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LATVIJAS REPUBLIKA

VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv

Apstiprināts ar Valmieras novada pašvaldības
domes 24.02.2022. lēmumu
Nr.133 (protokols Nr.4, 25.§)

VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
NOTEIKUMI

“Par Valmieras novada pašvaldības medību tiesību nomas
piešķiršanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 2. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 4. punktu

1. Noteikumi “Par Valmieras novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas
kārtību” (turpmāk – Noteikumi) nosaka medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību
Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā un tiesiskajā valdījumā
esošajās medību platībās.

2. Pašvaldība medību tiesības pašvaldības īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošajās
medību platībās (zemes vienībās) nodod nomā vienai personai, noslēdzot rakstveida
līgumu par medību tiesību nodošanu nomā (turpmāk – Līgums), kas izstrādāts pēc šo
noteikumu 1. pielikumā noteiktā parauga uz termiņu, kas nav īsāks par 1 (vienu) gadu,
bet ne ilgāk kā uz 5 (piecām) medību sezonām.

3. Par medību tiesību nomu jāmaksā nomas maksa 0,40 euro apmērā gadā par vienu ha
bez PVN 21 %.

4. Medību tiesību nomas maksu medību tiesību nomnieks maksā atbilstoši Līguma
parauga (1.pielikums) noteikumiem. Papildu medību tiesību nomas maksai medību
tiesību nomnieks maksā normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas, kas
saistītas ar medību tiesību nomu (ja attiecināms).

5. Medību tiesību nomu uz pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajām zemes
vienībām var ierosināt fiziska vai juridiska persona (medību kolektīvs), kas atbilst
noteikumos izvirzītajām prasībām, iesniedzot medību tiesību nomas ierosinājumu
(iesniegumu), vai pašvaldība.

6. Medību tiesību nomas tiesības pašvaldības medību platībās tiek piešķirtas šādiem
pretendentiem, ievērojot šādu prioritāro secību (ciktāl attiecināms):
6.1. medību tiesību lietotājam, kura medību iecirknis reģistrēts Valsts meža dienesta

(turpmāk – VMD) Meža kontroles teritorijas datu bāzē un kas pieteicies noteikumos
noteiktā kārtībā uz to iesniegumā pieteikto medību platību, uz kuru šim medību
tiesību nomniekam beidzas medību līgums;

6.2. medību tiesību lietotājam, kuru esošais medību iecirknis pilnībā ieskauj
pašvaldības medību platību;

6.3. medību tiesību lietotājam, kura medību iecirknis atrodas Valmieras novada
teritorijā un reģistrēts VMD Meža kontroles teritorijas datu bāzē, un šī iecirkņa
medību platība neatrodas tālāk par 100 metriem no iesniegumā pieteiktās
pašvaldības medību platības.

6.4. medību tiesību lietotājam – medību kolektīvam, ja vismaz 50 % no kolektīva
biedriem ir deklarējušies Valmieras novada administratīvajā teritorijā.



7. Pašvaldība tās tīmekļa vietnē www.valmierasnovads.lv izvieto informāciju par
pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajām brīvajām medību platībām.

8. Medību tiesību nomas pretendents (turpmāk – Pretendents), kas vēlas iegūt tiesības
slēgt Līgumu iesniedz šo noteikumu 10. punktā minētos dokumentus.

9. Pašvaldība var iznomāt tādas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošas medību platības,
par kurām nav bijis noslēgts medību līgums, ja informācija par medību platībām
izvietošanas termiņš nav bijis īsāks par 2 (divām) nedēļām.

