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Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2014.  

noteikumu Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku  

nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību  

koordinācijas komisijām” 2.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Aknīstes novada pašvaldības pastāvīgā komisija „Medību koordinācijas komisija” 

(turpmāk tekstā – Komisija) tiek izveidota uz 4 gadiem kā pastāvīgi funkcionējoša 

institūcija un darbojas līdz jaunas Komisijas ievēlēšanai, kas izdarāma ne vēlāk kā 

mēnesi pēc komisijas pilnvaru beigām. 

2. Komisijas darbu organizē Aknīstes novada dome (turpmāk – dome), kurai ir tiesības 

kontrolēt un uzraudzīt tās apstiprinātās komisijas darbības atbilstību normatīvo aktu 

prasībām. 

3. Komisijas mērķis ir noteikt medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu (turpmāk – 

postījumi) apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un 

to seku ierobežošanai vai likvidēšanai. 

4. Grozījumus nolikumā var ierosināt komisijas vadītājs, komisijas locekļi un domes 

priekšsēdētājs. 

II. Komisijas uzdevumi un tiesības 

5. Komisijai ir šādi uzdevumi: 

5.1. izvērtēt nodarīto postījumu apjomu un postījumu pakāpi; 

5.2. izvērtēt nepieciešamību noteikt pasākumus turpmāku postījumu novēršanai; 

5.3. aprēķināt postījumu rezultātā nodarīto zaudējumu apmēru lauksaimniecībai, 

mežsaimniecībai un infrastruktūras objektiem; 

5.4. nākamajā darbdienā pēc sēdes publicēt sēdes protokolu pašvaldības mājaslapā; 

5.5. epizootiju izplatības vai draudu gadījumā sadarboties ar Pārtikas un veterināro 

dienestu; 

5.6. veikt informatīvus un konsultatīvus pasākumus, lai nodrošinātu komisijas 

kompetencē esošo uzdevumu izpildi. 

6. Komisijai ir šādas tiesības: 

6.1. izstrādāt rekomendācijas postījumu samazināšanai; 
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6.2. izstrādāt rīcības plānu, ja ir objektīvs pamats uzskatīt, ka savvaļas medījamie 

dzīvnieki var radīt ārkārtas postījumus pašvaldības teritorijā; 

6.3. lemt par rīcību ar klaiņojošiem, bezsaimnieka vai nepieskatītiem mājas (istabas) 

dzīvniekiem, ja tie uzbrūk mājdzīvniekiem vai savvaļas dzīvniekiem vai apdraud 

mājdzīvniekus vai cilvēkus; 

6.4. lemt par pasākumiem epizootiju vai to izplatības draudu ierobežošanai saskaņā ar 

Pārtikas un veterinārā dienesta rīkojumu. Epizootiju draudi pielīdzināmi ārkārtas 

postījumiem. 

7. Ja nodarīti būtiski postījumi: 

7.1. pieprasīt un nekavējoties saņemt nepieciešamo informāciju no zemes īpašnieka 

(tiesiskā valdītāja), Valsts meža dienesta vai medību tiesību lietotāja; 

7.2. uzdot par pienākumu zemes īpašniekam vai apsaimniekotājam veikt aizsardzības 

pasākumus, norādot to veidu, apjomu un īstenošanas termiņu, kā arī kontrolēt to 

izpildes gaitu un rezultātus, ja aizsardzības pasākumi nav veikti vai veikti 

nepienācīgi; 

7.3. uzdot par pienākumu medību tiesību īpašniekam vai lietotājam pastiprināti medīt 

esošajās un potenciālajās postījumu vietās, norādot pasākumu īstenošanas termiņu, 

kā arī kontrolēt pasākumu īstenošanas gaitu un rezultātus; 

7.4. lemt par medību tiesību izmantošanu platībās, kurās nav medību tiesību lietotāju, 

vispirms piesaistot medību tiesību lietotājus no ģeogrāfiski tuvākajām medību 

platībām; 

7.5. ja iepriekš veikti aizsardzības pasākumi postījumu samazināšanai, lemt par 

terminētu medību atļauju piešķiršanu limitēto medījamo sugu zīdītāju medīšanai 

postījumu vietās, pārsniedzot pieļaujamo nomedīšanas apjomu un nepiemērojot 

Medību likumā noteiktās prasības par minimālajām medību platībām konkrētu sugu 

dzīvnieku medīšanai. 

