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2016.gada 14.janvārī

Apsekošana sākta plkst.: 16:00
Apsekošanā piedalās:
Auces novada Medību koordinācijas
komisijas priekšsēdētājs
A/S Latvijas valsts meži pārstāvis
Latvijas mednieku savienības pārstāvis
Lauku atbalsta dienesta pārstāvis
Lauksaimnieku organizācijas pārstāvis
Medību iecirkņa “S. Repņikovs O. Blūms” pārstāvis
SIA TAND UKRI pārstāvis

A. Lerhs
S. Upenieks
L. Kārkliņš
Ģ. Fišers
M. Kirfa
S. Repņikovs
A. Sabitovs

Saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2014 noteikumiem Nr. 269 “Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” sastādīts
postījumu apsekošanas protokols.
Pēc 2016. gada 13. janvārī saņemtajiem SIA “TAND UKRI “iesniegumiem (reģ. Nr.
ADM-2-16/17-T, ADM-2-16/18-T, ADM-2-16/19-T ) par medījamo dzīvnieku nodarītajiem
postījumiem Auces novada pašvaldības Medību un koordinācijas komisija apsekoja iesniegumā
minētās saimniecības “Dālijas” (iesniegumā Dālijasi) ar kadastra Nr. 46940020012, “Dālijas”
(iesniegumā Dālijasi) ar kadastra Nr. 46940020013, “Egles” ar kadastra Nr. 46940020308,
(iesniegumā Kad.nr. 469400308) Vītiņu pagastā.
Iesniegumā nav norādītas postījumu raksturojums (pazīmes un apmērs). Nav norādīta
informācija par medību tiesību nodošanu IMIe S.Repņikovs un O.Blūms (līguma numurs,
datums, darbības ilgums). Iesniegumā nav norādīts veikto aizsardzības pasākumu apmērs.
Saimniecībā “Dālijas” ar kadastra Nr. 46940020012 postījumu platība norādīta 9 ha apmērā, bet
faktiski kopējā zemes vienības platība ir 6,2 ha, “Dālijas” ar kadastra Nr. 46940020013 postījumu
platība norādīta 10 ha apmērā, bet faktiski kopējā zemes vienības platība ir 4 ha , “Egles” ar
kadastra Nr. 46940020308 postījumu platība norādīta 9 ha apmērā, faktiski kopējā zemes
vienības platība ir 9,25 ha.
Apsekojot, iesniegumā minētās saimniecības “Dālijas” ar kadastra Nr. 46940020012,
“Dālijas” ar kadastra Nr. 46940020013, “Egles” ar kadastra Nr. 46940020308, Vītiņu pagastā
tika konstatēts, ka minētajos zemes gabalos ir konstatējama pārnadžu klātbūtne, sniega dēļ nav
iespējams noteikt postījumu apmēru.

Aizsardzības pasākumi ir veikti daļēji, bet atbilstība metodikai ir apšaubāma.
Pamatojoties uz minēto informāciju un saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2014 noteikumiem Nr.
269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību
koordinācijas komisijām” komisija vienbalsīgi nolemj:
1.

2.
3.

Tā kā nav informācijas par medību tiesību līgumiskajām attiecībām, par to kurš veic
aizsardzības pasākumus (īpašnieks vai medību tiesību lietotājs), uzdot zemes īpašniekam pastiprināti veikt aizsardzības pasākumus.
Lēmuma eksemplāru zināšanai nosūtīt SIA “TAND UKRI”;
Lēmumu var pārsūdzēt Auces novada domē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas, sūdzību iesniedzot Auces novada pašvaldībā, Jelgavas iela 1, Auce, Auces novads.

Sēdi slēdz plkst. 18.00.
Medību koordinācijas
komisijas priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

A. Lerhs

Komisijas locekļi:
A/S Latvijas valsts meži pārstāvis
Latvijas mednieku savienības pārstāvis
Lauku atbalsta dienesta pārstāvis
Lauksaimnieku organizācijas pārstāvis

(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)
(personiskais paraksts)

S. Upenieks
L. Kārkliņš
Ģ. Fišers
M. Kirfa

SIA TAND UKRI pārstāvis

(personiskais paraksts)

A. Sabitovs

Sēdi protokolēja
14.01.2016

(personiskais paraksts)

A. Kļaviņa
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Medību koordinācijas komisijas sekretāre
Aucē 14.01.2016

A. Kļaviņa

