieku biedrība “CĪRULĒNI”, reģistrācijas Nr.40008101433, juridiskā adrese:
“Kalna Grievalti”, Pilskalnes pagasts, Aizkraukles novads, kuru saskaņā ar 2021.gada
17.septembra pilnvaru pārstāv pilnvarotā persona Jānis KALNIŅŠ (turpmāk tekstā - Nomnieks)
kā Nomnieku no otras puses
saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 “Medību
noteikumu”13.punktu, kurš nosaka ka: “13. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs medību
tiesības var nodot citai personai, noslēdzot rakstveida līgumu par medību tiesību nodošanu
(turpmāk – medību līgums) zemes vienībā, kurai piešķirts kadastra apzīmējums, vai tās daļā, ja
medību līgumā ir precīzi norādītas zemes vienības daļas robežas” un
Aizkraukles novada domes 2022.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.249 (protokols Nr.9., 62.p.),
noslēdz līgumu par medību tiesību platībām, kurš saistošs pašiem līdzējiem un viņu tiesību un
saistību pārņēmējiem par sekojošo:
1.Līguma priekšmets
1.1

Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā medību tiesību realizēšanai
nekustamā īpašuma “Šalkones”, Neretas pagasts, Aizkraukles novads, 8,8 ha platībā
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 32700030045.
1.2 Nomniekam ir tiesības izmantot iepriekšminēto zemes vienību tikai medību saimniecības
organizēšanai.
1.3 Iznomātājs garantē, ka iepriekšminētā nomas platība pieder pašvaldībai un nav iznomāta
citam medību kolektīvam medību tiesību realizēšanai.
1.4. Punktā 1.1. minētā zemes vienība ir iznomāta kā lauksaimniecības zeme un zeme zem
ēkām, bet no Nomnieka saņemta rakstiska piekrišana.
2. Nomnieks apņemas
2.1

Realizējot medību tiesības nomas platībās, ievērot Latvijas Republikas pieņemtos likumus
un normatīvos aktus.
2.2. Pēc Iznomātāja lūguma palīdzēt novērst meža zvēru postījumus nomas platībās.
3. Iznomātājs apņemas
3.1

Līguma darbības laikā nenodot atļauju realizēt medību tiesības trešajām personām.

3.2

Netraucēt nomnieka darbību medību saimniecības organizēšanā un medību norisē.
4. Noslēguma nosacījumi

4.1

Šis līgums pilnībā atspoguļo pušu vienošanos. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas
spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas puses.
4.2 Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas brīža un noslēgts uz pieciem gadiem līdz 2027.gada
30.aprīlim. Ja, termiņam beidzoties, Iznomātājam un Nomniekam nav pretenziju, tiek
slēgta Vienošanās par līguma termiņa pagarinājumu vēl uz tādu pašu termiņu.
4.3 Iznomātājam un Nomniekam ir tiesības lauzt līgumu pirms termiņa beigām trīs mēnešus
iepriekš, rakstiski informējot par to līgumslēdzēja pusi.
4.4. Iznomātājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo līgumu, ja Nomnieks nepilda Līguma nosacījumus,
par to rakstiski brīdinot Nomnieku vienu mēnesi iepriekš.
4.5 Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam katrai līgumslēdzēju pusei.
Iznomātājs _________________________________/Juris Gorbačovs/
Nomnieks __________/Jānis Kalniņš/

