
APSTIPRINĀTS ar Dundagas novada do-
mes Lēmumu Nr.118 (prot. Nr. 7., 31.§.)
2009. gada 26.augustā

Dundagas novadā

Kārtība, kādā slēdzami līgumi rūpnieciskās zvejasKārtība, kādā slēdzami līgumi rūpnieciskās zvejasKārtība, kādā slēdzami līgumi rūpnieciskās zvejasKārtība, kādā slēdzami līgumi rūpnieciskās zvejas
tiesību nomai Dundagas novadātiesību nomai Dundagas novadātiesību nomai Dundagas novadātiesību nomai Dundagas novadāPamatoj oties uz Zvej niecības likumu un MKnoteikumiem Nr.433 (12.12.2000) «Noteikumiar ūdenstilpj u un rūpnieciskās zvej as tiesībunomu un zvej as tiesību izmantošanas kārtību»

1.1.1.1. Vispārīgie jautājumiVispārīgie jautājumiVispārīgie jautājumiVispārīgie jautājumi
1.1 Lai varētu nodarboties ar rūpniecisko zveju Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekras-

tē, nepieciešams slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar vietējo pašvaldī-
bu, kuras teritorijā atrodas attiecīgais zvejas rajons.

1.2 Rūpnieciskās zvejas tiesības iznomā juridiskajām un fiziskajām personām, nosakot
zvejas rīku veidu, skaitu un zvejas vietu.

1.3 Pašvaldībai iedalīto zvejas rīku limitus nākamajam gadam nosaka Latvijas zivju re-
sursu aģentūra.

1.4 Visu jautājumu risināšana par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu Dundagas novadā
tiek deleģēta Dundagas novada Kolkas pagasta pārvaldei. Par veiktajām darbībām
informēt Dundagas novada Domi.

2.2.2.2. Kārtība, kādā tiek saņemta atļauja slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumuKārtība, kādā tiek saņemta atļauja slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumuKārtība, kādā tiek saņemta atļauja slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumuKārtība, kādā tiek saņemta atļauja slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu
2.1 Lai iegūtu atļauju slēgt zvejas tiesību nomas līgumu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča

piekrastē Dundagas novadā, juridiskai vai fiziskai personai ir jāiesniedz Dundagas
novada Kolkas pagasta pārvaldē tipveida iesniegums (pielikums 1), kurā norādīti ie-
sniedzēja rekvizīti, zvejas rajons un pieprasīto zvejas rīku veidi.

2.2 Pamatojoties uz Zivju resursu aģentūras sniegto informāciju par pašvaldībai iedalī-
tajiem zvejas rīku limitiem attiecīgajā gadā, Kolkas pagasta pārvalde lemj par ie-
spēju slēgt zvejas tiesību nomas līgumu (pielikums 2). Lemjot par iespēju slēgt līgu-
mu, tiek ņemta vērā iesniedzēja deklarētā dzīvesvieta (fiziskām personām) vai re-
ģistrācijas adrese (juridiskām personām). Priekšroka tiek dota Dundagas novada ie-
dzīvotājiem un uzņēmējiem.

2.3 Atbilde uz iesniegumu jāsniedz viena mēneša laikā.
2.4 Ja iesniegumu skaits pārsniedz pašvaldībai iedalīto zvejas nomas tiesību iespējas,

var tikt rīkota zvejas nomas tiesību izsole. Par izsoles norises vietu un laiku iesnie-
guma iesniedzējam tiek paziņots rakstiski.

