
 

 

 

 

   

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2019.gada 17.decembrī             Nr.245 

  

Par medību tiesību līgumu slēgšanu 

 

Ādažu novada dome izskatīja biedrības “Mednieku klubs ”Laveri”” (turpmāk – LAVERI)  un 

biedrības “Mednieku klubs” “Asni”“ (turpmāk – ASNI)  2019.gada 6.novembra iesniegumu 

(domes reģ. Nr. ĀND/1-18/19/3473), kurā tie norāda, ka:  

1) 2010.gada 29. jūlijā dome noslēdza medību tiesību nodošanas līgumu JUR 2010-06/169 

(turpmāk – Līgums) ar LAVERI domei piederošajās zemes vienībās, lai sekmīgi risinātu 

meža dzīvnieku skaita un to nodarīto postījumu ierobežošanu Ādažu novadā. Līguma 

termiņš 31.12.2021.;  

2) izpildot Līguma saistības LAVERI sadarbojās ar ASNI,  un biedrību “Pierīgas medību 

klubs”, ar kuriem tika atrunātas medību norises teritorijas, medību kārtība un medījamo 

dzīvnieku nodarīto postījumu ierobežošana, bet sakarā ar grozījumiem Ministru 

kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 “Medību noteikumi” (turpmāk – 

Noteikumi), kas nosaka, ka medību tiesības vienlaikus var nodot tikai vienai personai, 

abi iesniedzēji lūdz pārslēgt Līgumu un sadalīt to divos atsevišķos medību tiesību 

līgumos, pārskatot arī Ādažu novada teritorijas, kas tai ir saistošas no dzīvnieku 

postījumu viedokļa, ņemot vērā arī mednieku intereses veidot ilgtspējīgu medību 

saimniecību, efektīvu medību dzīvnieku iespējamo nodarīto postījumu 

lauksaimniecības kultūrām un meža jaunaudzēm ierobežošanu, un lūdz noslēgt līgumus 

uz 10 gadiem.  

Izvērtējot ar iesniegumiem saistītos faktiskos apstākļus, dome konstatēja: 

1. Noteikumu 13. punkts, nosaka, ka zemes īpašnieks medību tiesības var nodot citai personai, 

noslēdzot līgumu par medību tiesību nodošanu (turpmāk – medību līgums) zemes vienībā, 

kurai piešķirts kadastra apzīmējums, vai tās daļā, ja medību līgumā ir precīzi norādītas 

zemes vienības daļas robežas un tās kartogrāfiski atspoguļotas Latvijas 1992. gada 

ģeodēzisko koordinātu sistēmā. Medību tiesības vienlaikus var nodot tikai vienai personai, 

bet 15. punkts nosaka, ka medību tiesības medību līgumā norādītajās zemes vienībās vai to 

daļās medību tiesību lietotājs var izmantot pēc līguma iesniegšanas Valsts meža dienestā 

un reģistrēšanas medību iecirkņa sastāvā, izņemot gadījumu, ja tiek medīti nelimitētie 

medījamie dzīvnieki. Medību iecirkņa sastāvā reģistrētie līgumi uzskatāmi par prioritāriem 

salīdzinājumā ar nereģistrētiem medību līgumiem. 

2. Medību tiesību nodošana LAVERI un ASNI sekmētu un regulētu medījamo dzīvnieku 

skaitu pašvaldības teritorijā, nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai mazinātu 

medījamo dzīvnieku nodarītos postījumus mājsaimniecībām, kas nodarbojas ar 

lauksaimniecisko darbību, kā arī mazinātu postījumus ūdenstilpju krastos un 

aizsargdambjos, sakarā ar ko pasākumi būtu pašvaldības teritorijas iedzīvotāju interesēs. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14. panta pirmās 

daļas 2. punktu, Medību likuma 1.panta pirmās daļas 9. punktu, kas nosaka, ka medību tiesības 

zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var izmantot pats vai nodot citai personai, Noteikumu 

13. un 15. punktu, kā arī Attīstības komitejas 05.12.2019. atzinumu, Ādažu novada dome 
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NOLEMJ: 

1. Nodot Ādažu novada pašvaldībai piekrītošās medību tiesības: 

1.1. biedrībai “Mednieku klubs “Laveri”” (reģistrācijas Nr. 400080522231, juridiskā 

adrese - O. Vācieša iela 10, Carnikava, LV- 2163) uz šādām zemes vienībām:  

