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LĒMUMS
Strenčos

2021.gada 30.septembrī Nr.365
(protokols Nr.12, 25.§)

Par medību tiesību nodošanu Mednieku biedrībai “Strenči”

Pamatojoties uz Medību likumu, Ministru kabineta 22.07.2014. noteikumu Nr.421 “Medību
noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.421) 13.punktu, kas cita starpā nosaka, ka zemes
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs medību tiesības var nodot citai personai, noslēdzot rakstveida
līgumu par medību tiesību nodošanu (turpmāk – medību līgums) zemes vienībā, kurai piešķirts
kadastra apzīmējums, vai tās daļā, ja medību līgumā ir precīzi norādītas zemes vienības daļas
robežas, medību tiesības vienlaikus var nodot tikai vienai personai, 14.punktu, kas cita starpā
nosaka, ka medību līgumu slēdz uz termiņu, kas nav īsāks par vienu gadu, 15.punktu, kas
nosaka, ka medību tiesības medību līgumā norādītajās zemes vienībās vai to daļās medību
tiesību lietotājs var izmantot pēc līguma iesniegšanas Valsts meža dienestā un reģistrēšanas
medību iecirkņa sastāvā, izņemot gadījumu, ja tiek medīti nelimitētie medījamie dzīvnieki. Medību
iecirkņa sastāvā reģistrētie līgumi uzskatāmi par prioritāriem salīdzinājumā ar nereģistrētiem
medību līgumiem;

Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 13.09.2021. saņemts Mednieku
biedrības “Strenči” valdes locekļa Z.Liepiņa iesniegums par medību tiesību piešķiršanu Strenču
apvienības administratīvajā teritorijā zemes vienībās ar kadastra Nr.9413 001 0310, 9413 001
0311, 9413 001 0417, 9413 001 0602;

zemes vienības ar kadastra Nr.9413 001 0310 – 5.5407 ha, 9413 001 0311 – 1.9147 ha,
9413 001 0417 – 38.7945 ha un 9413 001 0602 – 35.6910 ha platībā Sedas pilsētai pieguļošā
teritorijā piekrīt Pašvaldībai;

medību tiesību nodošana Mednieku biedrībai “Strenči” sekmētu un regulētu medījamo
dzīvnieku skaitu pašvaldības teritorijā, nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai mazinātu
medījamo dzīvnieku nodarītos postījumus mājsaimniecībām, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko
darbību, kā arī mazinātu postījumus ūdenstilpju krastos un aizsargdambjos, sakarā ar ko
pasākumi būtu pašvaldības teritorijas iedzīvotāju interesēs;

Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 23.09.2021. atzinumu,

Pašvaldība dome, balsojot: PAR – 16 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, J.Skrastiņš, G.Ķibere,
T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, J.Jakovins, E.Grandāns,
J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – 1 (V.Ecmanis), ATTURAS – nav, nolemj:

1. nodot Mednieku biedrībai “Strenči”, reģistrācijas Nr.40008052123, medību tiesības
Pašvaldībai piekrītošās zemes vienībās Sedas pilsētai pieguļošā teritorijā ar kadastra
Nr. 9413 001 0310 – 5.5407 ha, 9413 001 0311 – 1.9147 ha, 9413 001 0417 – 38.7945 ha
un 9413 001 0602 – 35.6910 ha platībā;

2. noteikt medību tiesību izmantošanas termiņu uz vienu gadu ar medību tiesību lietošanas
maksu 0.20 euro par vienu hektāru bez PVN;

3. uzdot Strenču apvienības pārvaldei sagatavot medību līgumu atbilstoši šim lēmumam un
normatīvo aktu prasībām;

4. pilnvarot Strenču apvienības pārvaldes vadītāju Pašvaldības vārdā parakstīt šajā lēmumā
noteikto līgumu;



5. lēmums stājas spēkā 2021.gada 30.septembrī.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


