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Sēde sākta plkst. 15:30
Sēdi vada: Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājs Aldis Lerhs
Sēdi protokolē: Auces novada pašvaldības lietvedības sekretāre Anda Kļaviņa
Sēdē piedalās komisijas locekļi:
Valsts meža dienesta pārstāvis M. Vilsons;
Latvijas mednieku savienības pārstāvis L. Kārkliņš.
Lauku atbalsta dienesta pārstāvis Ģ. Fišers
Sēdē nepiedalās:
Lauksaimnieku apvienības pārstāvis M. Kirfa.
Mežu īpašnieku apvienības pārstāvis S.Upenieks
Komisijas priekšsēdētājs pasludina sēdi par atklātu. Informē par darba kārtību.
Darba kārtība:
SIA Baltic Breeders iesnieguma izskatīšana
Auces novada pašvaldības Medību koordinācijas komisija sēdi sāk ar SIA Baltic Breeders
13.08.2015 iesnieguma (reģ. Nr. ADM-3-18/248-B) izskatīšanu.
Pamatojoties uz Pārtikas un veterinārā dienesta 03.08.2015. vēstuli PVD1.1-13/15/1974
par pārtikas un veterinārā dienesta rīkojumu “Par Āfrikas cūku mēra apkarošanas un
uzraudzības plāna apstiprināšanu”, kas nosaka ĀCM draudus visā Latvijas Republikas
teritorijā, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par
medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordināciju komisijām” 16.4.
punktu epizootiju draudi pielīdzināmi ārkārtas postījumiem un to gadījumā medību
koordinācijas komisijai ir tiesības lemt par pasākumiem epizootiju vai to izplatības draudu
ierobežošanā komisija vienbalsīgi nolemj:
1. Lūgt Valsts meža dienestam izvērtēt esošo situāciju un normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā izsniegt meža cūku medību atļaujas mednieku klubam “Auri” īpašumos
“Vētras” ar kadastra Nr.
46640040017, “Maskaļķi 1” ar kadastra Nr.

2
46640040016, Maskaļķi 2 ar kadastra Nr. 46640040023, “Miesti” ar kadastra Nr.
46640040015, “Vētras” ar kadastra Nr. 46640040018, “Immu lauki” ar kadastra
Nr. 46640040032, “Immu lauki” ar kadastra Nr. 46640040033, “Immu lauki” ar
kadastra Nr. 46640040034.
2. Lēmuma eksemplāru zināšanai nosūtīt SIA “Baltic Breeders” valdes priekšsēdētājam ;
3. 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 beidz plkst. 16:30
Komisijas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi:
Valsts meža dienesta pārstāvis
Latvijas mednieku savienības pārstāvis
Lauku atbalsta dienesta pārstāvis
Sēdi protokolēja
18.08.2015
NORAKSTS PAREIZS
Medību koordinācijas komisijas sekretāre
Aucē 18.08.2015.
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