
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
02.12.2021.          Nr.435 

Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu 
 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Lai veicinātu mednieku, lauksaimnieku, meža īpašnieku, Valsts meža dienesta, Lauku atbalsta 
dienesta un Cēsu novada pašvaldības savstarpējo komunikāciju un sadarbību , efektīvi un 
profesionāli izvērtējot un izmeklējot medījamo dzīvnieku nodarītos postījumus, identificētu 
draudus, vienotos par preventīvajiem pasākumiem un pasākumiem postījumu un to seku 
ierobežošanai vai likvidēšanai Cēsu novada administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, Medību likuma 29. panta septītās daļas 5. punktu, 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu 
noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2. punktu, Cēsu novada domes 01.07.2021. saistošo 
noteikumu Nr.1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” 16.18. punktu,  pamatojoties uz Valsts Meža 
dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības deleģējumu Nr. VM2.1-10/690, Lauku atbalsta dienesta 
Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes deleģējumu Nr. 09.2-9/21/634-e, Latvijas 
Meža īpašnieku biedrības deleģējumu Nr. 1-5/20/35, izvērtējot likuma „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sestās daļas 
2.apakšpunktu, 8.1 panta 41 daļu, ņemot vērā šajā lēmumā, citos Latvijas Republikā spēkā esošajos 
likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos, nevar secināt, 
ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, ievērojot Finanšu komitejas 25.11.2021. 
atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu novada dome, ar 14 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Mihaļovs, Atis 
Egliņš-Eglītis, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, 
Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs, Laimis 
Šāvējs) ,  (deputāts A.Melbārdis nepiedalās lēmuma pieņemšanā), pret nav,  atturas nav, nolemj: 
 

1. Izveidot Medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā: 
1.1. Komisijas priekšsēdētājs – Biedrības “Latvijas Mednieku savienība” sastāvā esošās 

biedrības “Mednieku klubs Priekuļi” pārstāvis Andris Melbārdis. 
1.2. Komisijas locekļi: 

        1.2.1. Pārgaujas apvienības pārvaldes Attīstības plānošanas nodaļas tūrisma organizatore 
Rudīte Vasile;          
1.2.2.  Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāvis Jānis Puriņš; 

         1.2.3. Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Amatas nodaļas vecākais 
mežzinis Druvis Melderis; 

         1.2.4. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 
Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs Didzis Punāns; 

         1.2.5. Biedrības Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācijas pārstāvis Normunds Ruķis. 
  1.3. Komisijas sekretārs – Cēsu novada centrālās administrācijas darbinieks. 
 
 



 
 
2. Uzdot Medību koordinācijas komisijai sagatavot un iesniegt Cēsu novada domei 

apstiprināšanai komisijas nolikumu. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs    J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


