
 
 
 
 
 
 

 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2012.gada 29.martā                                                                    Nr. 4., 19.& 
                                                                       Lēmums Nr. 117 
 

Par noteikumu Nr.3/2012  
„K ārt ība, kādā nosak āma maksa par med ību ties ību izmantošanu Il ūkstes novada 

pašvald ībai piederoš ās vai piekr ītošās med ību plat ībās” 
apstiprin āšanu 

 
Izskatot jautājumu par medību tiesību izmantošanu Ilūkstes novada pašvaldībai 

piederošās vai piekrītošās medību platībās, dome konstatēja: 
1) Medību likuma 1.panta punkts  noteic, ka medību platība ir medījamo dzīvnieku brīvai 
dzīvošanai derīgā un medībām izmantojamā platība; 
2) saskaņā ar Medību likuma 1.panta 9.punktu , 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; 
3) saskaņā ar Medību likuma 1.panta 10.punktu , medību tiesību lietotājs ir zemes īpašnieks 
vai lietotājs, kura īpašumā vai lietošanā esošajā zemes gabalā ietilpst šajā likumā noteiktajām 
prasībām atbilstošas medību platības, vai persona, kurai zemes īpašnieks vai lietotājs likumā 
noteiktajā kārtībā uz līguma pamata nodevis savas medību tiesības; 
4) saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvald ību finanšu l īdzek ļu un mantas izš ķērdēšanas 
novēršanu” 5.panta pirm ās da ļas izpratnē pašvaldību mantu aizliegts nodot citām personām 
bezatlīdzības lietošanā; 
5) Ilūkstes novada dome nav noteikusi kārtību, kādā nosakāma maksa par medību tiesību 
izmantošanu pašvaldībai piederošās vai piekrītošās medību platībās; 
6) likuma „Par pašvald ībām” 21.panta pirm ās da ļas 14.punkta a) apakšpunkts  nosaka, ka 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu 
par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu); 
7) izstrādājot kārtību, kādā nosakāma maksa par medību tiesību izmantošanu Ilūkstes novada 
pašvaldībai piederošās vai piekrītošās medību platībās, ir ņemta vērā citās pašvaldībās esošā 
kārtība (Carnikavas novads, Balvu novads, Madonas novads). 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī finanšu komitejas 26.03.2012. atzinumu dotajā 
jautājumā, pamatojoties uz likuma „Par pašvald ībām” 21.panta pirm ās da ļas 14.punkta a) 
apakšpunktu, 41.panta pirm ās da ļas 2.punktu , atklāti balsojot ar 10 bals īm par, pret – nav, 
atturas – nav, novada dome nol ēma:  

1. Apstiprin āt noteikumus (reģ.Nr.3/2012) „Kārtība, kādā nosakāma maksa par medību 
tiesību izmantošanu Ilūkstes novada pašvaldībai piederošās vai piekrītošās medību platībās”.   
 
Pielikumā: Noteikumi Nr.3/2012 „Kārtība, kādā nosakāma maksa par medību tiesību 
izmantošanu Ilūkstes novada pašvaldībai piederošās vai piekrītošās medību platībās”  uz  1 
lapas. 
 
Sēdes vadītājs                                                  Stefans Rāzna                       



 

 

 

                      
 

 

 
 

 
 
 
 
 


