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DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMI
ZIŅOTĀJS
Z/S “Rozbeķi” Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā Aleksandrs Lange
īpašnieka Māra Lankovska iesnieguma izskatīšana

1. Z/s “Rozbeķi”, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā īpašnieka Māra Lankovska
iesnieguma izskatīšana
Ziņo: Aleksandrs Lange
Izsakās: I.Sarma, Aldis Lange, A. Grīnbergs
2017.gada 10.augustā saņemts Z/s “Rozbeķi” , Kabiles pagastā, Kuldīgas
novadā īpašnieka Māra Lankovska iesniegums, ar lūgumu izvērtēt medījamo zvēru
nodarītos postījumus lauksaimniecības zemju platībās “Dūreņi” (kad.nr.
62580090127), “Jaunsāti”(kad.nr. 62580070057), Kabiles pagastā. Minētajās platībās
ir ierīkotas ganības. Īpašnieks lūdz izvērtēt meža dzīvnieku nodarītos postījumus
lauksaimniecībai un noteikt zaudējuma apmēru.
Apmeklējot medījamo dzīvnieku postījumu vietu lauksaimniecības platībā
“Dūreņi”, komisija novērtēja postījumus aptuveni 0.1 ha apmērā no kopējās
lauksaimniecībā izmantojamās platības, kas sastāda 8.96 ha. Lauksaimniecības
kultūra - daudzgadīgie zālāji. Postījumi uz doto brīdi ir mēreni, un zaudējums ir
nebūtisks. Tas netiek aprēķināts, jo nav precīza informācija no īpašnieka par drošības
pasākumu īstenošanu minētajās teritorijās.

Apmeklējot medījamo zvēru postījumu vietu lauksaimniecības platībā
“Jaunsāti”, medību koordinācijas komisijai nebija iespējams noteikt postījumu
apmēru kviešu platībai, jo tie uz doto brīdi bija jau nokulti.
Izvērtējot esošo situāciju, medību koordinācijas komisijai nācās secināt, ka uz
doto brīdi minētās platības neapmedī neviens medību tiesību lietotājs. Ar medību
kolektīvu “Kabile” līgums par platības “Dūreņi” apmedīšanu ir lauzts.
Dienvidkurzemes virsmežniecība 2017.gada 12.aprīlī pieņēmusi lēmumu par minēto
platību izslēgšanu no medību iecirkņa Kabile, tomēr lēmumu medību kolektīvs
“Kabile” apstrīdējis. Tikai pēc tiesas sprieduma, ja tas būs labvēlīgs medību
kolektīvam “Masti”, šīs platības varēs reģistrēt citā medību iecirknī MK noteikumu
Nr.421 “Medību noteikumos” noteiktajā kārtībā. Platība “Junsāti” uz doto brīdi nav
reģistrēta nevienam medību kolektīvam.
Koordinācijas komisijas rīcībā ir mutiska zemes īpašnieka Māra Lankovska
informācija par to, ka viņš iepriekš nav vērsies pie medību tiesību lietotāja mednieku
kluba “Kabile” ar prasību apmedīt dzīvniekus šajās platībās, ar nolūku ierobežot
postījumus. Tāpat viņš nav informējis m/k “Kabile” par veiktajiem aizsardzības
pasākumiem minētajā platībā.

Zemes īpašniekam ir pienākums savā īpašumā esošajā zemē nodrošināt
aizsardzības pasākumus pret iespējamiem medījamo dzīvnieku nodarītajiem
postījumiem. Zemes īpašniekam ir pienākums par veiktajiem aizsardzības
pasākumiem informēt medību tiesību lietotāju, kas minētajā gadījumā nav
veikts. Zemes īpašnieks medību tiesības nav nodevis citai personai, līdz ar to
par radītajiem postījumiem ir atbildīgs pats.

