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LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS MEDĪBU KOORINĀCIJAS KOMISIJAS
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 61.panta trešo un MK
26.05.2014. noteikumu Nr. 269 „Noteikumi
par medījamo dzīvnieku nodarīto
zaudējumu noteikšanu un medību
koordinācijas komisijām” 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Ludzas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisija (turpmāk - Komisija) ir
koordinējoša un konsultatīva institūcija Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2. Komisijas locekļu skaitu un personālsastāvu apstiprina Dome.
3. Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, Domes saistošos
noteikumus un lēmumus, kā arī šo nolikumu.
4. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar citām valsts un
pašvaldību institūcijām un iestādēm.
5. Komisijas mērķis ir veicināt mednieku, zemnieku, Valsts meža dienesta, Lauku atbalsta
dienesta un novada pašvaldības savstarpējo komunikāciju un sapratni, kā arī izvērtēt un
koordinēt meža dzīvnieku nodarīto postījumu un to draudu novēršanu lauksaimniecības
kultūrām novada administratīvajā teritorijā.
6. Komisijas sastāvu nosaka un apstiprina dome uz četriem gadiem.
II. Komisijas tiesības un pienākumi
7. Komisijai ir pienākums:
7.1. MK 26.05.2014. noteikumu Nr. 269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto
zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 9. punktā minētajos termiņos:
7.1.1. noteikt postījumu apjomu un postījumu pakāpi;
7.1.2. izvērtēt nepieciešamību noteikt pasākumus turpmāku postījumu novēršanai;
7.1.3. aprēķināt medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu apmēru lauksaimniecība vai
mežsaimniecībai. Ja postījumi nodarīti infrastruktūras objektiem, eksperts sagatavo tāmi,
norādot darbu apjomu un materiālu daudzumu, kas nepieciešams, lai infrastruktūras objektu
atjaunotu iepriekšējā kārtībā;
7.1.4. pieņemt lēmumu par rīcību, ja ir objektīvs pamats uzskatīt, ka savvaļas medījamie
dzīvnieki var radīt ārkārtas postījumus attiecīgās pašvaldības teritorijā;
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7.1.5. ja nodarīti būtiski postījumi, uzdot par pienākumu medību tiesību īpašniekam vai
lietotājam pastiprināti medīt esošajās un potenciālajās postījumu vietās, norādot pasākumu
veikšanas termiņu, kā arī kontrolēt pasākumu veikšanas gaitu un rezultātus;
7.3. medību tiesību pārņemšanas gadījumā iesaistīt medību tiesību izmantošanā medību
tiesību lietotājus no ģeogrāfiski tuvākajām medību platībām;
7.4. nākamajā darbdienā pēc sēdes publicēt sēdes protokolu pašvaldības tīmekļa vietnē;
7.5. epizootiju izplatības vai draudu gadījumā sadarboties ar Pārtikas un veterināro
dienestu;
7.6. lemt par pasākumiem epizootijas vai tās izplatības draudu ierobežošanai saskaņā ar
Pārtikas un veterinārā dienesta rīkojumu.
8. Komisijai ir tiesības:
8.1. pieprasīt un nekavējoties saņemt nepieciešamo informāciju no zemes īpašnieka
(tiesiskā valdītāja), Valsts meža dienesta vai medību tiesību lietotāja;
8.2. lemt par rīcību ar klaiņojošiem, bezsaimnieka vai nepieskatītiem mājas (istabas)
dzīvniekiem, ja tie uzbrūk mājdzīvniekiem vai savvaļas dzīvniekiem vai apdraud mājdzīvniekus
vai cilvēkus;
8.3. ja nodarīti būtiski postījumi:
8.3.1. lemt par medību tiesību izmantošanu platībā, kurā nav medību tiesību lietotāja,
vispirms piesaistot medību tiesību lietotājus no ģeogrāfiski tuvākajām medību platībām;
8.3.2. un iepriekš veikti aizsardzības pasākumi postījumu samazināšanai, lemt
par Medību likumā noteikto prasību nepiemērošanu attiecībā uz minimālo medību platību
konkrētu sugu dzīvnieku medīšanai un ierosināt Valsts meža dienestam piešķirt terminētas
medību atļaujas limitēto medījamo sugu zīdītāju medīšanai postījumu vietās, pārsniedzot
pieļaujamo nomedīšanas apjomu;
8.4. ja nodarīti ārkārtas postījumi un komisija nevar rast citu tikpat efektīvu risinājumu:
8.4.1. ar medību tiesību īpašnieka piekrišanu uz laiku, kas nepieciešams pasākumiem
postījumu ierobežošanai vai likvidēšanai, pārņemt un īstenot medību tiesības konkrētajā zemes
