LATVIJAS REPUBLIKA

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, e-pasts: pasts@ludzasnovads.lv

Ludzā

APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada pašvaldības domes
2022.gada 24.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.5, 69.§)

Ludzas novada pašvaldības
medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu
1. Noteikumi attiecas uz medību tiesību nomas piešķiršanu Ludzas novada pašvaldības
(turpmāk tekstā – pašvaldība), īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās,
(turpmāk - pašvaldības medību platības), uz 5 gadiem, ja nomnieks nevēlas slēgt līgumu uz
mazāku termiņu.
2. Par medību tiesību nomu jāmaksā nomas maksa EUR 0,10 (desmit eurocenti) apmērā gadā
par vienu ha un PVN vai izsoles rezultātā nosolītā nomas maksa. Nomas maksu par kārtējo
gadu jāmaksā līdz kārtējā gada 31.maijam, saskaņā ar pašvaldības izsniegto rēķinu.
3. Informācija par brīvajām iznomājamām pašvaldības medību platībām katru gadu ne vēlāk kā
līdz 1.aprīlim tiek ievietota Ludzas novada mājas lapā www.ludza.lv.
4. Medību tiesību nomu var ierosināt Ludzas novada pašvaldība un novada pagasta pārvaldes,
kā arī medību kolektīvs, kas atbilst šo noteikumu izvirzītajām prasībām, iesniedzot medību
tiesību nomas ierosinājumu (iesniegumu).
5. Medību tiesību nomas tiesības pašvaldības medību platībās tiek piešķirtas šādiem
pretendentiem, ievērojot šādu prioritārā secībā (ciktāl attiecināms):
5.1. medību tiesību lietotājam, kura medību iecirknis reģistrēts Valsts meža dienesta
(turpmāk - VMD) Meža kontroles teritorijas datu bāzē un kas pieteicies noteikumos
noteiktā kārtībā uz to iesniegumā pieteikto medību platību, uz kuru šim medību tiesību
nomniekam beidzas medību līgums;
5.2. medību lietotājam, kuru esošais medību iecirknis pilnībā ieskauj pašvaldības medību
platību;
5.3. medību tiesību lietotājam, kura medību iecirknis atrodas Ludzas novada teritorijā un
reģistrēts VMD Meža kontroles teritorijas datu bāzē, un šī iecirkņa medību platība
neatrodas tālāk par 100 metriem no iesniegumā pieteiktās pašvaldības medību platības;
5.4. medību tiesību lietotājam, kura medību iecirknis atrodas Ludzas novada teritorijā un
reģistrēts VMD Meža kontroles teritorijas datu bāzē.
6. Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
6.1. juridiskajai personai:
6.1.1. iesniegums (2.pielikums);
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6.1.2.

pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu, dokumentu, kas apliecina
pārstāvības tiesības un uzrāda pasi;
6.1.3. medību kolektīva biedru sarakstu, norādot biedru vārdu uzvārdu un personas kodu;
6.2. fiziskai personai:
6.2.1. iesniegums (2.pielikums);
6.2.2. mednieka apliecības kopiju;
6.2.2. ja personu pārstāv cita persona, tad pārstāvis norāda savu vārdu, uzvārdu,
personas kodu, dokumentu, kas apliecina viņa pārstāvības tiesības un uzrāda pasi;
7. Vērtēti tiek tikai to pretendentu iesniegumi, kuri ir iesnieguši visus nepieciešamos 6.punktā
minētos dokumentus. Dalībai izsolē netiek reģistrēti tie pretendenti, kuriem ir nenokārtotas
finansiālās saistības ar Ludzas novada pašvaldību par medību tiesību nomu un/vai, kuri nav
izsoles noteikumos minētajā termiņā iesnieguši šo noteikumu 6.punktā minētos
dokumentus.
8. Ja pieteicies viens pretendents, ar to tiek slēgts medību tiesību nomas līgums par šajos
Noteikumos 2.punktā minēto nomas maksu par hektāru (1.pielikums). Ja pieteikušies
vairāki pretendenti, medību tiesību nomas līgumu slēdz ar personu, kurai saskaņā ar šo
noteikumu 5. punktu ir medību tiesību nomas pirmtiesība. Ja pieteikušies vairāki līdzvērtīgi
pirmtiesību pretendenti – tiek rīkota izsole un medību nomas tiesības iegūst dalībnieks,
kurš nosolījis augstāko nomas tiesību cenu par vienu hektāru.
9. Izsoles rīkotājs ir Ludzas novada pašvaldības nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā
– Izsoles komisija).
10. Medību tiesību izsoles sākuma cena ir šo noteikumu 2.punktā noteiktā nomas maksa.
Visaugstākā nosolītā cena ir nomas maksa par 1 (vienu) ha (hektāru) gadā.
11. Informācija un paziņojums par izsoli tiek ievietots Ludzas novada mājas lapā
www.ludzasnovads.lv, kā arī izvietota pašvaldības un pagasta pārvaldes administratīvajā
ēkā. Izsoles komisija var rakstveidā paziņot par izsoli tiem pretendentiem, kuri rakstiski
pieteikušies uz nomas tiesību objektu.
12. Ar izsoles noteikumiem pretendenti var iepazīties Ludzas novada pašvaldībā un pagasta
pārvaldēs. Pretendenta pienākums ir ievērot izsoles noteikumu prasības.
13. Pašvaldības vārdā medību tiesību nomas līgumu slēdz Ludzas novada pašvaldības
izpilddirektors vai tā pilnvarotā persona. Medību tiesību nomas līgumu var slēgt tikai tad,
ja ir samaksāta izsolē nosolītā summa par vienu gadu avansā.
14. Izsoles rezultātus apstiprina tuvākajā Ludzas novada pašvaldības domes sēdē pēc šo
noteikumu 13.punktā minētās nomas maksas samaksas.
15. Nomas tiesību pretendents septiņu darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas
paraksta medību tiesību nomas līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt līgumu. Ja
iepriekš minētajā termiņā pretendents līgumu neparaksta vai iesniedz attiecīgu atteikumu, ir
uzskatāms, ka nomas tiesību pretendents no līguma slēgšanas ir atteicies.
16. Ja nomas tiesību pretendents, kurš nosolīja augstāko nomas maksu, atsakās slēgt līgumu,
komisija secīgi piedāvā nomas līgumu slēgt tam, kurš nosolīja nākamo augstāko nomas
maksu.
17. Atsavinot pašvaldības medību platības, pašvaldība 15 dienu laikā pēc atsavināšanas procesa
izbeigšanas informē medību tiesību nomnieku, ar kuru noslēgts medību tiesību nomas
līgums.
Pārejas noteikumi
18. Līdz 2022.gada 1.martam noslēgtie līgumi ir spēkā līdz to termiņa beigām, ja netiek
konstatēti medību tiesību noteikumu pārkāpumi un savlaicīgi tiek veikti biotehniskie un
epizootiskie pasākumi.
19. Beztermiņa noslēgtie līgumi jāpārslēdz uz termiņu saskaņā ar kārtības 1.punktu laika posmā
līdz 2022.gada 1.jūnijam.
Ludzas novada pašvaldības dome priekšsēdētājs