2.5 Lemjot par atļauju slēgt līgumu, jāņem vērā, ka:
2.5.1 Plekstu vadu skaits Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī netiek limitēts
2.5.2 Reņģu stāvvadu skaits Baltijas jūras piekrastē no Kolkas raga līdz Sīkragam ne-

drīkst būt lielāks par 26
2.5.3 Fiziskām personām piešķirto zvejas rīku limitu robežās atļauts slēgt zvejas tiesī-

bu nomas līgumus tikai par sekojošu zvejas rīku izmantošanu (katram):
2.5.3.1 vienu lucīšu murdu
2.5.3.2 vienu zivju tīklu
2.5.3.3 vienu reņģu (salaku, brētliņu) tīklu
2.5.3.4 100 zivju āķiem



3.3.3.3. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma darbības laiksRūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma darbības laiksRūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma darbības laiksRūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma darbības laiks
3.1 līgums ar zvejas tiesību nomātāju tiek slēgts uz sekojošu laiku:

3.1.1 ar Dundagas novadā deklarētu/reģistrētu fizisku vai juridisku personu, kā arī ja
personai pieder nekustamais īpašums Dundagas novadā- uz pieciem gadiem

3.1.2 ar citās pašvaldībās deklarētu /reģistrētu fizisku vai juridisku personu- uz vienu
gadu.

4.4.4.4. Maksa par zvejas tiesību nomuMaksa par zvejas tiesību nomuMaksa par zvejas tiesību nomuMaksa par zvejas tiesību nomu
4.1 Maksa par zvejas tiesību nomu tiek noteikta, neatkarīgi no līguma darbības laika, uz

vienu gadu un norādīta līgumā pievienotajam ikgadējam protokolam (pielikums 3),
ņemot vērā zvejas rīku veidu un skaitu, kā arī zvejas rajonu.

4.2 Dundagas novadā deklarētiem/reģistrētiem zvejas tiesību nomniekiem, kā arī tiem,
kuriem Dundagas novadā pieder nekustamais īpašums, jānorēķinās par piešķirto
zvejas tiesību nomu līdz kārtējā gada 31. decembrim

4.3 Citās pašvaldībās deklarētiem/reģistrētiem zvejas tiesību nomniekiem, kuriem ne-
pieder nekustamais īpašums Dundagas novadā, ir jānorēķinās par piešķirtajām no-
mas tiesībām līdz zvejas tiesību nomas līguma un protokola parakstīšanai.

4.4 Ņemot vērā vietējās zvejas priekšrocības, maksa par zvejas rīku limitu vienu vienību
citās pašvaldībās deklarētām/reģistrētām fiziskām un juridiskām personām tiek
divkāršota.

4.5 Maksa par zvejas tiesību nomu tiek iemaksāta Dundagas novada Kolkas pagasta pār-
valdes norēķinu kontā.

5.5.5.5. Nobeiguma noteikumiNobeiguma noteikumiNobeiguma noteikumiNobeiguma noteikumi
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanas kārtība stājas spēkā ar
2009. gada 1. Septembrī.

Dundagas novada domes priekšsēdētājs A. Zumbergs



Pielikums 1
DUNDAGAS NOVADA KOLKAS PAGASTA PĀRVALDEI

IESNIEGUMS
rūpnieciskās zvejas nomas tiesību saņemšanai 2_____. gadā

Iesniedzējs: ______________________________________________________
(vārds, uzvārds; juridiskām personām – nosaukums)

________________________________________________________________
(personas kods; juridiskām personām – reģistrācijas numurs)

________________________________________________________________
(pases dati – numurs, izdošanas datums, kas izdevis; juridiskām personām – reģistrācijas dati)

________________________________________________________________
(adrese)

________________________________________________________________
(ja iesniedzējs nav deklarēts/reģistrēts Dundagas nov.- iesniedzēja nekustamā īpašuma adrese Dundagas

nov..)

