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Aleksandrs Lange
Aleksandrs Lange

1.
A.Nolendorfa iesnieguma (reģ.7.10.2014. Nr.4038/02-18) izskatīšana par medību
atļauju izsniegšanu sakarā ar medījamo dzīvnieku postījumiem z/s “Nogales”
Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā.
Ziņo Aleksandrs Lange
Izsakās A.Nolendorfs, A.Guštilo, Aldis Lange, A. Grīnbergs, I. Sarma,
2014.gada 7.oktobrī saņemts medību tiesību lietotāja medību iecirkņa
“Vectrēknes” Andra Nolendorfa iesniegums, kurā izteikts lūgums Medību
koordinācijas komisijai lemt par iespēju izsniegt medību atļauju meža cūku medīšanai
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zemnieku saimniecības “Nogales” lauksaimniecības platībās, lai samazinātu
postījumu lauksaimniecības platībām.
Izvērtējot iesniegumu, Komisija konstatē, ka 2014.gada 29.augustā tika
saņemts pirmais A.Nolendorfa iesniegums, kurā norādīts, ka 2014.gada 17.aprīlī,
kopā ar mežzini Jāni Okmani tika apsekotas platības, zemnieku saimniecībā
“Nogales” (kad. Nr. 62580090001), Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā, kurās nodarīti
ievērojami postījumi lauksaimniecības kultūrām - zālājam (akta Nr.01/8143-14). Uz
minētā akta sastādīšanas brīdi (2014.gada 17.aprīlis), Kuldīgas novada Medību
koordinācijas komisija vēl nebija izveidota, līdz ar to postījumus dabā komisija
nevarēja apsekoti, attiecīgi postījumu apmērs uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi nav
novērtējams, jo situācija dabā nav fiksēta komisijas sastādītā aktā un/vai fotofiksācijā.
A.Guštilo informē, ka viņš veicis virkni pasākumu, arī atbaidīšanas metodes,
lai nosargātu savas lauksaimniecības platības no meža zvēru postījumiem. Apkārt
laukiem izvietojis 1 m augstu žogu, vairākkārt gan mutiski, gan rakstiski lūdzis
mednieku kolektīvam “Kabile”, lai palīdz tikt galā ar postījumiem, bet nav saņemta
atbilde un medības nav notikušas. Šobrīd meža zvēri ir izpostījusi zālienu, bet
postījumi nav būtiski.
Diskusijas gaitā komisijas locekļi izsaka priekšlikumus A.Guštilo slēgt
līgumus ar citiem medību kolektīviem, kuri būtu gatavi apmedīt meža dzīvniekus, lai
mazinātu postījumus. Uz to tiek saņemta atbilde, ka citi kolektīvi nav gatavi
sadarboties ar viņu, tādēļ viņš ar šādu lūgumu griezies pie A.Nolendorfa, kurš ir
gatavs medīt bebrus un meža cūkas, lai mazinātu kaitējumu saimniecībai.
A.Nolendorfs informēja komisiju, ka uzrunājis citus apkārt esošos mednieku
kolektīvus, lai, apvienojoties, palielinātu medību platības, bet patreiz vēl sadarbība
nav izveidojusies.
A.Nolendorfa kopējo reģistrēto medību iecirkņu platība Kabiles pagastā,
Kuldīgas novadā, ir 503,31 ha (Dienvidkurzemes virsmežniecības 29.05.2013.
lēmums Nr.VM3.8-12/2015). Medību likuma 19.pants nosaka, ka platības, kurās ir
atļauts medīt limitētos medījamos dzīvniekus medību iecirknī, meža cūku medībām –
ne mazāk kā 1000 hektāru, tai skaitā ne mazāk kā 200 ha meža zemes. MK noteikumu
Nr.269 (26.05.2014) “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu
noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 16.5.5. punkts, nosaka, ka Komisijai
ir tiesības lemt par terminētu medību atļauju piešķiršanu limitēto medījamo sugu
zīdītāju medīšanai postījumu vietās, pārsniedzot pieļaujamo nomedīšanas apjomu un
nepiemērojot Medību likumā noteiktās prasības par minimālajām medību platībām
konkrēto sugu dzīvnieku medīšanai, ja iepriekš veikti aizsardzības pasākumi
postījumu samazināšanai. Taču minētais punkts attiecas tikai uz gadījumiem, ja
platībām nodarīti būtiski postījumi.
Aleksandrs Lange iesaka lemt par terminētu atļauju izsniegšanu
A.Nolendorfam.
Ņemot vērā, ka meža dzīvnieku nodarītie postījumi zemnieku saimniecībā
“Nogales” notikuši laika periodā, kad medību koordinācijas komisija nebija izveidota,
un to, ka šobrīd komisijai nav iespējams konstatēt, vai nodarītie kaitējumi bijuši
būtiski, kā arī uzklausot zemes īpašnieka A.Guštilo sniegto informāciju un lūgumu un
izvērtējot mežziņa J. Okmaņa sastādīto apsekošanas aktu Nr.01/8143-14, Komisijas
ieskatā Valsts meža dienestam būtu jālemj par medījamo dzīvnieku medību atļauju
izsniegšanu trīs meža cūku nomedīšanai uz terminētu laiku, saskaņā ar Medību likuma
29.panta ceturtās daļas 4.punktu.
Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku
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nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”, Kuldīgas
novada Domes Medību koordinācijas komisijas nolikuma 3.3.12. punktu, atklāti
balsojot, ar 6 balsīm „par” (Aleksandrs Lange, I.Sarma, Aldis Lange, A.Grīnbergs,
I.Blūma, Z.Opmane), „pret” nav, „atturas” nav, Kuldīgas novada Medību
koordinācijas komisija n o l e m j :
1. Lūgt Valsts meža dienestam lemt par medību atļauju izsniegšanu medību
tiesību lietotājam Andrim Nolendorfam trīs meža cūku nomedīšanai uz
terminētu laiku, diviem mēnešiem, medību iecirknī “Vectrēknes”, Kabiles
pagastā, Kuldīgas novadā.
2. Par pieņemto lēmumu paziņot iesniedzējam un Valsts meža dienestam.
Lēmums nosūtāms: Valsts meža dienestam, A. Nolendorfam, A. Guštilo.
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.

