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Noteikumu Nr. 2/22 „Par Smiltenes novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas 

kārtību” projekta apstiprināšana 

Noteikumu projekts nosaka medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību Smiltenes novada 

pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās.  

Medību likuma 1. panta 9. punkts nosaka, ka medību tiesības zemes īpašnieks vai tie-

siskais valdītājs var izmantot pats vai nodot citai personai, savukārt 29. pants nosaka, ka ze-

mes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postī-

jumiem un zaudējumiem savā īpašumā (valdījumā) esošajā zemē, ja medību tiesības nav no-

dotas citam medību tiesību lietotājam. Gadījumā, ja medību tiesību īpašnieks medību tiesības 

nodod citam medību tiesību lietotājam, pušu pienākumus un tiesības nosaka medību tiesību 

nodošanas līgumā. 
Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13. un 

14.punkts nosaka, ka zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs medību tiesības var nodot citai 

personai, noslēdzot rakstveida līgumu par medību tiesību nodošanu zemes vienībā, kurai pie-

šķirts kadastra apzīmējums, vai tās daļā, ja medību līgumā ir precīzi norādītas zemes vienības 

daļas robežas. Medību tiesības vienlaikus var nodot tikai vienai personai.  

Noteikumu projekts izstrādāts, lai ieinteresētajām personām būtu skaidra informācija 

par medību tiesību nomas kārtību Smiltenes novada pašvaldībā, veidotos vienota prakse un 

būtu fiksēta medību tiesību nomas maksas sākumcena, kuru noteikt saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g)apakšpunktu var tikai dome, līdz ar to 

Nekustamo īpašumu lietu komisijai, kuras kompetencē ir jautājumu par medību tiesību nomas 

piešķiršanu izskatīšana, būtu pamats nomas maksas piemērošanai.  

Noteikumu 6. punkts nosaka prioritāro kārtību medību tiesību piešķiršanai. Notei-

kumu izstrādē notikušas konsultācijas ar Valsts meža dienestu un Medību koordinācijas ko-

misijas priekšsēdētāju. 

Ņemot vērā iepriekš norādīto, Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2022.gada 23. marta atzinumu (sēdes protokols Nr.5) un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 4. punktu, atklāti balsojot ar 12 balsīm 

"Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Gita 

Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 
1. Apstiprināt noteikumu Nr. 2/22 „Par Smiltenes novada pašvaldības medību tiesību nomas pie-

šķiršanas kārtību” projektu (pielikumā). 

2. Publicēt informāciju par noteikumiem Nr. 2/22  pašvaldības bezmaksas izdevumā „Smiltenes 

novada Domes Vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltenesnovads.lv. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 
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