2021. gada
Rīgā

Noteikumi Nr.
(prot. Nr.

. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82
"Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību
darbībām"
Izdoti saskaņā ar
Meža likuma 43. panta otro daļu,
Medību likuma 15. panta otro daļu,
23. panta pirmo daļu un
29. panta septītās daļas 4. punktu
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Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi
par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām" (Latvijas
Vēstnesis, 2014, 32. nr.; 2015, 96. nr.; 2018, 251. nr.) šādus grozījumus:
1. Izteikt 2.un 3.punktu šādā redakcijā:
"2. Valsts nodevas likmes par mežsaimnieciskām darbībām ir šādas:
2.1. par apliecinājuma izsniegšanu koku ciršanai:
2.1.1. galvenā cirtē – 50 euro;
2.1.2. pārējās cirtēs – 30 euro;
2.2. par meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta izsniegšanu –
50 euro;
2.3. par atļaujas izsniegšanu meža reproduktīvā materiāla ievešanai – 50
euro;
2.4. par Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma izsniegšanu – 30 euro;
2.5. par atzinuma izsniegšanu mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu – 50
euro.
3. Valsts nodevas likmes medību jomā ir šādas:
3.1. par mednieku eksāmenu teorijā – 35 euro;
3.2. par mednieku eksāmenu šaušanā (neietverot šautuves, ieroča un
munīcijas izmantošanas izmaksas) – 25 euro;
3.3. par medību vadītāja eksāmenu – 35 euro;
3.4. par mednieka apliecības izsniegšanu – 10 euro;
3.5. par medību vadītāja apliecības izsniegšanu – 10 euro;
3.6. par mednieka sezonas kartes izsniegšanu – 50 euro;
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3.7. par medību atļaujas izsniegšanu (par katru atļaujā norādīto dzīvnieku
neatkarīgi no dzīvnieka sugas, vecuma un dzimuma) – 10 euro;
3.8. par atļaujas izsniegšanu ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā -200
euro. "
2. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:
"5. Vecuma un izdienas pensionāriem, personām ar I vai II invaliditātes
grupu un valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu pilnu laiku studējošajiem
valsts nodevu par mednieku sezonas kartes izsniegšanu nepiemēro."
Ministru prezidents

A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs

K. Gerhards
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