Īpašuma nosaukums vai adrese 
Kadastra 

apzīmējums 

Kopējā 

platība (ha) 

Vālītes krastmala 80440010038 0,75 ha 

Vecvārnu ceļš 80440010049 5,73 ha 

Puskas ceļš 80440010129 2,28 ha 

Ādažu novada meži 80440020188 1,4206 ha 

Upmalas 7. līnija 13 80440020190 2,8826 ha 

Iļķenes ceļš 80440020231 3,43 ha 

Virpnieku ceļš 80440020286 0,313 ha 

Ataru ceļš 80440030152 3,43 ha 

Ādažu novada meži 80440030153 0,4543 ha 

Laveru ceļš 80440030169 5,53 ha 

Garciema ceļš 80440030172 3,35 ha 

Bez nosaukuma, blakus Namiķu ielai 80440030289 0,5 ha 

Gaujas aizsargdambis 80440040285 4,1698 ha 

Melnās Bumbas grāvjmala 80440040365 1,42 ha 

Melnās Bumbas grāvjmala 80440040366 0,73 ha 

1.2. biedrībai “Mednieku klubs “Asni”” (reģistrācijas Nr. 40008013770, juridiskā adrese 

- Pirmā iela 25-12, Ādaži, LV- 2164) uz šādām zemes vienībām:     

Īpašuma nosaukums vai adrese 
Kadastra 

apzīmējums 

Kopējā 

platība (ha) 

Kadagas ezers 80440020234 50,4 ha 

Kadagas ezera pludmale 80440020239 0,56 ha 

Kadagas ezera sala 80440020257 1,5697 ha 

"Aizkārkli", Ādaži 80440040290 1,8186 ha 

Gaujas aizsargdambis 80440040331 1,8845 ha 

Gaujas aizsargdambis 80440040332 3,5226 ha 

Elīzes iela 12 80440050088 2,75 ha 

Utupurvs 80440050091 7,62 ha 

Ādažu novada meži 80440050101 32,74 ha 

Ādažu novada meži 80440050103 3,02 ha 

Ādažu novada meži 80440050104 1,72 ha 

Ādažu novada meži 80440050116 4,7252 ha 

Zeduļu dambis 80440050133 4,96 ha 

Nomales ceļš 80440050134 1,0754 ha 

Vējšalkas 80440050349 5,84 ha 

Ziemeļvēji 80440050467 7,46 ha 

Bez nosaukuma 80440050470 0,485 ha 

Ūdensrožu parks 80440050622 61,4225 ha 

Kadagas centrs 80440050746 18,8032 ha 

Ūdenskrātuve Asni 80440060034 6,0 ha 

Lejasiļķeni 80440060044 2,2471 ha 

Ādažu novada meži 80440060052 3,26 ha 

Kalpiņi 80440060089 30,87 ha 
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Ādažu novada meži 80440060094 29,94 ha 

Ūdenskrātuve Asni 80440060107 6,0 ha 

Ādažu novada meži 80440060114 2,9785 ha 

Gaujas iela 25B 80440070332 1,03 ha 

Gaujas iela 31 80440070375 0,8663 ha 

Gaujas ielas skvēri 80440070443 0,25 ha 

Katlapu ceļi 80440070502 0,46 ha 

"Katlapu ceļi 6" 80440070556 1,9538 ha 

Gaujas Parks 80440080208 1,42 ha 

Gaujas iela 33A, Ādaži 80440080440 1,54 ha 

Garkalnes sporta laukums 80440120185 2,6645 ha 

Ādažu novada meži 80440120267 2,46 ha 

Garkalnes parks 80440120434 2,287 ha 

2. Noteikt medību tiesību līgumu termiņu – līdz 2029. gada 31. decembrim.    

3. Juridiskajai un iepirkuma daļai 30 dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās sagatavot medību 

tiesību līguma projektus, iekļaujot tajos nosacījumus, ka LAVERI un  ASNI ir pienākums 

pēc pašvaldības pieprasījuma veikt bebru izmedīšanu pašvaldībai piederošajās un 

piekrītošajās ūdens tilpnēs. 

4. Domes izpilddirektoram parakstīt medību tiesību  līgumus. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                    M.Sprindžuks  

 


