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2015.gada 16.jūlijā

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:
Lauku atbalsta dienesta pārstāvis (nepiedalās)

Ģ. Fišers

Valsts meža dienesta pārstāvis

M. Vilsons

Latvijas mednieku savienības pārstāvis

L. Kārkliņš

Lauksaimnieku apvienības pārstāvis

M. Kirfa

Interesenti
SIA Baltic Breeders pārstāvis

G. Jakubovskis

MK AURI pārstāvis

J. Lazdiņš

Komisijas priekšsēdētājs pasludina sēdi par atklātu. Informē par darba kārtību.
Darba kārtība:
Par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
Auces novada pašvaldības Medību koordinācijas komisija sēdi sāk ar SIA Baltic Breeders
13.07.2015 iesnieguma (reģ. Nr. ADM-3-18/218-B) izskatīšanu.
Pēc SIA Baltic Breeders iesniegumā norādīto saimniecību apsekošanas dabā un izpostīto
platību uzmērīšanas, kā arī SIA Baltic Breeders iesniegtā aprēķina par sējumu ierīkošanas un
uzturēšanas izmaksām līdz kaitējuma nodarīšanas brīdim. Auces novada pašvaldības Medību
koordinācijas komisija secina, ka nav fiksēti būtiski postījumi katrā zemes vienībā atsevišķi.
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Diskusijas laikā M. Vilsons: uzsver, ka dabā nav redzami aizsardzības pasākumi
M. Kirfa: iesaka atļaut MK Auri medīt
M. Vilsons: MK noteikumi neparedz medīt nepiemērojot Medību likumā noteiktās prasības
par minimālajām medību platībām konkrētu sugu dzīvnieku medīšanai
L. Kārkliņš: Ieteikt medību klubam Auri vienoties ar tuvākajiem medību klubiem par medību
platībām, lai organizētu medības atbilstoši Medību noteikumiem
J. Lazdiņš: iesaka postījumu aprēķinu metodi izmantot citu – pēc apdrošinātāju noteiktā
A.Lerhs aprēķinu metode ir veikta pēc MK noteikumos noteiktā un īpašnieka iesniegtajām
attiecīgo kultūraugu sējumu ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas uz doto brīdi uz 1 ha.
G. Jakubovskis: blakus lauku masīvam ir Pokaiņu parks ar medību lieguma platību aptuveni
300 ha
J. Lazdiņš: norādīja, ka 4 km attālumā ir viens no lielākajiem cūku kompleksiem Latvijā un
ACM gadījumā Īles pagastā palielināsies bezdarbnieku skaits
Atklāti balsojot; PAR 3 ( L. Kārkliņš, A. Lerhs, M. Vilsons), PRET 1 ( M. Kirfa), ATTURAS
– nav
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par
medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordināciju komisijām”
komisija nolemj:
1. Ieteikt medību tiesību lietotājam mednieku klubam Auri un zemes īpašniekam veikt
papildus aizsardzības pasākumus dzīvnieku radīto postījumu ierobežošanā.
2. Vienoties ar tuvākajiem medību klubiem par medību platībām, lai organizētu medības
atbilstoši Medību noteikumiem
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. 15:30
Komisijas priekšsēdētājs
Komisijas locekļi:
Lauku atbalsta dienesta pārstāvis
Valsts meža dienesta pārstāvis
Latvijas mednieku savienības pārstāvis
Lauksaimnieku apvienības pārstāvis

(personiskais paraksts)

A. Lerhs

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

Ģ. Fišers
M. Vilsons
L. Kārkliņš
M. Kirfa

Interesenti
SIA Baltic Breeders pārstāvis

(personiskais paraksts)

G. Jakubovskis

(personiskais paraksts)

A. Kļaviņa

Sēdi protokolēja
16.07.2015