vienībā;
8.4.2. uz postījumu ierobežošanas un cēloņu novēršanas laiku, ja medību tiesību
īpašnieks vai lietotājs nepilda komisijas norādījumus, pārņemt un izmantot medību tiesības vai
veikt citus pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai zemes vienībās,
kurās nodarīti ārkārtas postījumi, un zemes vienībās, kurās ir šo postījumu iemesls, vai veikt
pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai zemes vienībās, kurās medīt
aizliegts;
8.5. lemt par ierosinājumu palielināt pieļaujamo nomedīšanas apjomu un informēt Valsts
meža dienestu par pieņemto lēmumu, kā arī pieprasīt un saņemt no Valsts meža dienesta
informāciju par pieļaujamā nomedīšanas apjoma maiņu;
8.6. uzdot par pienākumu zemes īpašniekam vai apsaimniekotājam veikt aizsardzības
pasākumus, norādot to veidu, apjomu un veikšanas termiņu, kā arī kontrolēt pasākumu
veikšanas gaitu un rezultātus, ja aizsardzības pasākumi nav veikti vai ir veikti nepienācīgi;
8.7. ja medījamie dzīvnieki nodara postījumus vai apdraud sabiedrības drošību pilsētās,
lemt par šādu postījumu novēršanas vai sabiedrības drošības pasākumu piemērošanu:
8.7.1. medījamo sugu dzīvnieku atbaidīšana;
8.7.2. medījamo sugu dzīvnieku pārvietošana vai likvidēšana.
III. Komisijas darba organizācija
9. Komisijas sastāvā ir Komisijas priekšsēdētājs, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un
Komisijas locekļi, kurus apstiprina Dome.
10. Komisijas darbu organizē Komisijas priekšsēdētājs.
11. Komisijas sēdes sasauc pēc nepieciešamības.

3
12. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Komisija ir
lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse komisijas locekļu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā
ir komisijas vadītāja balss.
13. Komisijas priekšsēdētāja pienākumi ir:
13.1. plānot, organizēt un vadīt Komisijas darbu;
13.2. sasaukt un vadīt Komisijas sēdes, apstiprināt to darba kārtību;
13.3. sadalīt Komisijas locekļu pienākumus un kontrolēt to darbu Komisijā;
13.4. organizēt un atbildēt par Komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli;
13.5. parakstīt Komisijas sēdes protokolus, lēmumus, u.c. Komisijas sagatavotus
dokumentus;
13.6. organizēt Komisijas dokumentu glabāšanu un nodošanu arhīvā.
14. Komisijas sekretāra pienākumi ir:
14.1. uzaicināt uz Komisijas sēdi personas, kuru piedalīšanās Komisijas sēdē ir
nepieciešama;
14.2. protokolēt Komisijas sēdes gaitu;
14.3. kārtot Komisijas lietvedību, nodrošināt dokumentu saglabāšanu un nodošanu arhīvā
atbilstoši lietu nomenklatūrai;
14.4. veikt citus uzdevumus Komisijas darbības nodrošināšanai.
15. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus
Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā.
16. Komisijas locekļiem ir pienākums:
16.1. piedalīties Komisijas darbā, pildīt pienākumus atbilstoši šim nolikumam un
Komisijas priekšsēdētāja norādījumiem,
16.2. pieņemt lēmumus balsojot,
16.3. iesniegt priekšlikumus Komisijas darba uzlabošanai.
17. Komisijas loceklim vai pieaicinātajam ekspertam ir aizliegts pieņemt lēmumus likuma
„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” paredzētajos gadījumos.
Komisijas loceklim vai pieaicinātajam ekspertam ir pienākums informēt pārējos Komisijas
locekļus par apstākļiem, kas varētu būt par iemeslu atturēties no konkrētā jautājuma
apspriešanas un balsošanas. Minētais fakts tiek fiksēts Komisijas protokolā.
18. Komisijas darbs notiek sēdēs, sēdes notiek pēc nepieciešamības.
19. Komisijas sēdes tiek protokolētas, sēdes protokolē komisijas sekretārs. Protokolu
paraksta Komisijas priekšsēdētājs.
20. Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu atbilstošās
pašvaldības domes priekšsēdētājam.
IV. Komisijas un tās locekļu atbildība
21. Komisija nodrošina fizisko un juridisko personu tiesību ievērošanu. Komisijas rīcībai
jābūt tiesiskai un konsekventai.
22. Komisija ir atbildīga par pieņemtajiem lēmumiem.
23. Komisijas darbības tiesiskumu nodrošina Komisijas priekšsēdētājs.
V. Noslēguma jautājums
24. Nolikums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

E.Mekšs

