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Saldū,
Sēdi atklāj plkst.11:00
Sēdi vada
komisijas priekšsēdētājs – Didzis KONUŠEVSKIS

Piedalās
Komisijas locekļi:
Saldus novada pašvaldības Pilsētsaimniecības nodaļas vadītājs – Māris VĀRNA
Valsts meža dienesta pārstāvis – Andris ČUKNA
Latvijas mednieku savienības pārstāvis – Aivars BIMŠTEINS
Saldus Lauksaimniecības apvienības vadītāja – Māra JANSONE
Saldus Meža īpašnieku apvienības vadītājs – Reinis DONIŅŠ
Saldus novada domes deputāts – Petrs BRAZDAUSKS
Pieaicinātie:
Mednieku kolektīva z/s “Strauti” (MI “Vaļko IMI”) pilnvarotā persona – […]
Protokolē
Saldus novada pašvaldības juriste – Ina VĪTOLA

DARBA KĀRTĪBA:
1. Par SIA […] 26.04.2016. iesniegumu par medījamo dzīvnieku nodarītajiem
postījumiem SIA […] lauksaimniecības platībām.
1.§

Par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
(ziņo: D.KONUŠEVSKIS, komisijas priekšsēdētājs)
Saldus novada pašvaldībā saņemts SIA […] 26.04.2016. iesniegums (reģistrēts
pašvaldības lietvedības sistēmā 26.04.2016. ar Nr.1649) par medījamo dzīvnieku nodarītajiem
postījumiem un lūgumu Medību koordinācijas komisijai:
1) noteikt postījumu apjomu un postījumu pakāpi;
2) nekavējoties noteikt pasākumus turpmāku postījumu novēršanai;
3) aprēķināt medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu apmēru lauksaimniecībai;