10. Pretendentam ir jāiesniedz šādi dokumenti:

10.1. juridiskai personai:
10.1.1. iesniegumu pēc šo noteikumu 2. pielikumā norādītā parauga;
10.1.2. ja personu pārstāv pilnvarotā persona, tad iesniegumā norāda pilnvarotās

personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, un iesniedz normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā izsniegtu pilnvaru;

10.2. Fiziskai personai:
10.2.1. iesniegumu pēc 2. pielikumā norādītā parauga;
10.2.2. mednieka apliecības kopiju;
10.2.3. ja personu pārstāv pilnvarotā persona, tad iesniegumā norāda pilnvarotās

personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, un iesniedz normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā izsniegtu pilnvaru, kas apliecina pārstāvja pārstāvības
tiesības, uzrādot pārstāvja personu apliecinošu dokumentu.

11. Vērtēti tiek tikai to pretendentu iesniegumi, kuri ir iesnieguši visus noteikumu 10. punktā
norādītos dokumentus.

12. Pie pieteikuma izvērtēšanas pašvaldībai ir tiesības:
12.1. pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, ja šāda informācija nav pašvaldības

rīcībā;
12.2. pieaicināt speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

13. Pretendenta un tā iesniegto dokumentu izvērtēšanu atbilstoši noteikumos izvirzītajām
prasībām veic pašvaldības apvienību pārvalžu vadītāji, par attiecīgajā apvienības
teritorijā esošajām pašvaldības medību platībām.

14. Netiek vērtēti to pretendentu iesniegumi, kuriem ir nenokārtotas finansiālas saistības ar
pašvaldību un/vai, kuri nav iesnieguši visus nepieciešamos dokumentus.

15. Ja pieteicies viens pretendents, ar to tiek slēgts medību līgums par noteikumu 3. punktā
noteiktā kārtībā noteikto nomas maksu. Ja pieteikušies vairāki pretendenti, medību
līgumu slēdz ar pretendentu, ievērojot šo noteikumu 6. punktā noteikto secību.

16. Ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi medību tiesību nomas pretendenti, tiek rīkota izsole un
medību tiesību nomas tiesības iegūst pretendents, kurš nosolījis augstāko nomas tiesību
cenu par 1 (vienu) hektāru gadā.

17. Medību tiesību izsoles gadījumā visaugstākā nosolītā cena ir nomas maksa par 1 (vienu)
hektāru gadā.

18. Medību tiesību nomas izsoles rīkotājs ir Valmieras novada pašvaldības Nekustamo
īpašumu nomas un nomas tiesību izsoles komisija.

19. Medību tiesību nomas izsoles rīkotājs ir Valmieras novada pašvaldības Nekustamo
īpašumu nomas un nomas tiesību izsoles komisijas nolikumu - izsoles nolikumu
sagatavo attiecīgās nomas speciālists un apstiprina komisija atbilstoši tās nolikumam.

20. Medību tiesību nomas līgumu pašvaldības vārdā paraksta attiecīgās apvienības
pārvaldes vadītājs.

21. Pašvaldība 30 dienu laikā pēc medību līguma noslēgšanas rakstveidā informē
pašvaldības iznomāto zemes gabalu nomniekus par noslēgto medību līgumu.

22. Līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgtie medību līgumi ir spēkā līdz līgumos
paredzētā termiņa beigām.

23. Medību tiesību nomas līgumi, kas noslēgti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un
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kuros nav noteikts līguma darbības termiņš vai nomas maksa, ir grozāmi atbilstoši
noteikumu 2. punktam, piemērojot maksu, kas noteikta saskaņā ar noteikumu 3. punktu.

24. Atsavinot pašvaldības medību platību (zemes vienību), Valmieras novada Nekustamo
īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Dabas resursu pārvaldības nodaļas atbildīgais
darbinieks nodrošina medību tiesību nomnieku rakstveida informēšanu par
atsavināšanas procesa pabeigšanu un īpašnieku maiņu.

25. Medību platības precizēšanas gadījumos (pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas u.c.
gadījumos) medību tiesību nomnieks tiek rakstiski informēts par platības izmaiņu 45
dienu laikā pēc tās reģistrēšanas Valsts zemes dienestā.

Pielikumā:
1. Medību tiesību nomas līguma paraugs uz 4 lappusēm;
2. Iesnieguma veidlapa uz 2 lappusēm.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