2.
Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana
Ziņo Aleksandrs Lange
Izsakās Aldis Lange, Aigars Grīnbergs, Inese Blūma
Pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes 2014.gada 25.septembra sēdes
lēmumu (prot.Nr.10.,p.84) nolikumu, kurš izstrādāts , pamatojoties uz Medību likuma
29. panta piektajā un sestajā daļā un 26.05.2014. MK noteikumos ”Noteikumi par
medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas
komisijām” 3.3. punktu, komisijai jāievēl Medību koordinācijas komisijas
priekšsēdētāja vietnieks no sava vidus.
Priekšlikums – par Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieku
ievēlēt Valsts meža dienesta pārstāvi Induli Sarmu.
Pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes Medību koordinācijas komisijas
nolikuma 3.3.12. punktu, atklāti balsojot, ar 5 balsīm „par” (Aleksandrs Lange,
Aldis Lange, I.Sarma,A.Grīnbergs, I.Blūma, Z.Opmane), „pret” nav, „atturas” nav,
Kuldīgas novada Domes Medību koordinācijas komisija n o l e m j :
Par Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēt
Valsts meža dienesta pārstāvi Induli Sarmu.
Lēmums nosūtāms: Valsts meža dienesta pārstāvim I.Sarmam,
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3.
Dažādi jautājumi
Ziņo Aleksandrs Lange
Komisijas locekļi tiek informēti par iespēju apmeklēt semināru “Izmaiņas medību
likumdošanā – kas par to jāzina lauku un meža saimniekam”, kas notiek 2014.gada
11. novembrī, Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā.
Sēdi beidz plkst.11.45
Sēdi vada:
Kuldīgas novada Medību koordinācijas
komisijas priekšsēdētājs
/paraksts/

Aleksandrs Lange

Piedalās komisijas locekļi:
Valsts mežu dienesta pārstāvis

/paraksts/

Indulis Sarma

Lauku atbalsts dienesta pārstāvis

/paraksts/

Zanda Opmane

Mednieku apvienības pārstāvis

/paraksts/

Aldis Lange

Lauksaimnieku apvienības pilnvarotais pārstāvis
Meža īpašnieku apvienības pilnvarotais pārstāvis
Protokolē:
Kuldīgas novada pašvaldības
Priekšsēdētājas vietnieka palīgs

/paraksts/
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/paraksts/
/paraksts/

Inese Blūma
Aigars Grīnbergs

Evita Pētersone

