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LĒMUMS 

Priekulē 
 

36. 

Par Priekules novada medību koordinācijas komisijas izveidošanu 

 

Lai veicinātu mednieku, zemnieku, Valsts meža dienesta, Lauku atbalsta dienesta un 

novada pašvaldības savstarpējo komunikāciju un sapratni, kā arī izvērtētu, meža dzīvnieku 

nodarīto postījumus, koordinētu to draudu novēršanas iespējas lauksaimniecības un 

mežsaimniecības kultūrām un infrastruktūras elementiem Priekules novada administratīvajā 

teritorijā, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu 

un Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo 

dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 2. un 

3.punktu, atklāti balsojot PAR - 8 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Andis Eveliņš, 

Mārtiņš Mikāls, Inese Kuduma, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Arnis Kvietkausks; deputāti 

Ainars Cīrulis un Gražina Ķervija, pildot likumā ‘’Par interešu konflikta novēršanu valsts un 

pašvaldību darbā’’ paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, šī lēmuma pieņemšanā 

nepiedalās); PRET -  nav; ATTURAS -  NAV; Priekules novada pašvaldības dome 

NOLEMJ:    

1. Apstiprināt Priekules novada medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā: 

 

Ainars Cīrulis – Priekules novada domes priekšsēdētājas vietnieks; 

Dainis Muižnieks  - Lauku atbalsta dienesta pārstāvis; 

Leons Ķeružis – Valsts meža dienesta pārstāvis; 

Raimonds Runts – Latvijas mednieku savienības Priekules nodaļas vadītājs;  

Irēna Indriekiene – biedrības ‘’Zemnieku saeima’’ pārstāve ; 

Uldis Ozols – Meža īpašnieku pārstāvis (apvienībā ir vairāk nekā 200 biedru). 

Komisijas sekretāra pienākumu veicēju nodrošina Priekules novada pašvaldība ar 

atsevišķu priekšsēdētājas vai priekšsēdētājas vietnieka rīkojumu. 

 

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas 

vietnieks A.Cīrulis. 
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Lēmums vienā eksemplārā paziņojams: 

Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldei, Viesnīcas iela 1, 

Saldus, LV – 3801; 

Latvijas Meža īpašnieku biedrībai, Republikas laukums 2 – 508, Rīga, LV – 1981; 

Biedrībai zemnieku saeima, Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1010; 

Dienvidkurzemes virsmežniecībai, Dārza iela 8, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV – 3301; 

Latvijas mednieku savienībai, "Āvaidi", Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV – 4152  

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājas 

 vietnieks                                        A.Cīrulis 

 