Ņemot vērā Pārtikas un veterinārais dienesta 16.07.2015. vēstulē Nr.
PVD01.1-13/15/1834 “Par pašvaldību medību koordinācijas komisijām” lūgumu
pašvaldību medību koordinācijas komisijai pieņemt lēmumus, kas nodrošinātu meža
cūku medības medību iecirkņos, kuri atbilst Medību likuma 19. panta pirmajā daļā
noteiktajām minimālajām medību platībām ar medību platību ne mazāku kā 200 ha,
lai nodrošinātu epizootijas pasākumus vai to izplatības draudus, un ierobežotu
Āfrikas cūku mēra izplatību. Pārtikas un veterinārais dienests, atsaucoties uz Medību
likuma un MK noteikumiem Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto
zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” (26.05.2014.) – atļaut
medniekiem medīt meža cūkas medību platībās, kuras saskaņā ar Medību likumu
meža cūkas medīt aizliegts.
Grozījumi (spēkā no 02.12.2015.) Medību likuma Pārejas noteikumu
12.punktā minēti nosacījumi cūku mēra un klasiskā cūku mēra draudu ierobežošanas
pasākumus īstenošanai. Šo pārejas noteikumu 15.punktā noteikts, ka Valsts meža
dienests nosaka atbildīgo medību tiesību lietotāju mežacūku medībām šo pārejas
noteikumu 12.punktā minētajā periodā:
1) medību iecirknī, kura platība ir no 200 līdz 1000 hektāriem, ieskaitot meža zemi
un lauksaimniecībā izmantojamo zemi;
2) medību platībās (vietās), kurās saskaņā ar šā likuma 3.panta trešās daļas 3. un
4.punktu medības ir aizliegtas, vai platībās, kurās zemes īpašnieks pats izmanto
medību tiesības vai ir rakstveidā pilnvarojis citu personu izmantot medību tiesības
nelimitētu medījamo dzīvnieku medībām;
3) medību iecirknī, kura platība ir mazāka par 200 hektāriem.
Pamatojoties uz Medību likuma Pārejas noteikumu 12.,15.punktu, MK
noteikumu Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu
noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” (26.05.2014.) 9.-

12.punktam,14., 16.1 punktu, atklāti balsojot, ar 6 balsīm „par” (Aleksandrs Lange,
Aldis Lange, I.Sarma, I.Blūma, Z.Opmane, A.Grīnbergs), „pret” nav, „atturas” nav,
Kuldīgas novada Domes Medību koordinācijas komisija n o l e m j :
1. Neaprēķināt meža dzīvnieku postījumu apmērus platībās “Dūreņi”, jo
postījumi ir mēreni, un veiktie aizsardzības pasākumi – repelentu izlikšana
- nav konstatēti, vai izvietota pavirši.
2. Neaprēķināt meža dzīvnieku postījumu apmērus platībās “Jaunsāti”, jo
postījumi nav konstatējami pēc labības nokulšanas. Veiktie aizsardzības
pasākumi – repelentu izlikšana - nav konstatēti, vai izvietota pavirši.
3. Ieteikt M.Lankovskim veikt papildus aizsardzības pasākumus, izvietojot
savā īpašumā papildus medījamo dzīvnieku atbaidīšanas ierīces.
4. Ieteikt M. Lankovskim informēt m/k “Kabile” par postījumiem platībās
“Dūreņi”, kā arī par veiktajiem aizsardzības pasākumiem, un lūgt medību
kolektīvu veikt medījamo zvēru apmedīšanu, lai novērstu turpmākos
postījumus.
5. Ieteikt M.Lankovskim, lai novērstu postījumus saimniecībā “Jaunsāti”,
piesaistīt medību tiesību izmantošanā medību kolektīvus no ģeogrāfiski
tuvākajām medību platībām, jo zemes īpašnieks ir atbildīgs par medījamo
dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un zaudējumiem savā īpašumā, ja
medību tiesības nav nodotas citam medību tiesību lietotājam.
6. Neizskatīt jautājumu par atļauju izsniegšanu meža cūku medīšanai
mednieku kolektīvam “Masti” lauksaimniecības platībās “Jaunsāti”, un
“Dūreņi” līdz medību platību reģistrēšanai medību iecirknī “Masti”, MK
noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” noteiktajā kārtībā. Atbildīgo
medību tiesību lietotāju mežacūku medībām nosaka Valsts meža dienests,
kā to paredz grozījumi Medību likuma Pārejas noteikumos (spēkā no
02.12.2015.).
Lēmums nosūtāms:
M.Lankovskim, Rozbeķi, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301.
M/K “Kabile”, Strēlnieki, Kabiles pag., LV-3314.
Informācijai - Dienvidkurzemes virsmežniecībai, Dārza ielā 8., Kuldīgā, Kuldīgas
novadā.
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