
Līgums par medību tiesību nodošanu 

Liepājā,                                                               2020.gada ____.______________ 

SIA "BALTU KOKS" vienotais reģistrācijas Nr. 42103036409, juridiskā adrese: Vecā ostmala 10, Liepāja, LV-3401, tās valdes 

locekļa Jāņa Siliņa personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata,  turpmāk tekstā- IZNOMĀTĀJS , no vienas puses, 

un 

Biedrība _______________  reģ. Nr. _______________, juridiskā adrese: _________________________________, tās 

valdes locekļa ____________________ personā, turpmāk tekstā - NOMNIEKS, no otras puses, noslēdza šo līgumu par 

sekojošo: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā NOMNIEKAM tiesības medību saimniecības organizēšanai medību platībās, kas atrodas: 

___________ novadā, ____________ pagastā, „________________”, zemes gabala kadastra apz. Nr. _________________. 

Kopējā zemes platība: ____ ha. 

1.2. Medību platību robežas NOMNIEKAM ir zināmas. Zemes robežu plāns ir šī līguma pielikums un neatņemama tā  

sastāvdaļa. 

2. NOMNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

2.1. NOMNIEKS apņemas: 

2.1.1. izmantot medību platības saskaņā ar spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 

2.1.2. veikt medījamo dzīvnieku nomedīšanu atbilstoši pieļaujamam nomedījamo dzīvnieku apjomam konkrētajā medību 

iecirknī; 

2.1.3. aktīvi piedalīties kaitīgo un plēsīgo zvēru un putnu iznīcināšanā un nelikumīgu medību apkarošanā medību platībās; 

2.1.3. meža dzīvnieku postījumu gadījumos iespēju robežās veikt dažādus pasākumus postījumu novēršanā; 

2.1.4. meža ugunsgrēku gadījumā nekavējoties ziņot IZNOMĀTĀJAM un iespēju robežās sniegt palīdzību; 

2.1.5. nenodot medību tiesības trešajām personām; 

2.1.6. NOMNIEKAM nav tiesības izbūvēt barotavas, ierīkot piebarošanas laukus.  

2.1.7. NOMNIEKAM ir tiesības  būvēt, izvietot, ierīkot medību infrastruktūras objektus par saviem līdzekļiem medību 

platībās, nepasliktinot šī līguma 1.1. punktā minēto platību stāvokli.  

2.1.8. Veikt nomas maksas maksājumus atbilstoši IZNOMĀTĀJA izrakstītajiem rēķiniem 1,00EUR/ha gadā + PVN. 

3. IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. IZNOMĀTĀJS garantē: 

3.1.1. ka ir vienīgais zemes īpašnieks, kuram ir normatīvajos aktos noteiktās tiesības, lai slēgtu šo līgumu; 

3.1.2. ka NOMNIEKS var izmantot līgumā minētās platības medību vajadzībām; 

3.1.3. ka šī līguma darbības laikā netiek noslēgti nekādi līgumi ar citām fiziskām un juridiskām personām par medību tiesību 

nodošanu lietošanu līgumā minētajās platībās; 



3.1.4. ka ziņos,  iespēju robežās, NOMNIEKAM par meža dzīvnieku nodarītajiem postījumiem minētajā platībā; 

3.1.5. IZNOMĀTĀJAM nav pienākums kompensēt NOMNIEKAM izdevumus (tai skaitā, kas rodas no medību torņu izbūves), 

kas rodas no šī līguma, tā darbība laikā kā arī tā priekšlaicīgas laušanas gadījumā.  

4. LĪGUMA TERMIŅŠ 

4.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā 5 gadus no Līguma noslēgšanas. 

4.2.IZNOMĀTĀJAM un NOMNIEKAM ir tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa 15 dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru 

Pusi. 

5. SEVIŠĶI NOTEIKUMI 

5.1.Šis parakstītais līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Tas ir noslēgts labprātīgi, bez spaidiem, viltus vai draudiem. 

5.2.Jebkuras izmaiņas, papildinājumi un grozījumi ir noformējami rakstiski un pievienojami šim līgumam. Nekādi mutiski 

papildinājumi netiks uzskatīti par šī līguma nosacījumiem. 

5.3.Ja kāds no šī līguma nosacījumiem zaudē savu spēku, tas neietekmē pārējo līguma nosacījumu spēka esamību. 

5.4.Pušu strīdi tiek izskatīti pusēm vienojoties, bet ja puses nevar vienoties 30 dienu laikā –Latvijas Republikas tiesā. 

5.5.Šis līgums sastādīts 3 (trijos) eksemplāros, latviešu valodā. Pa 1 (vienam) eksemplāram katrai no Pusēm un 1 – 

iesniedzams virsmežniecībā. 

6. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

NOMNIEKS:       IZNOMĀTĀJS: 

.............................................                                                            ...............................................  

/............................................/                               /J.Siliņš/ 

Kontakttel.: ...........................                  

 

            

 


