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14. Par medību tiesību piešķiršanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā
valdījumā esošajās medību platībās.
Rundāles novada domē 2020.gada 22.oktobrī tika reģistrēts biedrības “Rundāles
mednieku biedrība”, reģ. Nr.40008016090 (turpmāk - Biedrība), iesniegums, ar kuru tiek
lūgts noslēgt starp Rundāles novada domi un Biedrību medību tiesību nomas līgumu.
Papildus iesniegumam Biedrība ir iesniegusi medību platību sarakstu.
Biedrība iesniegumā norādītās medību platības ir izmantojusi saskaņā ar
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām medību platību izmantošanā un apsaimniekošanā,
kā arī ievērojusi Medību likumu, Medību noteikumus un citus normatīvos aktus.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumu Nr. 421 "Medību
noteikumi" 13.punktu ir noteikts, 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 un tās kartogrāfiski atspoguļotas
Latvijas 1992. gada ģeodēzisko koordinātu sistēmā. Medību tiesības vienlaikus var nodot
tikai vienai personai.
Ievērojot minētos apstākļus, pašvaldībai ir tiesības noslēgt līgumu par medību tiesību
nodošanu Biedrībai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Medību likumu, Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumus Nr.421 “Medību
noteikumi” 13., 14. un 15.punktu, Rundāles novada dome nolemj:
1. nodot medību tiesības Rundāles mednieku biedrībai, reģ. Nr. 40008016090,
Rundāles novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību
platībās saskaņā ar pielikumiem (Pielikums Nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22,23,24, 25,26,27);
2. noslēgt ar biedrību medību tiesību nodošanas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem;
3. uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot medību tiesību nodošanas līgumu 10
(desmit) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
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