8. Ja nodarīti ārkārtas postījumi un komisija nevar rast citu pieņemamu risinājumu: 

8.1. saņemot medību tiesību īpašnieka piekrišanu, uz laiku, kas nepieciešams pasākumu 

postījumu ierobežošanai vai likvidēšanai, pārņemt un īstenot medību tiesības 

konkrētajā zemes vienībā; 

8.2. uz postījumu ierobežošanas un cēloņu novēršanas laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, 

pārņemt un izmantot medību tiesības (zemes vienībās, kurās nodarīti ārkārtas 

postījumi, un zemes vienībās, kurās ir šo postījumu cēlonis), ja medību tiesību 

īpašnieks vai lietotājs nepilda komisijas norādījumus vai medību tiesību īpašnieks 

neizlieto tās pats un nepiekrīt nodot citiem, vai postījumu cēlonis atrodas zemes 

vienībā, kurā medīt aizliegts. 

9. Uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldības un citu institūciju amatpersonas un 

speciālistus. 

10. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piesaistīt neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja 

tiesībām, ja izvērtējot nodarīto postījumu, komisija nespēj noteikt zaudējumus. 

III. Komisijas struktūra 

11. Komisija tiek izveidota 6 (sešu) locekļu sastāvā, ko ievēl Aknīstes novada dome 

Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.269 „Noteikumi par medījamo 

dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 

noteiktajā kārtībā. 

12. Komisijas sastāv no: 

12.1. pašvaldības domes norīkota pārstāvja; 

12.2. Valsts meža dienesta pārstāvja; 

12.3. Lauku atbalsta dienesta pārstāvja; 

12.4. mednieku, zemnieku un meža īpašnieku apvienību, kurās komisijas izveidošanas 

laikā ir vairāk nekā 200 biedru, pārstāvjiem. 



12.5. Komisija ar lēmumu nosaka komisijas locekļu uzdevumus un komisijas locekļu 

apziņošanas kārtību. 

13. Darbam par Komisijas sekretāru tiek piesaistīts Aknīstes novada pašvaldības speciālists. 

14. Komisijas priekšsēdētājs: 

14.1.  atbild par Komisijas lēmumu projektu sagatavošanu; 

14.2. plāno, organizē un vada Komisijas darbu; 

14.3. sasauc un vada Komisijas sēdes, apstiprina sēžu darba kārtību; 

14.4. apstiprina un iesniedz Aknīstes novada domē Komisijas darba pārskatus; 

14.5. pārstāv Komisiju visās pašvaldības, valsts, privātajās, tiesu iestādēs un 

sabiedriskajās institūcijās; 

14.6. atbild par visu Komisijas rīcībā nodoto un esošo materiālo vērtību un 

dokumentācijas saglabāšanu; 

14.7. koordinē Komisijas sadarbību ar Aknīstes novada pašvaldības struktūrvienībām un 

citām iestādēm un organizācijām; 

14.8. nepieciešamības gadījumos pieaicina Komisijas darbā ekspertus neatkarīga, 

profesionāla viedokļa, izteikšanai; 

14.9. organizē Komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli; 

14.10. paraksta Komisijas sēžu protokolus, kā arī citus Komisijas dokumentus. 

15. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa 

prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā. 

16. Komisijas locekļi: 

16.1.  piedalās Komisijas un tās sēžu darbā; 

16.2. gatavo Komisijas darba dokumentāciju; 

16.3. izpilda Komisijas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka norādījumus; 

17. Komisijas sekretārs: 

17.1.  pilda Komisijas priekšsēdētāja norādījumus; 

17.2. protokolē Komisijas sēdes gaitu; 

17.3. nodrošina Komisijas saraksti; 

17.4. paraksta Komisijas sēdes protokolus; 

17.5. kārto Komisijas lietvedību, nodrošina dokumentu noformēšanu, glabāšanu un 

nodošanu Aknīstes novada pašvaldības arhīvā; 

17.6. nodrošina lēmumu un paziņojumu nosūtīšanu iesniedzējiem, medību tiesību 

lietotājiem u.c. ieinteresētajām personām; 

17.7. nākošajā darba dienā pēc Komisijas sēdes, nodrošina tās protokola publikāciju 

Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā; 

17.8. veic citus uzdevumus Komisijas sekmīga darba nodrošināšanai. 

IV. Komisijas tiesības un atbildība 

18. Komisijas tiesības noteiktas Noteikumos. 

19. Komisija, izskatot jautājumus par lauksaimniecībai nodarīto zaudējumu apmēra 

noteikšanu vai mežsaimniecībai nodarīto zaudējumu apmēra noteikšanai, vai izskatot 

citus Noteikumos deleģētos jautājumus, pieņem lēmumu (administratīvu aktu).  

