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sēdes protokols Nr.9., 74.p.
LĒMUMS Nr.261
Par medību tiesību nomas līguma pagarināšanu
mednieku-makšķernieku klubam “RAGS”

Aizkraukles novada dome izskatīja mednieku-makšķernieku kluba “RAGS”
reģ.Nr.40008064141, juridiskā adrese: „Vidzemnieki”, Vietalvas pag., Aizkraukles nov., LV-5190,
valdes locekļa Andra ZĀLĪŠA, iesniegumu (reģistrēts Aizkraukles novada pašvaldībā 29.03.2022.,
Nr.P/5.6/22/1092 ar lūgumu pagarināt 16.01.2017. noslēgto medību tiesību nomas līgumu par
iznomātajiem pašvaldības zemes gabaliem.
Izskatot mednieku-makšķernieku kluba “RAGS” iesniegumu par medību tiesību nomas
līguma pagarināšanu, tika konstatēts, ka 2017.gada 16.jnavārī ir noslēgts Līguma par medību tiesību
nomu ar beigu termiņu līdz 2022.gada 15.janvārim.
Līguma 5.3.punktā ir noteikts, ka līguma darbības termiņam beidzoties, Nomniekam ir
pirmtiesības uz jauna līguma slēgšanu, ja savā darbībā viņš ir pildījis līgumā minētās saistības.
Mednieku-makšķernieku kluba “RAGS” līgumā noteiktās saistības ir pildījis pienācīgi un
medību tiesību nomas līgums ir pagarināms.
Līguma darbības laikā pašvaldība ir veikusi dažu īpašumu atsavināšanu, līdz ar to, līgumu
pagarinot, tiek izslēgtas atsavinātās zemes platības. Līgums tiks pagarināts tikai par pielikumā
norādītajām pašvaldības rīcībā esošajām zemes platībām .
Ņemot vērā, ka daži no medību tiesību nomai nodotajiem zemes gabaliem ir iznomāti
fiziskām, juridiskām personām lauksaimniecības vai citām vajadzībām, pagarinot medību tiesību
nomas līgumu ar mednieku-makšķernieku klubu “RAGS”, par tām zemes vienībām, par kurām nav
saņemti saskaņojumi no zemes nomniekiem, tie ir saņemami.
Medību likuma 1.panta 9.punkts nosaka, ka medību tiesības ir tiesības zemes īpašniekam vai
lietotājam savā zemes gabalā medīt, šajā likumā un medības reglamentējošajos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā. Medību tiesības zemes īpašnieks vai lietotājs var izmantot pats vai nodot citai
personai.
Medību tiesību nodošana lietošanā konkrētajās teritorijās nav uzskatāma par šo zemes gabalu
nodošanu lietošanā. Nododot nomā medību tiesības, nav jāpiemēro Ministru kabineta noteikumi par
valsts vai pašvaldības zemes nomu. Publisko tiesību normas neparedz kārtību, kādā pašvaldībai ir
jāizvēlas subjekts, kam nododamas lietošanā medību tiesības pašvaldībai piederošajās un
piekrītošajās teritorijās. Pašvaldībai kā zemes īpašniecei ir tiesības pēc sava ieskata noteikt, kam
nodot nomā medību tiesības. (Senāta spriedums Nr.SKA-0936-09.)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu,
Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13. un 14.punktu,
ņemot vērā Aizkraukles novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas
13.04.2022. atzinumu, atklāti balsojot: ar 11 balsīm “Par” (Jānis Sarmis BAJINSKIS, Leons
LĪDUMS, Jurijs MAŠKOVS, Aivars MIEZĪTIS, Anita OSTROVSKA, Arvis UPĪTS, Einārs
ZĒBERGS, Evija VECTIRĀNE, Zane ROMANOVA, Uģis RUBENIS, Gatis GŪTMANIS), “Pret”
– nav, “Atturas” – 1 (Guntis LIBEKS), Aigars LUKSS, Dainis VINGRIS, Andris ZĀLĪTIS
balsojumā nepiedalās, Aizkraukles novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1.

Pagarināt ar mednieku-makšķernieku klubu “RAGS”, reģ.Nr.40008064141, juridiskā adrese:
„Vidzemnieki”, Vietalvas pag., Aizkraukles nov., LV-5190, 16.01.2017. noslēgto Līgumu par
medību tiesību nomu pašvaldības rīcībā esošajās zemes vienībās uz 5 (pieciem) gadiem līdz
15.01.2027., saskaņā ar pielikumā pievienoto iznomājamo medību platību sarakstu.

2.

Paredzēt, ka Līgumā noteiktā maksa par medību tiesību izmantošanu –
(divdesmit astoņi centi) par vienu hektāru gadā, piemērojama no 16.01.2022.

0,28 EUR

3.

Noteikt, ka Aizkraukles novada pašvaldībai kā iznomātājam ir tiesības vienpusēji pārskatīt
noteikto nomas maksu par medību tiesību izmantošanu, nosūtot nomniekam rakstisku
paziņojumu vai rēķinu, bez grozījumiem līgumā, ja grozīti tiesību akti vai pašvaldības
pieņemtie lēmumi par medību tiesību nomas maksas aprēķināšanas kārtību.

4.

Vienošanās par medību tiesību nomas līguma pagarināšanu par zemes gabaliem, kas iznomāti
trešajām personām, slēdzams pēc attiecīgā saskaņojuma ar zemes nomnieku.

5.

Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Īpašumu nodaļas nekustamā īpašuma speciālistei
Sanitai GRABĀNEI sagatavot un organizēt vienošanos par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu noslēgšanu.

6.

Ja medību tiesību nomas līgums netiek pagarināts viena mēneša laikā no lēmuma
pieņemšanas dienas šis lēmums zaudē spēku.

7.

Pilnvarot Pļaviņu apvienības pārvaldes vadītāju parakstīt medību tiesību nomas līgumu.

8.

Lēmumu nosūtīt mednieku-makšķernieku klubam “RAGS” uz e-pastu: zalitisandris@inbox.lv

9.

Lēmumu nosūtīt Aizkraukles novada pašvaldības Administrācijas Īpašumu nodaļas nekustamā
īpašuma speciālistei Sanitai GRABĀNEI: sanita.grabane@aizkraukle.lv.

Pielikumā: Saraksts ar pašvaldības zemes vienībām, par kurām tiek pagarinātā medību tiesību
nomas līgums, pavisam uz 2 lp.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

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