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1.
Z/s “Rozbeķi”, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā īpašnieka Māra Lankovska iesnieguma
izskatīšana
2017.gada 5.aprīlī saņemts Z/s “Rozbeķi” , Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā īpašnieka
Māra Lankovska iesniegums, ar lūgumu izvērtēt nodarītos medījamo zvēru nodarītos postījumus
zemnieku saimniecības “Jaunrozbeķi”( kad.nr. 62580090020;62580090019), “Dūreņi”(kad.nr.
62580090127) ,Kabiles pagastā lauksaimniecības kultūrās, kā arī par postījumiem z/s
“Lati”(kad.nr. 62580090009) un “Ūjas” ( kad.nr. 62580070348), un pieņemt lēmumu par iespēju
saņemt medību atļaujas saistībā ar iepriekš minēto.
Ņemot vērā Pārtikas un veterinārais dienesta 16.07.2015. vēstulē Nr. PVD01.113/15/1834 “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.
Izvērtējot esošo situāciju, medību koordinācijas komisijai nācās secināt, ka uz doto brīdi
minētās platības neapmedī neviens medību tiesību lietotājs. Ar medību kolektīvu “Kabile”,
līgumi, par minēto platību apmedīšanu, ir lauzti, un Dienvidkurzemes virsmežniecība 2017.gada
12.aprīlī pieņēmusi lēmumu par minēto platību izslēgšanu no medību iecirkņa Kabile. Pēc
minētā lēmuma stāšanās spēkā šīs platības varēs reģistrēt citā medību iecirknī MK noteikumu
Nr.421 “Medību noteikumos” noteiktajā kārtībā.
Koordinācijas komisijas rīcībā nav informācija par to, ka medību tiesību īpašnieks
iepriekš būtu vērsies pie medību tiesību lietotāja mednieku kluba Kabile ar prasību medīt šajās
platībās, nolūkā ierobežot postījumus.
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, Ministru
kabineta noteikumu Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu
noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” atklāti balsojot, ar 5 balsīm „par”
(Aleksandrs Lange, Aldis Lange, I.Sarma, I.Blūma, Z.Opmane), „pret” nav, „atturas” nav,
Kuldīgas novada Domes Medību koordinācijas komisija n o l e m j :
1. Apsekot minētās platības un aprēķināt medījamo dzīvnieku nodarītos zaudējumu
apmēru saimniecībās “Jaunrozbeķi” un “Dūreņi”, Kabiles pagastā.
2. Neizskatīt jautājumu par atļauju izsniegšanu meža cūku medīšanai mednieku
kolektīvam “Masti” “saimniecībā “Jaunrozbeķi”, un “Dūraiņi” jo līdz medību platību
reģistrēšanai medību iecirknī “Masti”, MK noteikumi Nr.421 “Medību noteikumi”
noteiktajā kārtībā, kurā atļautas mežacūku medības, 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.
Informācijai - Dienvidkurzemes virsmežniecībai, Dārza ielā 8., Kuldīgā, Kuldīgas novadā
Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu un MK noteikumu Nr.269 “Noteikumi par
medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 17.punktu var apstrīdēt
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot Kuldīgas novada domes priekšsēdētājam.
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