4) rekomendēt Valsts mežu dienestam nodot medību tiesības 201., 202., 203., 214. un
214. kvartālā ģeogrāfiski tuvākajam medību lietotājam (sakarā ar to, ka Mednieku klubam
“Ezere” nav tiesību medīt pārnadžus šajā teritorijā un nav piekļuves). Iesniegumā ir norādīts,
ka zaudējumu apmērs ziemas rapsim ir 50% apmērā no 23.42 ha sējumiem un ziemas kviešiem
– 25% apmērā no 79,2 ha sējumiem. Iesniegumā postījumu pamats norādīts tas, ka blakus
pieguļošā Latvijas Valsts meži teritorijā netiek apmedīti meža dzīvnieki.
Saskaņā ar iesniegumam pievienotajiem Līgumiem par medību tiesību nodošanu
postījumu teritorijās, medību tiesības visos nekustamos īpašumos nodotas MI “Vaļko IMI”.
Komisijas priekšsēdētājs informē klātesošos, ka pamatojoties uz Ministru kabineta
2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto
zaudējumu noteikšanu un medību koordināciju komisijām” (turpmāk – Noteikumi Nr.269) 8.
un 10.punktu komisija dabā pārbaudīja iesniegumā minētos postījumus un iegūto informāciju
atspoguļoja postījumu apsekošanas protokolā. Norāda, ka postījumi tika konstatēti rapšu
sējumos – veikti mērījumi 8 vietās (jānosaka postījumu procentuālais apjoms), savukārt kviešu
sējumos postījumi ir nelieli un to apjomu šobrīd noteikt nav iespējams (tas iespējams tikai
kviešu vārpošanas laikā). Postījumu vietās acīmredzami aizsardzības pasākumi netika
konstatēti.
Saskaņā ar Noteikumu Nr.269 11.punktu: “Zaudējumu apmēru nosaka, ja postījumu vietā
ir veikti aizsardzības pasākumi pret iespējamiem medījamo dzīvnieku postījumiem
lauksaimniecībai”.
Komisijas sēdes laikā tiek saņemts SIA […] iesniegums ar lūgumu komisijai jautājuma
izskatīšanu atcelt uz 2016.gada 2.maiju, ņemot vērā to, ka tik īsā laikā SIA […] pilnvarotajai
personai […] nav iespējams sagatavoties un ierasties uz sēdi. Saskaņā ar Noteikumu Nr.269
4.punktu - komisijas sēdē piedalās tās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kurā konstatēti
postījumi un medību tiesību lietotājs.
Ņemot vērā to, ka komisija ir sasaukta, komisijas locekļi diskutē par radušos situāciju:
A.BIMŠTEINS norāda, ka situācija nav vienkārša, būtu jānoskaidro Valsts meža dienestā
(turpmāk – VMD) - vai Medību iecirknim “Ezere” ir medību tiesības postījumu vietu
pieguļošajos 201., 202., 203., 214. un 215. meža kvartālos, vai ir reģistrēti medību tiesību
nodošanas līgumi, ja līgumi ir reģistrēti, tad jānoskaidro, kurā brīdī medību iecirknim ir radies
pārrāvums starp iepriekš minētajiem meža kvartāliem un pārējo medību iecirkni (Medību
iecirknim “Ezere” ir izveidojušies trīs medību iecirkņi – viens kā galvenais medību iecirknis
“Ezere” un kas ir šie divi pārējie, un kāds status šiem meža kvartāliem šobrīd ir medību nozīmē),
jo saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, medību iecirknim ir jāveido
vienlaidu platība. Norāda, ka saskaņā ar Medību likumu nedrīkst reģistrēt medību iecirkni, ja
zemes vienība vairs neveido medību iecirkni kā vienlaidu platību, kā arī nevar veidot un
reģistrēt medību iecirkņus, kuru platība ir mazāka kā 200 hektāri.
MI “Vaļko IMI” pilnvarotā persona informē komisiju par individuālā medību iecirkņa
izveidošanos un darbības vēsturi. Norāda, ka ilgstoši 201., 202., 203., 214. un 214. meža
kvartāliem pieguļošajos zemes gabalos nebija noslēgti medību tiesību nodošanas līgumi, MI
“Ezere” neslēdza tos, kaut gan varēja tos slēgt, līdz ar to nodrošinot piekļuvi saviem meža
iecirkņiem. Informē komisiju, ka MI “Vaļko IMI” kopējā platība šobrīd ir 781 ha, sadarbojas
ar MI “Pampāļi” un MI “Draudzība”. Norāda, ka nav normāla prakse, ka Latvijas valsts meži
atjauno medību tiesību nodošanas līgumus teritorijās, kurās medību klubam nav piekļuve.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumu
Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību
koordinācijas komisijām”,

atklāti balsojot: PAR – 7 komisijas locekļi (D.KONUŠEVSKIS, M.VĀRNA,
A.ČUKNA, A.BIMŠTEINS, M.JANSONE, R.DONIŅŠ, P.BRAZDAUSKS); PRET
– nav; ATTURAS - nav; Saldus novada domes Medību koordinācijas komisija
nolemj:
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu, sasaucot atkārtotu Medību koordinācijas
komisijas sēdi 2016.gada 02.maijā plkst.15:00.
2. Uzaicināt uz Medību koordinācijas komisijas 2016.gada 02.maija sēdi
Valsts meža dienesta pārstāvi medību jautājumos […], Medību iecirkņa “Ezere”
un Medību iecirkņa “Pampāļi” pārstāvjus.
Šo lēmumu var apstrīdēt Saldus novada domes Administratīvo aktu strīdu
izskatīšanas komisijā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Saldus novada domes
priekšsēdētājai viena mēneša laikā no brīža, kad ieinteresētai personai lēmums ir
ticis zināms.
Lēmums nosūtāms: SIA […]
Sēdi vadīja
Komisijas priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja

[personiskais paraksts]

[personiskais paraksts]

D.KONUŠEVSKIS
I.VĪTOLA

