APSTIPRINĀTS
Madonas novada pašvaldības domes 29.05.2012.
sēdē (protokols Nr.12, 28.p)

PILNVAROJUMA LĪGUMS Nr. _______________-12
Madonā,

2012.gada __.jūnijā

Madonas novada pašvaldība, reģistrācija Nr.LV90000054572, adrese: Saieta laukums 1,
Madona, Madonas novads, kuras vārdā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, pašvaldības
nolikumu un 2009.gada 1.jūlija novada pašvaldības sēdes lēmumu (protokols Nr.1.; 5.p.)
darbojas izpilddirektors Āris VILŠĶĒRSTS, turpmāk tekstā „Pašvaldība”, no vienas puses un
SIA „LB AGRO”, reģistrācijas Nr. 40103534546, adrese: Z.Meirovica prospekts 33,
Jūrmalā, LV 2015, kura vārdā darbojas tās valdes loceklis Juris Sitko, turpmāk tekstā
„Sabiedrība”, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un
nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, ņemot vērā Madonas novada
pašvaldības domes 2905.2012. lēmumu „Par pilnvarojumu organizēt licencēto amatierzveju –
makšķerēšanu” (protokols Nr. ____) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Pašvaldība uzdod un Sabiedrība apņemas organizēt licencēto amatierzveju –
makšķerēšanu, turpmāk tekstā „Licencētā makšķerēšana”, Viešūra ezerā, kas atrodas
Vestienas pagastā, Madonas novadā, atbilstoši Zvejniecības likuma, Ministru kabineta
14.10.2003. noteikumu Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība” un
22.12.2009. noteikumiem Nr. 1498 „Makšķerēšanas noteikumi” normām.
2. Pašvaldības pienākumi un tiesības:
2.1. apņemas izsniegt Sabiedrībai tās uzdevuma veikšanai nepieciešamo informāciju un
dokumentus, kuri ir Pašvaldības rīcībā;
2.2. ir tiesības pieprasīt un saņemt no Sabiedrības tās rīcībā esošo informāciju par veicamā
uzdevuma izpildi.
3. Sabiedrība apņemas:
3.1. veikt visas nepieciešamās darbības, lai izstrādātu Viešūra ezera licencētās
makšķerēšanas nolikumu;
3.2. Viešūra ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu iesniegt saskaņošanai un
apstiprināšanai normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām;
3.3. ievērot licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumus, kādi noteikti normatīvajos
aktos un licencētās makšķerēšanas nolikumā;
3.4. Sabiedrība šī līguma 1.punktā noteikto uzdevumu veic apzinīgi, centīgi, profesionāli,
augstākā vai līdzvērtīgā kvalitātē, ar to iemaņu, rūpības un centības līmeni, kāda
piemīt citiem profesionāļiem, kas veic līdzīgus uzdevumus
3.5. ne vēlāk kā mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas sākuma par saviem līdzekļiem
publicēt laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un laikrakstā „Stars” informāciju par
licencētās makšķerēšanas vietām, makšķerēšanas organizāciju un makšķerēšanas
licences iegādes iespējām
3.6. visus izdevumus, kas saistīti ar licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas Viešūra
ezerā organizēšanu, sedz no saviem līdzekļiem;
3.7. nedrīkst nodot trešajām personām šī līguma 1.punktā minētā uzdevuma veikšanu;
3.8. pirms Viešūra ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu iesniegšanas saskaņošanai
Ministru kabineta 14.10.2003. noteikumu Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas –

makšķerēšanas – kārtība” 10.1. līdz 10.5.punktā noteiktajām institūcijām, nolikumu
iesniegt Pašvaldībai saskaņošanai.
4. Nekādi mutiski papildinājumi un grozījumi netiks uzskatīti par šī Līguma noteikumiem.
Jebkuras izmaiņas šī Līguma noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas
rakstiski, un tās parakstīs abas līgumslēdzēju puses.
5. Ja šī Līguma saistības netiek izpildītas vai tās tiek izpildītas nepienācīgi, vainīgā puse ir
materiāli atbildīga saskaņā ar šo Līgumu un spēkā esošo likumdošanu.
6. Puses cenšas tiešu neformālu sarunu ceļā atrisināt jebkuru Līguma sakarā starp tiem
radušos nesaprašanos vai strīdu. Ja strīdus nevar izšķirt pusēm vienojoties, tad saskaņā ar
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem to izšķir tiesa.
7. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses vadās saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteikto.
8. Jebkura no pusēm ir tiesīga izbeigt šo Līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos
zaudējumus, ja otra puse pieļāvusi šī Līguma saistību pārkāpšanu. Nākt klajā ar
paziņojumu par līguma izbeigšanu ir iespējams tikai tādā gadījumā, ja pirms tam otra
līgumslēdzēja puse par to ir saņēmusi rakstisku brīdinājumu.
9. Ja kāds no šī Līguma nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu
spēkā esamību.
10. Līguma pirmstermiņa izbeigšana pieļaujama pusēm par to rakstiski vienojoties.
11. Līgums ir saistošs līgumslēdzēju Pušu tiesību pārņēmējiem.
12. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts līdz pušu saistību pilnīgai
izpildei.
13. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) identiskos eksemplāros, ar
vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pašvaldības, bet otrs
pie Sabiedrības.
14. Pušu paraksti apliecina, ka tās ir pilnīgi iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem.
15. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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