Pieprasītie zvejas rīki:
Pieprasītie zvejas rīkiZvejas rajons
Veids Skaits

Iesniegšanas datums _________________________________

Paraksts / zīmogs  ___________________________________



Pielikums 2
Rūpnieciskās zvejas tiesību nomasRūpnieciskās zvejas tiesību nomasRūpnieciskās zvejas tiesību nomasRūpnieciskās zvejas tiesību nomas

līgums līgums līgums līgums Nr. ________Nr. ________Nr. ________Nr. ________

_____________________________ _________________
     (nomas līguma noslēgšanas vieta) (datums)

_______________________________________________________________________
(iznomātāja pilns nosaukums un adrese)

kas darbojas, pamatojoties uz   ______________________________________________
(nolikums, statūti, pilnvara)

________________________________________________________________ personā,
(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats)

tālāk tekstā – “Iznomātājs”, un ______________________________________________
(fiziskās personas vārds, uzvārds,

_______________________________________________________________________
personas kods un adrese

_______________________________________________________________________
vai juridiskās personas pilns nosaukums, reģistrācijas apliecības numurs un adrese)

kas darbojas, pamatojoties uz   ______________________________________________
(nolikums, statūti, pilnvara)

________________________________________________________________ personā,
(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un arī amats, ja pārstāv juridisko personu)

tālāk tekstā – “Nomnieks”, paraksta šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets Līguma priekšmets Līguma priekšmets Līguma priekšmets
Iznomātājs  nodod  un Nomnieks pieņem nomā uz  ____________________________ gadiem rūpnieciskās

zvejas tiesības (tālāk tekstā “zvejas tiesības”) __________________________________
______________________________________________________________________,

(ūdenstilpē, tās daļā, zvejas rajonā, zvejas vietā)
kas dod iespēju izmantot zvejā šim līgumam pievienotajā ikgadējā protokolā (pielikums)
noteikto zvejas limitu. Kārtējā gada protokols ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. Iznomātāja pienākumiIznomātāja pienākumiIznomātāja pienākumiIznomātāja pienākumi
2.1. Iedalīt rūpnieciskās zvejas tiesību Nomniekam nozvejas limitu un/vai zvejas rī-

ku skaitu katram nomas termiņa gadam, pamatojoties uz Iznomātāja pārziņā esošo pieļau-
jamo nozvejas apjomu un/vai pieļaujamo zvejas rīku skaitu.

2.2. Ievērot Nomnieka prioritāti, saņemt papildus nozvejas vai zvejas rīku skaita li-
mitu.

2.3. Pieļaujamā nozvejas limita vai zvejas rīku skaita samazināšanas gadījumā, ja tas
nenotiek Nomnieka vainas dēļ, nodrošināt pret Nomnieku tādu pašu attieksmi kā pret ci-
tiem līdzīgiem Nomniekiem.

2.4. Vienpusēji samazinot Nomniekam iedalīto nozvejas limitu vai zvejas rīku skaitu,
nodrošināt  Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra noteikumu Nr.433 “Noteikumi par
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un  zvejas tiesību izmantošanas kārtību“
70.punkta prasību izpildi.

3. Nomnieka pienākumiNomnieka pienākumiNomnieka pienākumiNomnieka pienākumi



3.1. Izmantojot iznomātās zvejas tiesības pielietot tikai šim līgumam pievienotajā
ikgadējā protokolā minēto zvejas limitu un veikt zveju tikai līgumā noteiktajā ūdenstilpē,
tās daļā, zvejas rajonā vai zvejas vietā.

3.2. Šī līguma 4.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos kārtot zvejas tiesību nomas
maksājumus.

3.3. Neuzsākt iznomāto zvejas tiesību izmantošanu pirms zvejas atļaujas  (licences)
saņemšanas.

3.4. Nodrošināt savlaicīgus un precīzus ierakstus zvejas žurnālā saskaņā ar rūpnie-
ciskās zvejas noteikumiem.

3.5. Veicot zveju un ar to saistītu citu saimniecisko darbību, nodrošināt Valsts ziv-
saimniecības pārvaldes, vides aizsardzības institūciju  un normatīvo un tiesību aktu noteik-
to prasību ievērošanu attiecībā uz zvejniecību, kuģošanas drošību, vides aizsardzību, tauvas
joslas izmantošanu, kā arī ievērot citus normatīvos un tiesību aktus, kuri ir saistoši zvejas
tiesību nomniekam.

