SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Reģ. Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
tālr.: 64774844, e-pasts: dome@smiltenesnovads.lv

NOTEIKUMI
Smiltenē

2022.gada 30. martā

Nr. 2/22
Apstiprināti
ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2022.gada 30. marta lēmumu Nr. 165
(sēdes protokols Nr.8, 55.§.)

Par Smiltenes novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 2. punktu,
41. panta pirmās daļas 2. punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 4. punktu
1. Šie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību Smiltenes novada
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās.
2. Pašvaldība medību tiesības pašvaldības īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošajās medību platībās (zemes
vienībās) nodod nomā vienai personai, noslēdzot rakstveida līgumu par medību tiesību nodošanu nomā
(turpmāk – medību līgums), kas izstrādāts pēc šo noteikumu 1. pielikumā noteiktā parauga uz termiņu, kas nav
īsāks par 1 (vienu) gadu, bet ne ilgāk kā uz 5 (piecām) medību sezonām.
3. Medību tiesību nomas maksa vai izsoles gadījumā - sākuma cena noteikta 0,20 EUR apmērā gadā par vienu
ha bez PVN.
4. Medību tiesību nomas maksu medību tiesību nomnieks samaksā atbilstoši medību līguma parauga (1.
pielikums) noteikumiem. Papildus medību tiesību nomas maksai medību tiesību nomnieks maksā normatīvajos
aktos noteiktos nodokļus un nodevas, kas saistītas ar medību tiesību nomu (ja attiecināms).
5. Ja normatīvajos aktos tiek veikti grozījumi, kas ietekmē nodokļu, nodevu vai medību tiesību nomas maksas
aprēķina kārtību vai apmēru, izmaiņas nodokļu, nodevu vai medību tiesību nomas maksā tiek piemērotas spēkā
esošajos normatīvajiem aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
6. Medību tiesību nomu uz pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajām zemes vienībām var
ierosināt fiziska vai juridiska persona (medību kolektīvs), kas atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām,
iesniedzot medību tiesību nomas ierosinājumu (iesniegumu), un pašvaldība.
7. Medību tiesību nomas tiesības pašvaldības medību platībās tiek piešķirtas šādiem pretendentiem, ievērojot
šādu prioritāro secību (ciktāl attiecināms):
7.1. medību tiesību lietotājam, kura medību iecirknis reģistrēts Valsts meža dienesta (turpmāk - VMD) Meža
kontroles teritorijas datu bāzē un kas pieteicies noteikumos noteiktā kārtībā uz to iesniegumā pieteikto medību
platību, uz kuru šim medību tiesību nomniekam beidzas medību līgums;
7.2. medību lietotājam, kuru esošais medību iecirknis pilnībā ieskauj pašvaldības medību platību;

