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Medību koordinācijas komisijas
SĒDES PROTOKOLS
Nr.4
Saldū,

2016.gada 02.maijā

Sēdi atklāj plkst.15:00, slēdz plkst.15:45
Sēdi vada
komisijas priekšsēdētājs – Didzis KONUŠEVSKIS
Piedalās
Komisijas locekļi:
Saldus novada pašvaldības Pilsētsaimniecības nodaļas vadītājs – Māris VĀRNA
Saldus novada pašvaldības Vides pārvaldības speciāliste – Zane ŠTENCELE
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
Zvārdes pagasta pārvaldes vadītājs – Imants DŽULIS
Pieaicinātie:
Mednieku kolektīva z/s “Strauti” (MI “Vaļko IMI”) pilnvarotā persona – […]
Medību kluba “Ezere” pārstāvis – […]
– […]
Medību kluba “Pampāļi” pārstāvis – […]
Protokolē
Saldus novada pašvaldības juriste – Ina VĪTOLA

DARBA KĀRTĪBA:
1. SIA […] 26.04.2016. iesnieguma par medījamo dzīvnieku nodarītajiem
postījumiem SIA […] lauksaimniecības platībām izskatīšana.

1.§

Par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
(ziņo: D.KONUŠEVSKIS, komisijas priekšsēdētājs)
Komisijas priekšsēdētājs informē klātesošos, ka tiks izskatīts Medību koordinācijas
komisijas 2016.gada 28.aprīļa sēdē atliktais jautājums par Saldus novada pašvaldībā
saņemto SIA […] 26.04.2016. iesniegumu (reģistrēts pašvaldības lietvedības sistēmā
26.04.2016. ar Nr.1649) par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem. Informē
klātesošos, ka dabā tika apsekoti (sastādīts apsekošanas akts) postījumi un tika konstatēts:
1) staltbrieži nodarījuši postījumus trīs rapšu laukos (kadastra Nr. […],[…] un […])
kopā 24.2 ha, 8 vietās tika veikta esošo augu uzskaite vienā kvadrātmetrā ejot laukam pa
diagonāli pēc vienāda attāluma. Saskaņā ar M.JANSONES aprēķinu: vidējais augu skaits
uz vienu m2 - 16 augi, tai skaitā veseli (nenoēsti) - 8 augi, cietuši (dzen atvases no saknes
sānos) - 8 augi. Par būtiskiem ražas zudumiem šobrīd spriest ir pāragri, jo tālākais ir
atkarīgs no veģetācijas perioda un kopšanas. Praksē ir pieņemts, ka nepārsēj ziemas
rapsi pat, ja ir palikuši 6 augi uz vienu m2, jo palikušie augi spēcīgāk zarojas un raža no
tā būtiski necieš.
2) staltbrieži nodarījuši nelielus postījumus ziemas kviešu laukā (kadastra Nr. […])
- vietām nokoduši lapu galotnītes, kas augiem reālus draudus nedara un ražu neietekmēs.
Noteikt postījumu apjomu nav iespējams - to varēs konstatēt tikai kviešu vārpošanas
laikā, tāpēc pārējie kviešu lauki netika apsekoti.
Ņemot vērā to, ka apsekošanas laikā aizsardzības pasākumi postījumu vietās netika
fiksēti, zaudējumu apmērs netiek noteikts - Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumu
Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību
koordinācijas komisijām” 11.punkts: “Zaudējumu apmēru nosaka, ja postījumu vietā ir
veikti aizsardzības pasākumi pret iespējamiem medījamo dzīvnieku postījumiem
lauksaimniecībai.”
Komisijas priekšsēdētājs informē klātesošos, ka SIA […] pilnvarotā pārstāve […]
telefoniski ir informējusi, ka kavēs komisijas sēdi (pilnvarotā pārstāve līdz komisijas
sēdes beigām tā arī neierodas).
Notiek diskusija, ka Medību koordinācijas komisijai nav tiesību kādam medību
klubam noņemt vai piešķirt medību platības, līdz ar ko jautājums par 201., 202., 203.,
214. un 215. meža kvartālu apmedīšanu ir risināms medību klubu starpā, atrodot labāko
risinājumu jautājuma sakārtošanai.
Lai turpmāk nepieļautu vai samazinātu postījumu apjomu, zemes īpašniekam ir
jāveic aizsardzības pasākumi.
Ņemot vērā iepriekš minēto un Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumu Nr.269
“Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību
koordinācijas komisijām”,

atklāti balsojot: PAR – 9 komisijas locekļi (D.KONUŠEVSKIS, M.VĀRNA,
Z.ŠTENCELE, A.ČUKNA, A.BIMŠTEINS, M.JANSONE, R.DONIŅŠ,
P.BRAZDAUSKS, I.DŽULIS); PRET – nav; ATTURAS - nav; Saldus
novada domes Medību koordinācijas komisija nolemj:
1. Ieteikt SIA […] un Mednieku kolektīvam z/s “Strauti” sadarboties ar
Medību klubu “Ezere”, lai līdz staltbriežu medību sezonas sākumam
atrisinātu jautājumu par postījumu vietām pieguļošo 201., 202., 203.,
214. un 214. meža kvartālu apmedīšanu.

2. Lai pasargātu savu īpašumu no pārnadžu postījumiem, ieteikt SIA […]
pielietot atbilstošus aizsardzības pasākumus un līdzekļus (iežogojums,
elektriskais gans, aizbaidīšanas repelenti u.c.).
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: […]
Sēdi vadīja
Komisijas priekšsēdētājs
Sēdi protokolēja

(personiskais paraksts)

(personiskais paraksts)

D.KONUŠEVSKIS
I.VĪTOLA