3.6. Novērst  un  atlīdzināt ar savu darbību videi nodarītos zaudējumus.
3.7. Nenodot iznomātās zvejas tiesības trešajām personām.
3.8. Uzrādīt Iznomātājam, viņa pilnvarotajām personām un valsts kontroles institū-

ciju pārstāvjiem pēc viņu pieprasījuma zvejas žurnālu un izmantojamos zvejas rīkus.

4. Nomas maksaNomas maksaNomas maksaNomas maksa
4.1. Neatkarīgi no nomas līguma termiņa rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksa

tiek noteikta uz gadu, pamatojoties uz šim līgumam pievienotā ikgadējā protokolā noteikto
attiecīgo zivju sugu nozvejas apjomu, zvejas rīku veidu un skaitu, kā arī zvejas rajonu vai
zvejas vietu.

4.2. Nomas maksas apjoms tiek noteikts saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada
12.decembra noteikumu Nr.433 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību“ XIV un XV nodaļu.

4.3. Nomnieks, kuram ir iedalīts zvejas rīku limits, iznomātās zvejas tiesības var sākt
izmantot tikai pēc nomas maksājumu veikšanas pilnā apjomā un zvejas atļaujas (licences)
saņemšanas.

Nomas maksājumi šajā gadījumā jāveic ne vēlāk kā 20 dienas pēc līguma stāšanās
spēkā vai ikgadējā protokola parakstīšanas un pirms zvejas atļaujas (licences) saņemšanas.

4.4. Nomnieks, kuram ir iedalīts nozvejas apjoms Baltijas jūrā un/vai Rīgas jūras līcī,
kā arī starptautiskajos ūdeņos un citu valstu ūdeņos, gada nomas maksājumus veic līdz at-
tiecīgā gada 30.septembrim ik mēnesi proporcionālās daļās, saskaņā ar līgumā vai tā proto-
kolā noteiktajiem maksas apmēriem un kārtību.

Ja maksājums līdz minētajam termiņam netiek veikts, zvejas licences darbība tiek
apturēta vai licence tiek anulēta un zvejas tiesību turpmāka izmantošana atlikta līdz parā-
da dzēšanai.

4.5. Saskaņā ar Iznomātāja un Nomnieka vienošanos protokolā var paredzēt citādu
nomas maksājumu kārtību, bet nepārsniedzot 4.3. un 4.4. punktā noteiktos gala termiņus.

4.6. Ja Nomnieks nenomaksā nomas maksu par zvejas tiesību nomu šī līguma 4.3. un
4.4. apakšpunktā paredzētajos vai saskaņā ar Iznomātāja un Nomnieka vienošanos noteik-
tajos termiņos, tiek aprēķināta kavējuma nauda 0,5% apmērā no nenomaksātās summas par
katru nokavēto dienu.

4.7. Ja attiecīgajā gadā Nomniekam saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada
12.decembra noteikumu Nr.433 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību
nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību“ 70.1.–70.3.apakšpunktos noteiktiem gadīju-
miem tiek samazināts nozvejas limits vai zvejas rīku skaits, nomas maksa netiek pārrēķinā-
ta.

4.8. Ja attiecīgā gada laikā Nomniekam ar viņa piekrišanu tiek palielināts nozvejas
apjoms vai izmantojamo zvejas rīku skaits, nomas maksājumi tiek veikti 10 dienu laikā pēc



papildlimita noformēšanas nomas līguma protokolā. Maksājumi tiek atrunāti protokolā, un
ir jāveic pirms zvejas papildlimita licences saņemšanas.

5. Nepārvarami, ārkārtēja rakstura apstākļiNepārvarami, ārkārtēja rakstura apstākļiNepārvarami, ārkārtēja rakstura apstākļiNepārvarami, ārkārtēja rakstura apstākļi
5.1. Šī līguma puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neiz-

pildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ, kuru darbība
sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

5.2. Pie šādiem nepārvaramiem, ārkārtēja rakstura apstākļiem pieder stihiskas ne-
laimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, ar jauniem normatīviem un tiesību aktiem pama-
tota varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo un tiesību aktu pieņemšana un to stā-
šanās spēkā.