1

7.3. medību tiesību lietotājam, kura medību iecirknis atrodas Smiltenes novada teritorijā un reģistrēts VMD
Meža kontroles teritorijas datu bāzē, un šī iecirkņa medību platība neatrodas tālāk par 100 metriem no
iesniegumā pieteiktās pašvaldības medību platības, un ir ne mazāka kā 2000 ha;
7.4. medību tiesību lietotājam, kura medību iecirknis atrodas Smiltenes novada teritorijā un reģistrēts VMD
Meža kontroles teritorijas datu bāzē, un šī iecirkņa medību platība neatrodas tālāk par 100 metriem no
iesniegumā pieteiktās pašvaldības medību platības, un ir ne mazāka kā 1000 ha;
7.5. medību tiesību lietotājam, kura medību iecirknis atrodas Smiltenes novada teritorijā un reģistrēts VMD
meža kontroles teritorijas datu bāzē, neatrodas tālāk par 100 metriem no iesniegumā pieteiktās pašvaldības
medību platības un juridiskā adrese reģistrēta Smiltenes novadā;
7.6. medību tiesību lietotājam, kura medību iecirknis atrodas Smiltenes novada teritorijā un reģistrēts VMD
Meža kontroles teritorijas datu bāzē.
8. Katru gadu ne vēlāk kā līdz 1.aprīlim attiecīgajā Pašvaldības pagasta pārvaldēs pie informācijas stenda un
Pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltenesnovads.lv tiek izvietota informācija par pašvaldības īpašumā vai
tiesiskajā valdījumā esošajām brīvajām medību platībām un medību platībām, uz kurām kārtējā gadā beidzas
medību tiesību nomas līgumi;
9. Medību tiesību nomas pretendents (turpmāk – Pretendents), kas vēlas iegūt tiesības slēgt medību līgumu,
iesniedz šo noteikumu 11. punktā minētos dokumentus.
10. Pašvaldība var iznomāt tādas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošas medību platības, par kurām nav bijis
noslēgts medību līgums, ja informācija par medību platībām izvietošanas termiņš nav bijis īsāks par 2 (divām)
nedēļām.
11. Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti:
11.1. juridiskai personai:
11.1.1. iesniegumu pēc šo noteikumu 2. pielikumā norādītā parauga;
11.1.2. ja personu pārstāv pilnvarotā persona, tad iesniegumā norāda pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu,
personas kodu, un iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu pilnvaru;
11.1.3. VMD izziņu par medību iecirkņa reģistrāciju, iecirkņa teritoriju un iecirknī esošo medību platību.
11.2. Fiziskai personai:
11.2.1. iesniegumu pēc 2. pielikumā norādītā parauga;
11.2.2. mednieka apliecības kopiju;
11.2.3. ja personu pārstāv pilnvarotā persona, tad iesniegumā norāda pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu,
personas kodu, un iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegtu pilnvaru, kas apliecina pārstāvja
pārstāvības tiesības, uzrādot pārstāvja personu apliecinošu dokumentu;
11.2.4. VMD izziņu par medību iecirkņa reģistrāciju, iecirkņa teritoriju un iecirknī esošo medību platību.
12. Vērtēti tiek tikai to pretendentu iesniegumi, kuri ir iesnieguši visus noteikumu 11. punktā norādītos
dokumentus.
13. Pie pieteikuma izvērtēšanas pašvaldībai ir tiesības:
13.1. pieprasīt no pretendenta papildus informāciju, ja šāda informācija nav pašvaldības rīcībā;
13.2. pieaicināt speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
14. Pretendenta un tā iesniegto dokumentu izvērtēšanu atbilstoši noteikumos izvirzītajām prasībām veic
Nekustamā īpašuma lietu komisija.
15. Netiek vērtēti to pretendentu iesniegumi, kuriem ir nenokārtotas finansiālas saistības ar pašvaldību un/vai,
kuri nav iesnieguši visus nepieciešamos dokumentus.
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16. Ja pieteicies viens pretendents, ar to tiek slēgts medību līgums par noteikumu 3. punktā noteiktā kārtībā
noteikto nomas maksu. Ja pieteikušies vairāki pretendenti, medību līgumu slēdz ar pretendentu, ievērojot šo
noteikumu 7. punktā noteikto prioritāro secību.
17. Ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi medību tiesību nomas pretendenti, starp tiem tiek rīkota izsole un medību
tiesību nomas tiesības iegūst pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas tiesību cenu par 1 (vienu) hektāru
gadā.
18. Medību tiesību nomas izsoles rīkotājs ir Smiltenes novada pašvaldības Mantas novērtēšanas, atsavināšanas
un izsoles komisija.
19. Medību tiesību nomas izsoles norises un medību līguma slēgšanas kārtību regulē izsoles noteikumi, kas
tiek apstiprināti ar Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu.
20. Medību līgumu pašvaldības vārdā paraksta attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs, Smiltenes pilsētā – domes
izpilddirektors.
21. Pašvaldība 30 dienu laikā pēc medību līguma noslēgšanas informē pašvaldības iznomāto zemes gabalu
nomniekus par noslēgto medību līgumu.
22. Līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgtie medību līgumi ir spēkā līdz līgumos paredzētā termiņa
beigām.
23. Medību tiesību nomas līgumi, kas noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un kuros nav noteikts
līguma darbības termiņš vai nomas maksa, ir grozāmi atbilstoši noteikumu 2. punktam, piemērojot maksu, kas
noteikta saskaņā ar noteikumu 3. punktu.
24. Atsavinot pašvaldības medību platību (zemes vienību), pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas
atbildīgais darbinieks nodrošina medību tiesību nomnieku rakstveida informēšanu par atsavināšanas procesa
pabeigšanu un īpašnieku maiņu.
25. Medību platības precizēšanas gadījumos (pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas u.c. gadījumos) medību
tiesību nomnieks tiek rakstiski informēts par platības izmaiņu 45 dienu laikā pēc tās reģistrēšanas Valsts zemes
dienestā.
26. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. aprīlī.
27. Atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 2015. gada 23. aprīļa nolikumu “Par medību tiesību nomas
piešķiršanas kārtību Apes novada pašvaldības īpašumos.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs

E. Avotiņš
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1. pielikums
LĪGUMS Nr.
Par medību tiesību nodošanu
Smiltenes novada ___ pag.,

20__. gada __._________

Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, turpmāk tekstā – Īpašnieks, kuru pārstāv ____ pagasta
pārvaldes vadītājs ______, kurš rīkojas, pamatojoties uz Smiltenes novada pašvaldības ______. gada ___.
__________ Noteikumiem Nr. _____________________________ un Biedrība “Mednieku klubs
“________________””, vienotais reģ. Nr. ___, turpmāk tekstā – “Mednieku klubs”, tā ___ personā, kas rīkojas
pamatojoties uz___, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – “Puses”, katrs atsevišķi – “Puse” bez maldības,
viltus un spaidiem, pamatojoties uz:
- Smiltenes novada pašvaldības domes _____. gada __. __________ sēdes lēmumu “___”, /prot. Nr....., p......./;
- un ______. gada ___. __________ notikušās izsoles rezultātiem, kas apstiprināti ar Smiltenes novada
pašvaldības domes Smiltenes novada pašvaldības Mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisijas
______. gada ___. __________ protokolu Nr..... “__”;
ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Īpašnieks iznomā Mednieku klubam medību tiesības Īpašnieka zemēs esošajās medību platībās šādos
zemesgabalos, turpmāk - Īpašums:
Nr.

Zemes vienības
nosaukums

Zemes vienības
kadastra apz.

Platība, ha

1.2. Uz līguma darbības laiku Mednieku klubs iegūst visas tiesības un pienākumus, kurus medību tiesību
lietotājam nosaka spēkā esošie normatīvie akti medību tiesību jomā.
1.3. Īpašnieks nenes atbildību, ja Mednieku klubs nav veicis saskaņojumus ar zemes lietotājiem (nomniekiem)
vai Īpašuma medību platības netiek reģistrētas iesniedzēja medību iecirkņa platībās.
2. Līguma darbības termiņš, līguma izbeigšanas un termiņa pagarināšanas nosacījumi
2.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un tiek noslēgts uz ____ medību sezonām, t.i.,
līdz ___________.
2.2. Līguma darbību var izbeigt pusēm savstarpēji vienojoties. Līguma slēdzēji ir tiesīgi vienpusēji izbeigt
līgumu šajā līgumā noteiktā kārtībā.
3. Mednieku kluba tiesības un pienākumi
Tiesības:
3.1. Organizēt medības uz Īpašnieka zemes atbilstoši medības regulējošo normatīvo aktu noteiktajām prasībām
un iekļaut Īpašumu platības savā medību iecirknī;
3.2. Pēc nepieciešamības pārvietoties pa nekustamo īpašumu, tajā esošajiem ceļiem, stigām un citiem
infrastruktūras objektiem, nebojājot tos;
3.3. Ierīkot medību torņus, barotavas, piebarošanas lauciņus un šaušanas vizūras iepriekš to saskaņojot ar
Īpašnieku;
3.4. Laicīgi un nekavējoties saņemt informāciju no Īpašnieka par medījamo dzīvnieku izdarītajiem
postījumiem lauksaimniecības un meža kultūrām;
3.5. vienpusējā kārtā izbeigt līgumu, par to paziņojot Īpašniekam rakstveidā vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
Samaksātā nomas maksa netiek atgriezta.
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Pienākumi:
3.6. Atbildēt par normatīvo aktu prasību ievērošanu Mednieku kluba organizēto medību laikā Īpašumā;
3.7. Veikt nomas maksas maksājumus atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai un apmēram;
3.8. izmantot Īpašuma platības saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām medību tiesību un īpašuma
izmantošanā un apsaimniekošanā, t.sk., Mednieku klubs apņemas saudzīgi izturēties pret Īpašumu un ar savu
rīcību nepieļaut tā piegružošanu ar sadzīves atkritumiem, ievērot ugunsdrošības un vides aizsardzības
noteikumu prasības, netraucēt Īpašniekam vai nekustamā īpašuma lietotājam realizēt saimniecisko darbību
Īpašumā vai tā daļā, kā arī, Īpašuma izmantošanas laikā konstatējot citu personu neatļautas darbības Īpašumā
(piegružošana ar sadzīves atkritumiem, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumu prasību pārkāpumi
u.tml.), ziņot par to Īpašniekam;
3.9. Medīt medību iecirknī, nodrošinot medību resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu;
3.10. Vērsties Valsts meža dienestā, lai saņemtu papildus medību atļaujas limitēto medījamo sugu dzīvnieku
medīšanai vai, ja medījamie dzīvnieki izdara postījumus ārpus noteiktā medību termiņa;
3.11. Darīt visu iespējamo, lai novērstu medījamo dzīvnieku izdarīto postījumu turpināšanos un aktīvi
sadarboties ar vietējās pašvaldības izveidoto Medību koordinācijas komisiju, ja tā tiek iesaistīta medījamo
dzīvnieku postījumu novēršanā un domstarpību risināšanā;
3.12. Līguma reģistrāciju Valsts Meža dienestā un saskaņojumu veikšanu ar zemes lietotājiem (nomniekiem),
ja tāda nepieciešama, veic Mednieku klubs.
3.13. nodrošināt un veikt visus nepieciešamos aizsardzības pasākumus, ievērojot Īpašnieka rakstveida
norādījumus, pret iespējamiem medījamo dzīvnieku nodarītiem postījumiem un zaudējumiem, ciktāl tas nav
pretrunā ar vides un dabas aizsardzības prasībām. Ja Īpašums vai attiecīgā tā daļa ir nodota nomā
lauksaimnieciskās darbības veikšanai, nepieciešamos aizsardzības pasākumus Mednieku klubs veic sadarbībā
ar Īpašuma nomnieku.
3.14. epizootiju uzliesmojuma laikā apņemas aktīvi sadarboties ar Īpašnieka pārstāvjiem seku likvidēšanas un
draudu novēršanas jautājumos un rīcībā;
3.15. nenodot medību tiesības apakšnomā vai cita veida lietojumā citām personām.

