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LĒMUMS 

Smiltenē 
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 (protokols Nr.8, 56.§.) 

Par Medību koordinācijas komisijas sastāva apstiprināšanu 

 

Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumu Nr. 269 „Noteikumi par medījamo 

dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” (stājās spēkā 

01.06.2014.) 2.punkts nosaka, ka medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, 

materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai 

likvidēšanai nosaka attiecīgās pašvaldības izveidota Medību koordinācijas komisija (turpmāk – 

komisija). Komisijas darbu organizē pašvaldība, savukārt 3.punkts nosaka, ka komisijas sastāvā 

iekļauj pa vienam pārstāvim no attiecīgās pašvaldības, Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta 

dienesta, kā arī pa vienam pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un meža 

īpašnieku apvienības, kurā komisijas izveidošanas laikā ir vairāk nekā 200 biedru. Komisijas 

sastāvu apstiprina uz četriem gadiem. 

Smiltenes novada pašvaldības dome 2021.gada 27.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.280 “Par 

Smiltenes novada Medību koordinācijas komisijas izveidošanu”, ar kuru izveidota  Smiltenes 

novada Medību koordinācijas komisija (turpmāk – Komisija) 6 (sešu) locekļu sastāvā un 

apstiprināts komisijas nolikums. Lēmumā tika noteikts Komisijas locekļu vārdisko sastāvu  

apstiprināt pēc tam, kad atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 

“Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas 

komisijām” 3. punktam, Valsts meža dienests, Lauku atbalsta dienests, mednieku, lauksaimnieku un 

meža īpašnieku apvienības, kurā komisijas izveidošanas laikā ir vairāk nekā 200 biedru, būs 

informējuša pašvaldību par minēto institūciju pilnvaroto pārstāvi darbam Smiltenes novada 

pašvaldības Medību koordinācijas komisijā.  

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 27. punkta, 61. panta, Ministru kabineta 2014. gada 26. maija noteikumu Nr. 269 

„Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas 

komisijām” 2., 3. punktiem, 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 pašvaldība dome  

NOLEMJ: 

1. Ievēlēt par Smiltenes novada Medību koordinācijas komisijas locekli Smiltenes novada 

meža īpašnieku pārstāvi A. Čamu. 

2. Ievēlēt par Smiltenes novada Medību koordinācijas komisijas locekli Valsts meža 

dienesta pārstāvi K. Lārmani 

3. Ievēlēt par Smiltenes novada Medību koordinācijas komisijas locekli Lauku atbalsts 

dienesta pārstāvi D. Punānu. 

4. Ievēlēt par Smiltenes novada Medību koordinācijas komisijas locekli Mednieku 

apvienības pārstāvi, mednieku kolektīva „Laiksne” vadītāju A. Vīvuliņu. 
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5. Ievēlēt par Smiltenes novada Medību koordinācijas komisijas locekli Smiltenes novada 

lauksaimnieku pārstāvi S. Stricku. 

6. Ievēlēt Smiltenes novada Medību koordinācijas komisijā Smiltenes novada pašvaldības 

pārstāvi - Variņu pagasta pārvaldes vadītāju U. Birkenšteinu. 

7. Ievēlēt par Smiltenes novada Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāju U. 

Birkenšteinu. 

8. Komisijas sekretāra funkcijas pilda ar Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora 

rīkojumu nozīmēts domes administrācijas sekretārs.  

9. Komisijas sastāvs tiek apstiprināts uz četriem gadiem. 

10. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                            E.Avotiņš 

 
 

 

 

 

 


