
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

14.07.2022.                           Nr.424 
 

Par Medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu  
Ziņo A.Melnbārdis, Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājs 

 
Ar Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra lēmumu Nr. 435 tika pieņemts lēmums ” Par 

Medību koordinācijas komisijas izveidošanu” ar kuru tika izveidota medību koordinācijas komisija, 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” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 
41.panta pirmās daļas 2.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, ievērojot Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 30.06.2022. 
atzinumu (prot. Nr.7), Cēsu novada dome, ar 11 balsīm - par (Andris Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, Biruta 
Mežale, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga 
Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs) , 3 - pret (Andris Mihaļovs, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone), 
2 - atturas (Jānis Kārkliņš, Laimis Šāvējs), nolemj: 

1. Apstiprināt  Medību koordinācijas komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu. 
2. 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 
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NOLIKUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

 
2022.gada 14.jūlijā          Nr.58 
 

Medību koordinācijas komisijas nolikums 
 Izdoti saskaņā ar likuma  

“Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu  
 

I. Vispārējie jautājumi. 
1. Medību koordinācijas komisija (turpmāk komisija) ir Cēsu novada domes (turpmāk dome) 

izveidota koordinējoša un konsultējoša institūcija Cēsu novada administratīvajā teritorijā. 
2. Šis nolikums nosaka komisijas darba organizāciju.  
3. Komisija savā darbībā ievēro starptautiskos normatīvos aktus, Latvijas Republikas likumus, 

Ministru kabineta noteikumus, kā arī Domes saistošos noteikumus, lēmumus un šo nolikumu. 
4. Komisijas veidlapa ir Cēsu novada pašvaldības veidlapa, kas papildināta ar vārdiem “medību 

koordinācijas komisija”. 
5. Komisijas darbību pārrauga Dome, kurai ir tiesības kontrolēt un uzraudzīt tās darbības atbilstību 

normatīvo aktu prasībām. 
6. Šo nolikumu apstiprina Dome. Grozījumus nolikumā var ierosināt Komisijas priekšsēdētājs, 

komisijas locekļi vai Domes priekšsēdētājs. 
 

II. Komisijas kompetence un darba organizācija. 
7. Komisijas kompetencē ir:  

7.1. veicināt mednieku, zemnieku, zemju apsaimniekotāju, Valsts meža dienesta AS “Latvijas 
Valsts meži”, Dabas aizsardzības pārvaldes un novada pašvaldības savstarpējo 
komunikāciju un sapratni; 

7.2. izstrādāt ieteikumus, vadlīnijas un citus informatīvus materiālus medījamo dzīvnieku 
postījumu samazināšanai;  

7.3. veikt informatīvus un konsultatīvus pasākumus ,lai nodrošinātu komisijas kompetencē 
esošo uzdevumu izpildi; 

7.4. pieprasīt un saņemt no Cēsu novada pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām 
nepieciešamo informāciju Komisijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai; 

7.5.nodrošināt Komisijas darba procedūras dokumentu izstrādāšanu un atbildēt par Komisijas 
darba norisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 
7.6. sagatavot un virzīt izskatīšanai attiecīgajās domes komitejās Komisijas kompetencē 

esošus lēmumu projektus; 
7.7. ierosināt piesaistīt postījumu novēršanai medniekus no citiem novada mednieku 

kolektīviem, ja medību tiesību lietotājs nevar vai negrib novērst meža dzīvnieku radītos 
postījumus konkrētā īpašumā, iepriekš vienojoties ar medību tiesību lietotāju; 

7.8. piedalīties Domes sēdēs un pārstāvēt tajās Komisiju jautājumos, kas ir tās kompetencē; 
7.9. sadarboties ar valsts institūcijām, citu novadu pašvaldībās izveidotajām Medību 

koordinācijas komisijām, sabiedriskām organizācijām; 
7.10. veikt informatīvus un konsultatīvus pasākumus, lai nodrošinātu Komisijas 

kompetencē esošo uzdevumu izpildi. 



8. Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs, visi klātesošie Komisijas locekļi un 
Komisijas sekretārs. 

9. Ja kāds no Komisijas locekļiem nepiekrīt pieņemtajam lēmumam, attiecīgā Komisijas locekļa 
viedokli ieraksta protokolā. 

10. Komisijas priekšsēdētājs, vai Komisijas loceklis var pārtraukt  savu darbību Komisijā, iesniedzot 
iesniegumu Domē. 

11. Komisijas priekšsēdētāju, komisijas locekļus var atsaukt ar Domes lēmumu. 
12. Komisija Domei sniedz pārskatu par savu darbību ne retāk kā reizi gadā, kā arī pēc Domes ,Domes 

priekšsēdētāja pieprasījuma. 
 

III.Komisijas sastāvs. 
13. Komisijas sastāvu, tās izmaiņas apstiprina pašvaldības dome. 
14. Komisijas locekļi no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāja vietnieku. Ja sēdē nepiedalās ne 

priekšsēdētājs, ne priekšsēdētaja vietnieks komisijas locekļi no sava vidus ievēl sēdes vadītāju.  
15. Komisijas priekšsēdētājs sasauc un vada Komisijas darbu, atbild par lēmumu projektu 

sagatavošanu, sasauc un vada Komisijas darbu, pārstāv to visās pašvaldības, valsts, privātajās un 
sabiedriskajās institūcijās. Nepieciešamības gadījumā pieaicina ekspertus profesionāla, neatkarīga 
viedokļa izteikšanai. Paraksta Komisijas sēžu protokolus ,kā arī citus Komisijas dokumentus. 

16. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes 
laikā, vai viņa uzdevumā. 

17. Komisijas locekļi piedalās Komisijas  un tās sēžu darbā, gatavo darba dokumentāciju, sniedz 
ierosinājumus darba uzlabošanai. 

18. Komisijas sekretārs ne vēlāk kā trīs dienas pirms sēdes paziņo Komisijas locekļiem, citām 
pieaicinātām personām informāciju par tās norises vietu, laiku un darba kārtību, izņemot 
gadījumus, ja sēde tiek noturēta uzreiz pēc postījumu apsekošanas dabā 

19. Komisijas sekretārs protokolē sēdes gaitu, nodrošina Komisijas saraksti, paraksta Komisijas sēžu 
protokolus, kārto komisijas lietvedību, nodrošina lēmumu un paziņojumu nosūtīšanu 
ieinteresētajām personām. 

 
IV. Komisijas darbības finansiālais nodrošinājums. 

 
20. Komisijas darbību nodrošina no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

   

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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