4. Īpašnieka tiesības un pienākumi
Tiesības:
4.1. pieprasīt no Mednieku kluba informāciju par Līgumā paredzēto saistību izpildi;
4.2. bez Mednieku kluba piekrišanas nodot nomā trešajai personai Līguma 1.1. punktā minēto Īpašumu vai tā
daļu trešās personas saimnieciskās darbības veikšanai, savukārt Mednieku klubam nav tiesību celt šajā sakarā
jebkāda veida pretenzijas;
4.3. medīt (nodot tiesības medīt) nelimitētos medījamos dzīvniekus Medību likuma, Medību noteikumu u.c.
medību jomu reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā;
4.4. medīt (nodot tiesības medīt) limitētos medījamos dzīvniekus lauksaimniecības kultūru postījumu vietās
Medību likuma, Medību noteikumu u.c. medību jomu reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, t.sk.
saskaņojot šīs darbības un saņemot no Mednieku kluba ikreizēju atļauju;
4.5. izvirzīt prasības par zaudējumu atlīdzināšanu medījamo dzīvnieku izdarīto postījumu gadījumā, ja vien
postījumi netiek veikti attiecīgās sugas saudzēšanas laikā, kad medības ir aizliegtas, vai īpašnieks nav
nekavējoties informējis medību tiesību lietotāju par postījumu sākšanos;
4.6. vienpusēji pirms termiņa lauzt Līgumu (par to paziņojot Mednieku klubam rakstveidā vismaz 1 (vienu)
mēnesi iepriekš), neatlīdzinot Mednieku klubam jebkāda veida izdevumus, ieguldījumus, zaudējumus vai
atrauto peļņu, kā arī citus izdevumus, kas Mednieku klubam radušies, izpildot šo līgumu, ja:
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4.6.1. Mednieku klubs neievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, Smiltenes novada
pašvaldības domes saistošos noteikumus vai lēmumus (ja attiecināms), kā arī šī Līguma noteikumus;
4.6.2. Mednieku klubs kavē Nomas maksas samaksu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām no samaksas termiņa
iestāšanās dienas;
4.6.3. Mednieku klubs atzīts par maksātnespējīgu, vai ir uzsākta tā likvidācija.
Pienākumi:
4.7. Ievērot, ka Medību tiesības vienlaikus var nodot tikai vienai personai;
4.8. Iespēju robežās nodrošināt aizsardzības pasākumus pret iespējamiem medījamo dzīvnieku nodarītiem
postījumiem, ciktāl tas nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības prasībām, un par tiem informēt arī
Mednieku klubu;
4.9. Nekavējoties ziņot Mednieku klubam par konstatētajiem medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
un norādīt vietu medību torņa vai tam pielīdzināmo ietaišu ierīkošanai.
4.10. Ja punktos 4.7. un 4.8. minētās darbības nav veiktas, Īpašniekam zūd prasījuma tiesības par zaudējumu
atlīdzināšanu medījamo dzīvnieku postījumu gadījumos;
4.11. Apņemas ļaut Medniekus brīvi izmantot Īpašumu medību iecirkņa organizēšanai, ja tas ievēro Līguma
saistības un normatīvos aktus.
5. Samaksa un savstarpējie norēķini.
5.1. Mednieku klubs maksā Īpašniekam nomas maksu par medību tiesību nomu ____ EUR + PVN 21% ____
EUR, kas pavisam kopā ____ EUR par 1 (vienu) hektāru gadā. Gada kopējā nomas maksa par visu Īpašumu,
t.i. _____ha ir ______EUR + PVN ____% ________EUR, kas pavisam kopā ________EUR.
5.2. Ja Īpašnieks maina Līguma 5.1. punktā noteikto nomas maksu (t.sk., precizējot īpašuma platības), tad
jaunā nomas maksa par Īpašumu stājas spēka bez Mednieku kluba atsevišķas piekrišanas ar nākamo mēnesi