5.3. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura   apstākļu darbību, ne-
kavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā
laika posmā pēc viņas domām ir paredzama līgumā noteikto saistību izpilde, un pēc otras
puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, ko izsniegusi kompetenta valsts
institūcija, kura satur minēto darbības apstākļu apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja šāds
ziņojums nav iesniegts vai iesniegts ar nokavēšanos, vainīgajam ir jākompensē radušies
zaudējumi.

5.4. Ja šajā līgumā paredzēto nosacījumu izpilde nepārvaramu, ārkārtēja rakstura
apstākļu darbības rezultātā tiek aizkavēta vairāk nekā 3 mēnešus, abām pusēm ir tiesības
vienpusējā kārtā pārtraukt līgumu, paziņojot par to rakstveidā otrai pusei.

6. Līguma darbības laiksLīguma darbības laiksLīguma darbības laiksLīguma darbības laiks
6.1. Šis līgums ir spēkā no ________________________________________līdz

__________________________.
6.2. Pusēm vienojoties saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 12.decembra notei-

kumu Nr.433 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tie-
sību izmantošanas kārtību“ 84.punktā noteiktajiem gadījumiem līguma darbība var tikt ap-
turēta. Līguma darbības apturēšana nemaina šī līguma 6.1.punktā noteikto līguma darbības
laiku.

7. Līguma darbības izbeigšanāsLīguma darbības izbeigšanāsLīguma darbības izbeigšanāsLīguma darbības izbeigšanās
7.1. Līguma darbība var tikt pārtraukta pēc abpusējas vienošanās.
7.2. Iznomātājs un Nomnieks var vienpusīgi atkāpties no līguma, ja tam radies pār-

mērīgs zaudējums. Pusei, kura atsaucas uz pārmērīgu zaudējumu, tas ir jāpierāda.
7.3. Iznomātājs var prasīt nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja:
7.3.1. Nomnieks nepilda šī līguma nosacījumus,
7.3.2. Nomnieks pārkāpj zivsaimniecības nozares normatīvos aktus,
7.3.3. Nomnieks nodevis savas zvejas tiesības citām fiziskām vai juridiskām perso-

nām,
7.3.4. Nomnieks 6 mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas nav veicis šajā līgumā no-

teiktās darbības iznomāto zvejas tiesību reālai izmantošanai,
7.3.5. Vides aizsardzības institūcijas slēdziens vai uz zinātnisku rekomendāciju pa-

mata pieņemtie valsts institūciju zivju resursu aizsardzības pasākumi pārtrauc vai ierobežo
zveju attiecīgā vietā, kas padara neiespējamu līguma izpildi.

7.4. Nomnieks var prasīt nomas līguma pirmstermiņa pārtraukšanu, ja:
7.4.1. Iznomātājs nepilda līguma nosacījumus,
7.4.2. Iznomātājs pats vai ar viņa ziņu trešās personas attiecībā pret Nomnieku pār-

kāpj zivsaimniecības nozares normatīvos aktus,
7.4.3. Iznomātājs vai ar viņa ziņu trešās personas  traucē Nomniekam saņemt pilnībā

to labumu, kuru var dot šis līgums.



7.5. Zvejas tiesību nomas līguma pārtraukšana notiek saskaņā ar spēkā esošām tiesī-
bu normām, ievērojot Zvejniecības likuma 8.panta noteikumus.

8. Strīdu izskatīšanas kārtībaStrīdu izskatīšanas kārtībaStrīdu izskatīšanas kārtībaStrīdu izskatīšanas kārtība
8.1. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties līguma darbības gaitā vai atseviš-

ķu līgumu nosacījumu izpratnē, Iznomātājs un Nomnieks risina sarunu ceļā, sastādot attie-
cīgu sarunu protokolu.

