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Par medību nomas tiesību piešķiršanu
(ziņo L. Zariņa, par šo jautājumu debatēs nepiedalās neviens deputāts)
2017.gada 18.janvārī tika saņemts J. R., personas kods dzēsts, iesniegums ar lūgumu
atļaut noslēgt medību tiesību līgumu Jaunpiebalgas novada domei (turpmāk – dome)
piekrītošā zemē “Upmaļi”, kadastra apzīmējums 4256 001 0061 (turpmāk – nekustamais
īpašums).
Ievērojot Medību likuma (turpmāk – likums) 1.panta pirmās daļas 4.punktu medību
platība ir medījamo dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgā un medībām izmantojamā platība.
Likuma 1.panta pirmās daļas 9.punktā noteikts, ka medību tiesības ir tiesības zemes
īpašniekam vai lietotājam savā zemes gabalā medīt, likumā un medības reglamentējošajos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Medību tiesības zemes īpašnieks vai lietotājs var
izmantot pats vai nodot citai personai.
Savukārt, likuma 1.panta pirmās daļas 10.punktā, noteikts, ka medību tiesību lietotājs
ir fiziska vai juridiska persona, uz kuras vārda reģistrēts medību iecirknis.
Likuma 9.pants paredz, ka medību norises kārtību savā medību iecirknī nosaka
medību tiesību lietotājs un likuma 29.panta otrā daļa nosaka, ja medību tiesību īpašnieks
medību tiesības nodod citam medību tiesību lietotājam, pušu pienākumus un tiesības nosaka
medību tiesību nodošanas līgumā.
Savukārt medību tiesību līguma pamata noteikumus nosaka 2014.gada 22.jūlija
Ministru kabineta noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13. - 15.punkts.
Nekustamo īpašumu dome ar 2012.gada 11.decembra Lauku apvidus zemes nomas
līgumu (turpmāk – līgums) ir iznomājusi M. L., personas kods dzēsts (turpmāk – nomnieks).
Nomas līgums ir spēkā līdz 2022.gada 11.decembrim. Nomas līgumā nav paredzēti
ierobežojumi vai kādi citi aprobežojumi Domei attiecībā uz medību tiesību realizāciju
nekustamajā īpašumā.
Pamatojoties uz Medību likuma 1.panta pirmās daļas 4.punktu, 1.panta pirmās daļas
9.punktu, 1.panta pirmās daļas 10.punktu, 9.pantu un 29. panta otro daļu, 2014.gada 22.jūlija
Ministru kabineta noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13.-15.punktu un likuma „Par
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Jaunpiebalgas novada dome, atklāti balsojot,
“par” 8 deputāti – Laimis Šāvējs, Askolds Liedskalniņš, Jānis Antons, Mikus Spalviņš, Aija

Sila, Maija Ķīķere, Edgars Ziediņš, Jānis Ciekurznis, „pret” – 0 balsis, „atturas” – 0 balsis,
nolemj:
1. Slēgt pašvaldības medību tiesību nomas līgumu ar J. R., personas kods dzēsts, kurš
pārstāv medību makšķernieku biedrību “JG” uz laiku līdz 2022.gada
11.decembrim.
2. Noteikt minimālo medību tiesību nomas maksa gadā ir 1,00 EUR par 1ha bez
PVN, kura pēc domes ierosinājuma var tikt pārskatīta, ja normatīvajos aktos tiek
no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli apliekamais objekts
vai tā vērtība, nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta
attiecīgajos normatīvajos aktos;
3. Medību tiesību nomas ieguvējam pirms jebkādu darbību uzsākšanas medību
tiesību nomas līgumā noteiktajā kārtībā ir jāpaziņo vismaz piecas dienas iepriekš
nekustamā īpašuma nomniekam M. L., personas kods dzēsts.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi domes izpilddirektora v.i. Lolita Zariņa;
5. Lēmuma norakstu nosūtīt medību tiesību nomas ieguvējam J. R., personas kods
dzēsts un nomniecei M. L., personas kods dzēsts.
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