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2015.gada 18.augustā

Sēde sākta plkst. 14:00
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:
SIA “Divi Ozoli” īpašnieks R. Ginters;
Lauksaimnieku apvienības pārstāvis M. Kirfa.
Mežu īpašnieku apvienības pārstāvis S.Upenieks
Komisijas priekšsēdētājs pasludina sēdi par atklātu. Informē par darba kārtību.
Darba kārtība:
Par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem SIA “Divi Ozoli” īpašumos
Auces novada pašvaldības Medību koordinācijas komisija sēdi sāk ar SIA “Divi
Ozoli” 12.08.2015 iesnieguma (reģ. Nr. ADM-2-16/246-R) izskatīšanu.
Pēc SIA “Divi Ozoli” iesniegumā norādīto saimniecību apsekošanas dabā un izpostīto
platību uzmērīšanas, tika fiksēti postījumi “Ausmas-1” ar kadastra Nr. 4676002003 postījumu
platība 0.2 ha, “Lielzutiņi” ar kadastra Nr. 4694020051 postījumu platība 0.5 ha,
“Mežrozītes” ar kadastra Nr. 46940020223 postījumu platība 0.2 ha. Veicot aprēķinus pēc
postījumu apjoma un zemes īpašnieka iesniegtajām kultūraugu sējumu ierīkošanas uzturēšanas
izmaksām līdz postījumu nodarīšanas brīdim, kas sastāda 600 EUR/ha, komisija secina:
īpašumā “Ausmas-1” ar kadastra Nr. 4676002003 postījumu platība 0.2 ha zaudējumu apmērs
ir 120 euro, īpašumā “Lielzutiņi” ar kadastra Nr. 4694020051 postījumu platība 0.5 ha
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zaudējumu apmērs ir 300 euro, īpašumā “Mežrozītes” ar kadastra Nr. 46940020223 postījumu
platība 0.2 ha zaudējumu apmērs ir 120euro.
Diskusijas laikā L. Kārkliņš: uzsver ka dabā konstatējami aizsardzības pasākumi nav veikti un
saimniecībās vairāk bija redzami meža cūku postījumi nevis staltbriežu.
Auces novada pašvaldības Medību koordinācijas komisija, atbisltoši veiktajiem zaudējumu
aprēķiniem, secina, ka ir nodarīti mēreni postījumi katrā zemes vienībā atsevišķi un uzsver, ka
postījumus pārsvarā nodarījušas meža cūkas.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi
par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordināciju komisijām”
komisija vienbalsīgi nolemj:
1. Ieteikt medību tiesību lietotājam pastiprināti medīt meža cūkas esošajās un
potenciālajās postījumu vietās;
2. Noraidīt SIA “Divi Ozoli” īpašnieka R. Gintera 2015.gada 12.augusta lūgumu izsniegt
medību tiesību lietotājam – medību iecirknim “S. Repņikovs O. Blūms ” –
staltbriežu govju un teļu medību atļaujas;
3. Lēmuma eksemplāru zināšanai nosūtīt SIA “Divi Ozoli” īpašniekam R. Ginteram;
4. 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.
Pielikumā: Medījamo dzīvnieku lauksaimniecībai nodarīto zaudējumu apmēra aprēķini 3 gb.
uz 6 lpp.
Sēdi beidz plkst. 15:30
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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