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Komisijas sēde sākas plkst. 13.10 

 

Komisijas sēdē piedalās komisijas locekļi: Sintija Gāliņa, Aldis Felts, Guntis Millers, 

Imants Zambergs, Ēriks Bergs 

Nepiedalās komisijas loceklis: Aigars Zadiņš 

Sēdi vada: komisijas priekšsēdētāja Sintija Gāliņa 

Sēdē pieaicināti: (Vārds Uzvārds) 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. (Vārds Uzvārds) iesnieguma (reģistrēts Dundagas novada pašvaldībā 26.06.2015. ar 

Nr. DD-3-26.2/15/256-I) izskatīšana par mežacūku nodarītajiem postījumiem īpašumā 

(„Nosaukums”), Dundagas pagastā, Dundagas novadā. 

 

1.§ 

Izskatot (Vārds Uzvārds) iesniegumu par mežacūku nodarītajiem postījumiem 

nekustamajam īpašumam – kartupeļu laukam, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 

26. maija noteikumiem nr. 269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu 

noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 16.1. punktu, komisija vienbalsīgi nolemj: 

 

1. Nosūtīt (Vārds Uzvārds) vēstuli ar aicinājumu vai nu apkārt minētajam gabalam 

organizēt medības, lai apkaimē samazinātu mežacūku skaitu, vai arī šajā zemes 

gabalā piedāvāt medīt kādam citam medību kolektīvam vai medniekiem. 

Komisija arī informē, ka ja tuvākajā laikā netiks pieņemts kāds no šiem 

priekšlikumiem, bezdarbības rezultātā dzīvnieku nodarītie postījumi var kļūt būtiski, 



un tādā gadījumā saskaņā ar 2014. gada 26. maija Ministru kabineta noteikumu nr. 

269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību 

koordinācijas komisijām” 16.5.4. punktu komisijai ir tiesības lemt par medību 

tiesību izmantošanu platībās, kurās nav medību tiesību lietotāju, vispirms piesaistot 

medību tiesību lietotājus no ģeogrāfiski tuvākajām medību platībām. 

(Vārds Uzvārds) tiek lūgts 7 dienu laikā no vēstules saņemšanas brīža sniegt atbildi 

par pieņemto lēmumu vai arī priekšlikumiem šajā jautājumā. 

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu administratīvais akts 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8. panta 

trešajai daļai dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 

 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmo daļu, Ministra kabineta 2014. 

gada 26. maija noteikumu nr. 269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu 

noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 17. punktu, lēmumu ir tiesības apstrīdēt 

Dundagas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam, viena mēneša laikā no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas. 

 

 

 

 

 

 

Komisijas sēde slēgta plkst. 14.35 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja       Sintija Gāliņa 

 

 

 

 