no dienas, kad sniegts paziņojums par nomas maksas maiņu. Ja Mednieku klubs nepiekrīt nomas maksas
maiņai, Puses ar šo vienojas, ka Līgums izbeidzas ar dienu, kad stājas spēkā jaunā nomas maksa.
5.3. Nomas maksu Mednieku klubs veic bezskaidras naudas formā Īpašnieka norādītajā bankas kontā/saskaņā
ar izrakstīto rēķinu. Maksājumu veic 20 (divdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Rēķins tiek nosūtīts
uz Mednieku kluba juridisko adresi vai e-pastu __________________ vai izsniegts tās pilnvarotam pārstāvim
pret parakstu. Puses piekrīt un apstiprina, ka elektroniski sagatavots rēķins ir derīgs bez paraksta saskaņā ar
likuma „Par grāmatvedību”, ja uz tā norādīta piezīme „Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez
paraksta”. Puses vienojas, ka rēķins tiek uzskatīts par nogādātu mednieku klubam un tas to ir saņēmis otrajā
darba dienā no dienas, kad tas tiek izsūtīts uz norādīto e-pasta adresi.
5.4. Nomas maksu par nepilnu nomas gadu, Mednieku klubs maksā proporcionāli atlikušo dienu skaitam
attiecīgajā gadā, Līguma 5.3. punktā noteiktajā kārtībā.
5.5. Par Līgumā noteiktās nomas maksas maksājumu termiņa kavējumu Mednieku klubam jāmaksā
nokavējuma nauda 0,1 % apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Nokavējuma
naudas samaksa neatbrīvo Mednieku klubu no pienācīgas saistību izpildes. Nokavējuma nauda netiek ieskaitīta
zaudējumu apmērā.
5.6. Mednieku kluba izdarītie maksājumi (arī pa daļām izdarītie maksājumi) vispirms ieskaitāmi nokavējuma
naudas samaksai un iepriekšējo parādu dzēšanai pēc Īpašnieka ieskatiem un bez īpaša paziņojuma Mednieku
klubam.
5.7. Par elektroniskā pasta adreses, uz kuru nosūtāms rēķins, maiņu Mednieku klubs informē Īpašnieku vismaz
5 (piecas) darba dienas iepriekš. Īpašnieks rēķinu par Līguma 1.1. punktā minēto medību tiesību nomu nosūta
Mednieku klubam līdz kārtējā gada 15. martam (pirmajā nomas gadā rēķinu par nomu nosūta 10 (desmit) dienu
laikā no Līguma noslēgšanas dienas).
5.8. Papildus nomas maksai Mednieku klubs maksā normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas, kas
saistīta ar medību tiesību īstenošanu. Ja normatīvajos aktos tiek veikti grozījumi, kas ietekmē nodokļu, nodevu
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vai nomas maksas aprēķina kārtību vai apmēru, izmaiņas nodokļu, nodevu vai nomas maksā tiek piemērotas
spēkā esošajos normatīvajiem aktos noteiktajā kārtībā un apmērā
6. Strīdu risināšanas kārtība un citi noteikumi
6.1. Visas domstarpības tiek risinātas sarunu ceļā.
6.2. Puses vienojas, ka jebkuri paziņojumi, kas tiek sūtīti ar pasta starpniecību uz Pušu juridiskajām adresēm
ierakstītā sūtījumā, uzskatāmi par paziņotiem 7 (septītajā) dienā pēc to nodošanas pastā. Ja no pasta tiek
saņemta izziņa par sūtījuma izsniegšanu vai atpakaļ nosūtīts dokuments, tas pats par sevi neietekmē dokumenta
paziņošanas faktu. Rakstveida paziņojumi, kas nosūtīti ar elektroniskā pasta starpniecību uz Puses Līgumā
norādīto epasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu, uzskatāmi par saņemtiem un paziņotiem otrajā
darba dienā pēc nosūtīšanas.
6.3. Ja domstarpības nav iespējams atrisināt Pušu savstarpējās sarunās, tad Puses griežas pēc palīdzības vietējās
pašvaldības Medību koordinācijas komisijā;