8.2. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu izskata tiesa.

9. Papildus nosacījumiPapildus nosacījumiPapildus nosacījumiPapildus nosacījumi
9.1. Iznomātājs  un Nomnieks garantē, ka tiem ir attiecīgas pilnvaras parakstīt šo lī-

gumu un uzņemties tajā noteiktās saistības.
9.2. Ja Nomnieks līguma darbības laikā godprātīgi pilda šī līguma saistības, Iznomā-

tājs piešķir viņam priekšrocības jauna līguma noslēgšanai vai līguma pagarināšanai uz
jaunu periodu.

9.3. Papildus prasības Nomniekam, ievērojot ūdenstilpes vides un zivju resursu aiz-
sardzības vajadzības un vietējos sociāli ekonomiskos apstākļus pēc Iznomātāja un Nomnie-
ka vienošanās:

9.3.1. Ūdenstilpes hidroekoloģiskā stāvokļa uzlabošanas pasākumi: __________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

9.3.2. Zivju krājumu atražošana (zivju ielaišana): _________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

9.3.3. Zivju krājumu aizsardzība: _________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

9.3.4. Prasības zivju realizācijā (vietējā tirgus nodrošināšana):_______________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

9.3.5. Citas prasības: ________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

9.4. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošo li-
kumdošanu.

9.5. Iznomātājs un Nomnieks apņemas saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz šajā
līgumā un tā pielikumos noteikto savstarpējo saistību saturu un to izpildi, izņemot to in-
formāciju, kuras sniegšana paredzēta zvejniecību regulējošos un citos tiesību aktos.

Līgums parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Iznomātāja, otrs
– pie Nomnieka.

Līgums sastādīts uz ______ lapām un tam pievienoti:

Līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses:

IznomātājsIznomātājsIznomātājsIznomātājs NomnieksNomnieksNomnieksNomnieks

z.v. z.v.



Pie l i ku ms 3
Protokols Protokols Protokols Protokols Nr._____Nr._____Nr._____Nr._____

pie rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma Nr.________, noslēgts _______________, __________ starp ______________________
(datums)     (vieta) (Iznomātājs)

un ___________________________ par zvejas limitu un nomas maksu _______.gadā._______.gadā._______.gadā._______.gadā.
(Nomnieks)

1. Nomnieks, realizējot līgumā piešķirtās rūpnieciskās zvejas tiesības, saņem zvejas limitu ____________________________________
________________________________________________________________un kārto nomas maksājumus šādos apmēros:

(ūdenstilpē, tās daļā, zvejas rajonā, zvejas vietā)

Nr.
p.k.

Limita,
papild-
limita

piešķir-
šanas

datums

Limita, pa-
pildlimita

objekts
(zvejas rīks
vai zivju su-

ga)

Ūdenstilpes
zvejas ra-

jons, zvejas
vieta

Limita
vienība
(gabals,

metri vai
tonna)

Limita
apjoms

(gab.
skaits,

metri vai
tonnas)

Nomas
maksa par
limita vie-
nu vienību

(Ls)

Nomas
maksa par

limitu,
papild-

limitu (Ls)

Papild-
maksājumi

(atvieg-
lojumi)

(Ls)

Kopējā nomas
maksa (Ls)

Pievieno-
tās vērtī-
bas no-
doklis

(Ls)

Kopējā maksa
(Ls)

Iznomā-
tāja pa-
raksts

Nomnieka
paraksts

2.  Šī protokola ietvaros Iznomātājs un Nomnieks vienojas par šādiem papildmaksājumiem (atvieglojumiem):
_____________________
________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Šī protokola ietvaros Iznomātājs un Nomnieks vienojas par šādu nomas maksājumu veikšanas kārtību: _______________________
________________________________________________________________________________________________________________________.

Līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses:

IznomātājsIznomātājsIznomātājsIznomātājs NomnieksNomnieksNomnieksNomnieks

z.v. z.v




