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Neretā
21.04.2022.

sēdes protokols Nr.9., 62.p.
LĒMUMS Nr.249
Par medību tiesību nomas līguma noslēgšanu
ar medību biedrību “CĪRULĒNI”

Aizkraukles novada domē izskatīja m/b “CĪRULĒNI”, reģistrācijas Nr.40008101433,
juridiskā adrese: “Kalna Grievalti”, Pilskalnes pagasts, Aizkraukles novads, 17.03.2022.
iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 31.03.2022.) par medību platību izmantošanas līgumu
nekustamajā īpašumā “Šalkones”, Neretas pagastā, Aizkraukles novadā, ar kadastra apzīmējumu
32700030045. Nekustamais īpašums “Šalkones”, Neretas pagastā, Aizkraukles novadā, 8,8 ha
platībā, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 32700030045, ir pašvaldības īpašums un tiek
iznomāts kā lauksaimniecības zeme un zeme zem ēkām. Nomnieks rakstiski ir piekritis medību
platību nomai. Ņo Valsts meža dienesta Sēlijas virsmežniecības saņemta informācija, ka minētā
zemes vienība nav iznomāta nevienam medību kolektīvam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 “Medību noteikumu”
13.punktu, kurš 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 tiesību nomas tiesības var nodot, noslēdzot par to
rakstveida līgumu.
Ņemot vērā augstākminēto un pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421
“Medību noteikumu” 13.punktu, ievērojot Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības
jautājumu komitejas 13.04.2022. atzinumu, atklāti balsojot: ar 15 balsīm “Par” (Jānis Sarmis
BAJINSKIS, Guntis LIBEKS, Leons LĪDUMS, Jurijs MAŠKOVS, Aivars MIEZĪTIS, Anita
OSTROVSKA, Arvis UPĪTS, Dainis VINGRIS, Andris ZĀLĪTIS, Einārs ZĒBERGS, Aigars
LUKSS, Evija VECTIRĀNE, Zane ROMANOVA, Uģis RUBENIS, Gatis GŪTMANIS), “Pret” –
nav, “Atturas” – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Nodot medību platību nomas tiesības m/b “CĪRULĒNI”, reģistrācijas Nr.40008101433,
nekustamajā īpašumā “Šalkones”, Neretas pagastā, Aizkraukles novadā, 8,8 ha platībā zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 32700030045.

2.

Pilnvarot Aizkraukles novada Neretas apvienības pārvaldes vadītāju Juri GORBAČOVU
noslēgt medību tiesību nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem ar tiesībām to pagarināt
(pielikumā).

3.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.

4.

Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības administrācijas Kancelejai lēmumu elektroniskā veidā
nosūtīt Neretas apvienības pārvaldei un pa pastu m/b “CĪRULĒNI” pilnvarotajai personai
Jānim KALNIŅAM uz adresi: Kalēju iela 107-10, Nereta, Aizkraukles novads.

5.

Kontroli par lēmuma
Uldim RIEKSTIŅAM.

izpildi

uzdot

Aizkraukles

novada

izpilddirektoram

Pielikumā : Medību tiesību nomas līguma projekts uz 2 lp.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu

L.Līdums