E.Mekšs
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1.pielikums
Ludzas novada pašvaldības medību tiesību
piešķiršanas kārtības noteikumiem
Medību tiesību nomas līgums
20__.gada __, ___________
Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā
16, Ludzā, LV–5701 tās izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kurš rīkojas saskaņā ar
pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un
........................ .......................................... personā, kurš darbojas uz ………. pamata,
turpmāk tekstā - nomnieks, no otras puses, kopā sauktas Puses, vienojas slēgt šādu līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1.Pašvaldība nodod nomniekam un nomnieks pieņem nomā medību tiesības zemes vienībā/-ās
(nosaukums), kadastra apzīmējums ...............platība__ , turpmāk – medību platības, medību
iecirkņa organizēšanai. Uz līguma darbības laiku nomnieks iegūst visas tiesības un pienākumus,
kurus medību tiesību lietotājam nosaka spēkā esošie normatīvie akti.
2. Norēķinu kārtība
2.1. Nomnieks maksā pašvaldībai nomas maksu par medību tiesību nomu EUR..... un valstī
noteikto pievienotās vērtības nodokli par vienu hektāru gadā un gada kopējā maksa par medību
tiesību nomu visā platībā, t.i., _____ha ir EUR______ un PVN ___, kopā EUR_____ saskaņā
ar pašvaldības izrakstīto rēķinu.
2.2. Nomas maksa tiek pilnībā maksāta par kārtējo gadu līdz kārtējā gada 31.martam.
3. Pašvaldības saistības
3.1. Pašvaldība apņemas ļaut nomniekam brīvi izmantot 1.1. punktā minētās medību platības
medību iecirkņa organizēšanai un apsaimniekošanai.
3.2. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt no nomnieka informāciju par līgumā paredzēto saistību
izpildi.
4. Nomnieka saistības
4.1. Nomnieks apņemas izmantot Līguma 1.1. punktā minētās medību platības saskaņā ar
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām medību platību izmantošanā un apsaimniekošanā.
Nomnieks uzņemas civiltiesisko atbildību par normatīvo aktu prasību neievērošanu Nomnieka
organizēto medību laikā Līguma 1.1. punktā minētajās platībās.
4.2. Mežaudžu pasargāšanā no medījamo dzīvnieku postījumiem nomnieks apņemas savā
darbībā ievērot pašvaldības rakstiskus norādījumus mežaudžu apsargāšanā no bebru un
pārnadžu postījumiem.
4.3. Nomnieks atlīdzina pašvaldībai un/vai trešajām personām savas darbības vai bezdarbības
rezultātā nodarītos zaudējumus.
5. Līguma termiņš un laušanas kārtība
5.1. Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža.
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5.2. Līguma darbības laiks noteikts no .........gada ...................... līdz ..............gada
………………...
5.3. Līgums pārskatāms, ja ir grozīti LR normatīvie akti, kuri attiecas uz šā līguma priekšmetu
un citiem līguma punktiem.
5.4. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji līgumu lauzt, ja Nomnieks kavē 2.1. punktā paredzētos
maksājumus ilgāk kā 30 dienas, vai neievēro citas līguma minētās prasības. Par līguma laušanu
pašvaldība paziņo Nomniekam rakstiski vismaz vienu mēnesi iepriekš.
5.5. Līgums izbeidzas ar Nomnieka – juridiskās personas likvidāciju.
5.6. Nomnieks ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, par to rakstiski brīdinot pašvaldību divus
mēnešus iepriekš.
6. Citi līguma noteikumi
6.1.Jebkuri grozījumi vai papildinājumi kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu, pēc tam kad
tos rakstiski ir apstiprinājušas abas puses.
7.2. Visas domstarpības, kuras rodas, pildot līgumsaistības, risināmas pārrunu ceļā, ja puses
nevar vienoties, tad strīds izšķirams LR tiesā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.3. Šis līgums sastādīts divos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku un atrodas glabāšanā pie
katras no pusēm.
7. Pušu rekvizīti un paraksti
Ludzas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000017453
Raiņa ielā 16, Ludza, LV-5701
A/S „Citadele banka”
Konts LV09PARX0002240270024
Kods PARXLV22
_____________________ S.Jakovļevs

Nomnieks
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2.pielikums
Ludzas novada pašvaldības medību tiesību
piešķiršanas kārtības noteikumiem
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAI
Iesniedzējs::
.
_______________________________
Fiziska persona vārds uzvārds/ juridiska persona nosaukums
_______________________________________________
juridiskās personas reģistrācijas Nr.
_______________________________________________
_______________________________________________
adrese, uz kuru sūtāma atbilde

IESNIEGUMS
Lūdzu iznomāt medību tiesību nomā uz 5 gadiem pašvaldībai piederošos un piekritīgos
nekustamos īpašumus:
Nosaukums
Zemes vienības
Platība, Medību iecirkņa
Piegulošā medību
kadastra
ha
nosaukums
iecirkņa zemes
apzīmējums
vienības kadastra
apzīmējums

Esošā medību iecirkņa platība ______ha.
Medību tiesību nomas maksas parādu: ir/nav.
Medību tiesību nomas maksas paziņojumu saņemšu:
pa pastu
e-pastā_______________________________
Pielikumā pievienoti šādi dokumenti: _____________________________________________
___________________________________________________________________________.
20__.gada ______ . _________

_____________________________________
fiziskai personai - paraksts
juridiskai personai -paraksts, vārds uzvārds, amats

________________________________
Kontaktpersonas tālrunis

*parakstot šo dokumentu, persona piekrīt tās datu apstrādei atbilstoši

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 normām