6.4. Ja domstarpības un strīdi, kas radušies starp Pusēm, nav atrisināmi savstarpējo sarunu ceļā, vai ar vietējās
pašvaldības Medību koordinācijas komisijas palīdzību, strīda izskatīšana tiek nodota Latvijas Republikas tiesā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
6.5. Puses saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir viena otrai atbildīgas par līgumsaistību
pārkāpumiem un to rezultātā nodarītiem zaudējumiem atbilstoši Līgumā pielīgtajai kārtībai;
6.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tās
radušās pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā.
6.7. Mednieku klubs nes atbildību par normatīvo aktu prasību neievērošanu paša organizēto medību laikā 1.1.
punktā minētajās platībās.
6.8. Visi Līguma labojumi, grozījumi un papildus vienošanās noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji
vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar to
abpusējas parakstīšanas brīdi.
6.9. Pušu paziņojumi, informācija, pretenzijas un cita sarakste uzskatāma par nodotu otrai pusei, ja tā ir nosūtīta
ierakstītā vēstulē uz puses juridisko adresi, vai izsniegta pret parakstu.
6.10. Līgums ir sastādīts 3 (trīs) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām, pa vienam eksemplāram katrai no
līgumslēdzējpusēm, trešais Valsts meža dienesta attiecīgajai struktūrvienībai. Visiem līguma eksemplāriem ir
vienāds juridiskais spēks.
7. Pušu rekvizīti un paraksti
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2. pielikums
SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAI
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729,
e-pasts: dome@smiltenesnovads.lv,
Iesniedzējs:: ._______________________________
Fiziskas personas vārds uzvārds/ juridiska persona nosaukums
_______________________________________________
juridiskās personas reģistrācijas Nr.
_______________________________________________
_______________________________________________
adrese, uz kuru sūtāma atbilde
IESNIEGUMS
Lūdzu iznomāt medību tiesības pašvaldībai piederošos un piekritīgos nekustamos īpašumus nomā uz ____
gadiem:
Nosaukums

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

Platība, ha

Medību
iecirkņa
nosaukums

Piegulošā medību
iecirkņa zemes vienības
kadastra apzīmējums

Medību tiesību nomas maksas parādi: ir/nav.
Medību tiesību nomas maksas paziņojumu saņemšu:
pa pastu
e-pastā_______________________________
Cits__________________________________________________

Pielikumā pievienoti šādi dokumenti (piem., pārstāvības tiesību apliecinoša dokumenta kopija, VMD izziņa
par medību iecirkņa reģistrāciju, iecirkņa teritoriju un iecirknī esošo medību platību)
___________________________________________________________________________
_____________________________________________.
20___.gada ______ . _________
_____________________________________
fiziskai personai - paraksts
juridiskai personai - paraksts, vārds, uzvārds, amats
________________________________
Kontaktpersonas tālrunis
*parakstot šo dokumentu, persona piekrīt tās datu apstrādei atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN
PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 normām
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