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  LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 12.februārī                                                                        Nr. KND1-3/20/38 

                                                                                                            (protokols Nr.4, 6.§) 
Par medību tiesību nodošanu 

 
Izskatīts Mednieku un makšķernieku biedrības ”BRENEKS”, reģ. Nr. 40008015057, 

juridiskā adrese „Ziedkalni”, Rembates pag., Ķeguma nov., 2020.gada 28.janvāra iesniegums 
(reģistrēts 28.01.2020. Nr. KNP7-1.1/20/127) ar lūgumu slēgt papildus medību tiesību līgumu 
uz pašvaldībai piederošajām, piekrītošajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 
74840010071-25,2 ha, 7484001064- 39,4 ha, 74840050067- 2,2 ha, 74840050089-6,4 ha, 
74840010063-3,8 ha, 74840050066-19,77 ha, 74840040295- 2,0 ha, 74840040066- 1,88 ha. 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumu (sēdes protokols 
Nr.16.4.§) “Par zemes vienību piekritību Ķeguma novada pašvaldībai vai izmantošanu zemes 
reformas pabeigšanai” pašvaldībai piekrīt zemes vienības: “Akmenaites”, kadastra 
apzīmējums 7484 001 0071, “Bērziņmežs”, kadastra apzīmējums 7484 005 0067, 
“Pašvaldība”, kadastra apzīmējums 7484 005 0089. 

Pamatojoties uz ierakstu Rembates pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.10000572460, pašvaldības īpašumā atrodas zemes vienība “Upesdindoņi”, kadastra 
apzīmējums 7484 001 0064. 

Pamatojoties uz ierakstu Rembates pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.10000201399, pašvaldības īpašumā atrodas zemes vienība “Jaunķīvītes”, kadastra 
apzīmējums 7484 005 0066. 

Saskaņā ar Ķeguma novada domes 2014.gada 2.jūlija lēmumu Nr.260 (protokols 
Nr.15,20.§) “Par zemes vienību platību precizēšanu un piekritību pašvaldībai” pašvaldībai 
piekrīt zemes vienība “Pašvaldības zeme”, kadastra apzīmējums 7484 004 0066.    

Saskaņā ar 2007.gada 15.augusta lēmumu (sēdes protokols Nr.18, 16.§) “Par zemes 
pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu” pašvaldības pārraudzībā atrodas zemes vienība 
“Kļavas”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 001 0063. 

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 74840040295, platība 2,0 ha, medību tiesības 
tiek nodotas citai juridiskai personai.  

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka pašvaldības pienākumu 
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu; 21.panta 
pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunkts noteic, ka tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts 
vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, 
cita nekustamā īpašuma un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu).   

Saskaņā ar Medību likuma 1.panta 9.punktu medību tiesības zemes īpašnieks vai 
tiesiskais valdītājs var izmantot pats vai nodot citai personai. 

Ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanu” 5.panta pirmo daļu, pašvaldību mantu aizliegts nodot citām personām 
bezatlīdzības lietošanā.  

Ņemot vērā domes Tautsaimniecības un attīstības lietu komitejas 2020.gada 12.februāra 
atzinumu, 

balsojot „par”- 8 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Vladimirs Samohins, 
Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Gundars Vērītis), „pret”- nav, „atturas”- 2 
(Kristaps Rūde, Imants Smirnovs),  



 

 
 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Slēgt vienošanos pie 2019.gada 21.februāra Līguma Nr.KNP3-7/19/1 ar Mednieku un 
makšķernieku biedrību “BRENEKS”, reģ.Nr.40008015057, juridiskā adrese 
“Ziedkalni”, Rembates pag., Ķeguma nov., par medību tiesību nodošanu līdz 2023.gada 
31.decembrim uz pašvaldībai piederošajām, piekrītošajām vai pārraudzībā esošajām 
zemes vienībām: 

1.1. “Kļavas”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 001 0063, platība 
3,80 ha; 

1.2. “Akmenaites”, Rembates pag, Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 001 0071, 
platība 25,20 ha; 

1.3. “Upesdindoņi”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 001 0064, 
platība39,4 ha; 

1.4. “Bērziņmežs”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 005 0067, 
platība 2,20 ha; 

1.5. “Pašvaldība”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 005 0089, 
platība 6,40 ha,  

1.6. “Pašvaldības zeme”, Rembates pag., Ķeguma nov., kadastra apzīmējums 7484 004 
0066, platība 1,88 ha; 

1.7. “Jaunķīvītes”, Rembates pag., Ķeguma nov. kadastra apzīmējums 7484 005 0066, 
platība 19,77 ha.    

2. Noteikt maksu par lēmuma pirmā punktā minēto zemes vienību medību tiesību nodošanu 
25 EUR/ gadā. 

3. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Mednieku un makšķernieku biedrībai 
“BRENEKS”, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītājai, Administratīvi juridiskajai 
nodaļai. 

 

Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)   R.Ūzuls 
13.02.2020. 
datums 
 