20. Papildus Noteikumos neminētām tiesībām, Komisijai ir tiesības:  

20.1.  iepazīties ar valstī spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, DOMES lēmumiem un 

DOMES normatīvajiem aktiem, kas attiecas vai kuri regulē Komisijas kompetencē 

nodotos risināmos jautājums; 

20.2. saņemt no pašvaldības struktūrvienību amatpersonām un darbiniekiem, no pagastu 

pārvalžu vadītājiem, no DOMES iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vadītājiem 

un to darbiniekiem nepieciešamos dokumentus, izziņas, aprēķinus, citas ziņas un 

materiālus, jautājumu sekmīgai risināšanai un pamatota lēmuma pieņemšanai;  

20.3. uzaicināt uz Komisijas sēdi izskatāmā jautājuma ierosinātāju, vai arī pēc Komisijas 

iniciatīvas uzaicinātās uz sēdi pašvaldības struktūrvienību amatpersonas un 

DOMES institūciju amatpersonas paskaidrojumu sniegšanai; 



20.4. piedalīties jaunu DOMES normatīvo dokumentu izstrādāšanā;  

20.5. piedalīties mācību kursos vai semināros, kuros tiek izskaidroti vai skatīti ar 

Komisijas darbu saistīti jautājumi.  

21. Komisija atbild par: 

21.1.  noteikumos un šajā nolikumā noteikto pienākumu un uzdevumu savlaicīgu un 

kvalitatīvu izpildi un likumības ievērošanu;  

21.2. komisijas kompetencē esošu jautājumu risināšanu atbilstoši Noteikumos 

noteiktajam; 

21.3. kaitējumu DOMES tēlam publiskā telpā, ja tāds radīts Komisijas nekompetentu 

lēmumu vai darbību dēļ; 

21.4. personas sensitīvo datu neizpaušanu, Komisijā skatāmo jautājumu laikā iegūtās 

personu informācijas konfidencialitātes saglabāšanu, vai tādas privātas informācija 

saglabāšanu, kura iegūta, pildot darba pienākumus Komisijā. 

 

V. Komisijas darba organizācija 

22. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs, kas ir Aknīstes novada pašvaldības 

pārstāvis.  

23. Komisijas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības (pēc attiecīgu iesniegumu 

saņemšanas pašvaldībā). 

24. Komisijai ir tiesības sasaukt ārkārtas sēdi, ja notikuši postījumi vai pastāv to draudi, kā 

arī citu jautājumu risināšanai postījumu novēršanai. 

25. Komisija izvērtē personu iesniegumus, dabā pārbauda iesniegumos minētos postījumus 

un veiktos aizsardzības pasākumus un pieņem lēmumus atklātās sēdēs, kurās piedalās 

komisijas locekļi, zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura zemē konstatēti 

postījumi, kā arī medību tiesību lietotājs vai, ja tāda nav, medību tiesību lietotājs 

ģeogrāfiski tuvākajā medību platībā, kurā ir šo postījumu iespējamais iemesls. 

26. Komisija ir tiesīga izskatīt jebkuru iesniegumu par medījamo dzīvnieku nodarītajiem 

postījumiem, ja Komisijas sēdē piedalās vismaz 1/2 (viena puse) no Komisijas sastāva, 

bet ne mazāk kā 3 locekļi. Balsīm daloties, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 

27. Komisija pieņem lēmumu ar klātesošo Komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. 

Komisijas loceklis, kas tieši vai netieši ir ieinteresēts kāda jautājuma izskatīšanā nav 

tiesīgs piedalīties konkrētā jautājuma izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā. 

28. Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Aknīstes novada 

domei. 

29. Komisijas sēdes protokolē sekretārs. 

30. Sēdes protokolus paraksta sēdes vadītājs un sekretārs. 

31. Medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu apmēra aprēķinu paraksta Komisijas 

priekšsēdētājs, visi klātesošie Komisijas locekļi, kā arī iesniedzējs (cietušais) un medību 

tiesību lietotājs.  

32. Komisijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai Komisijas loceklis var pārtraukt 

savu darbību Komisijā iesniedzot iesniegumu Aknīstes novada domē. 

33. Komisijas priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku vai Komisijas locekli var atsaukt ar 

Aknīstes novada domes lēmumu. 

 

 

Aknīstes novada domes priekšsēdētāja     Vija Dzene                                            


