
 
 

 
 

 
 
 

LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 
2018.gada 31.janvār ī                                                                                Nr. 21 

                                                                                     prot. Nr.1, 21.§   
 

Par medību tiesību piešķiršanu biedrībai Mednieku kolektīvs „Subates Silva”  
Eglaines un Prodes pagastos      

                                                                                                                                                                                                                                               
Izskatot biedrības Mednieku kolektīvs „Subates Silva”, reģ.Nr.50008035731, 29.11.2017. 

iesniegumu par medību tiesību piešķiršanu pašvaldības zemēs Eglaines un Prodes pagastā un  
iesniegumam klāt pievienoto zemes vienību sarakstu, konstatēja, ka ar biedrību 10.05.2017. ir 
noslēgts medību tiesību nomas līgums Nr.2017/15.6/84 uz 45 pašvaldības zemes vienībām, 
pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 21.panta pirmās 
daļas 14.punkta „a” apakšpunktu, Medību likuma 1.panta 4., 9. un 10.punktu un saskaņā ar 
24.04.2014. pašvaldības noteikumiem Nr.7/2014 „Kārtība, kādā nosakāma maksa par medību 
tiesību izmantošanu Ilūkstes novada pašvaldībai piederošās vai piekrītošās medību platībās”, kā arī 
ņemot vērā attīstības un uzņēmējdarbības jautājumu komitejas 29.01.2018. atzinumu (prot.Nr.1, 
8.A§), ar 14 balsīm PAR  (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis 
Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Kristaps Averjanovs,  Viktors 
Jasiņavičs, Irēna Kūliņa, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis), PRET– nav, ATTURAS – nav, novada dome nolēma: 

1.  Nodot biedrībai Mednieku kolektīvs „Subates Silva” medību tiesības Eglaines un Prodes 
pagastā pašvaldībai piekritīgajās un pašvaldības rīcībā esošajās zemes vienībās, saskaņā ar 
iznomājamo medību platību sarakstu (pielikumā). 

2. Noteikt medību tiesību nomas maksu gadā par 1 ha EUR 0.30 un PVN.  

3. Noteikt medību tiesību nomas līgumā par medību tiesību nomu biedrībai Mednieku kolektīam 
„Subates Silva” (Nomniekam) sekojošus pienākumus: 

3.1.  Medību tiesības izmantojamas saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām 
medību platību izmantošanā un apsaimniekošanā; 

3.2. Medību tiesības izmantojamas savā darbībā ievērojot zemju (iznomājamā platībā) 
pasargāšanu no medījamo dzīvnieku postījumiem un ievērojot Iznomātāja norādījumus zemju 
(iznomājamā platībā) pasargāšanā no bebru un pārnadžu postījumiem. 

3.3. Mednieku kolektīvs apņemas savā darbībā veikt visus pasākumus, lai pasargātu 
iznomājamos zemesgabalus no bebru postījumiem un bebru veidojumiem, un lai mazinātu 
bebru izraisītus applūdinājumus zemesgabalos. 

4. Uzdot pašvaldības izpilddirektora p.i. R.Līcim viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās 
dienas noslēgt vienošanos par izmaiņām medību tiesību nomas 10.05.2017. līgumā 
Nr.2017/15.6/84.   



5. Uzdot Eglaines un Prodes pagasta pārvaldes vadītājiem divu mēnešu laikā no šī lēmuma 
spēkā stāšanās dienas noslēgt vienošanos ar iznomāto zemju nomniekiem par izmaiņām 
zemes nomas līgumos. 

6. Lēmums stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nosūtīšanas biedrībai Mednieku kolektīvam 
„Subates Silva”. 

 
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona 
tiesas attiecīgajā tiesu namā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.pantā noteiktajam. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna  



Pielikums  
Ilūkstes novada domes 

31.01.2018. lēmumam Nr.21 
(prot. Nr.1, 21.§) 

 
Biedrībai Mednieku kolektīvs „Subates Silva”  

iznomājamo medību platību saraksts  
 

Nr. Zemes vienības kadastra apzīmējums Platība (ha) 

1. 4456 002 0031 3,7 

2. 4456 002 0107 1,2 

3. 4456 002 0108 5,5 

4. 4456 004 0124 9,0 

5. 4456 007 0385 3,5 

6. 4435 002 0083 3,0 

7. 4435 002 0028 0,6 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                Stefans Rāzna 


