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NORAKSTS 

 
Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237,  tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

norēķinu konts LV66UNLA0009013130395, AS „SEB banka” Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X 

 

Viesītes novada pašvaldības 

MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJA 

 
Sēdes protokols 

 

2015.gada 5.novembrī                                                                                          Nr.1 

 

Sēde sākas: plkst.9.45 

 

Sēdi vada: komisijas priekšsēdētājs Andris Baldunčiks 

Sēdi protokolē: komisijas sekretāre Daina Vītola 

 

Sēdē piedalās komisijas locekļi: 

Vigonts Kuklis – Sēlijas virsmežniecības Viesītes nodaļas vecākais mežzinis 

Guntis Baumanis – Latvijas Mednieku savienības pārstāvis 

 

Nepiedalās: Judīte Podniece – Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās 

lauksaimniecības pārvaldes pārstāve  

 

Piedalās pašvaldības darbinieki: Svetlana Puzāne – nekustamo īpašumu vecākā speciāliste  

 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par SIA „xxxx” iesnieguma izskatīšanu par mežacūku radītajiem postījumiem saimniecības 

teritorijā. 

Ziņo: A.Baldunčiks 

 

Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājs Andris Baldunčiks atklāj komisijas sēdi un 

informē, ka darba kārtībā ir viens jautājums 

 

1.# 

Par SIA „xxxxx” iesnieguma izskatīšanu par mežacūku radītajiem postījumiem 

saimniecības teritorijā 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A.Baldunčiks 

 

A.Baldunčiks – iepazīstina ar SIA „xxxxxx”, reģistrācijas Nr.xxxxxx, pārstāvja L. S., 

personas kods xxxxxx-xxxxx, dzīvo xxxxxx, iesniegumu, kurā lūdz rast risinājumu sakarā ar 

mežacūkām, kuru darbības rezultātā ir radīti ražas postījumi saimniecībā „xxxx”, Viesītes 

pagastā. 
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S.Puzāne – paskaidro, ka SIA „xxxx” īpašnieki – Dānijas pilsoņi ir bijuši novada pašvaldībā 

un šis jautājums ticis pārrunāts. Ir paskaidrojusi, ka Latvijas likumdošana neļauj zemju 

īpašniekiem pašiem šaut mežacūkas, kuras posta laukus, ir jāslēdz līgums ar mednieku 

kolektīviem par medību platību apsaimniekošanu. Turpretī Dānijā likumdošana atļauj zemju 

īpašniekiem pašiem šaut mežacūkas, kuras posta laukus.  

G.Baumanis – informē, ka Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 punkts 

16.5.2. nosaka – ja nodarīti būtiski postījumi, tad Medību koordinācijas komisijai ir tiesības 

uzdot par pienākumu zemes īpašniekam vai apsaimniekotājam veikt aizsardzības pasākumus, 

norādot to veidu, apjomu un īstenošanas termiņu, kā arī kontrolēt pasākumu īstenošanas gaitu 

un rezultātus, ja aizsardzības pasākumi nav veikti vai veikti nepienācīgi. 

Informē, ka SIA „xxxxx”,  nav noslēgusi līgumu ar kādu no medību kolektīviem par medību 

tiesību izmantošanu saimniecības platībās. Līdz ar to, uz šo konkrēto situāciju attiecas visi 

Ministru kabineta Nr.269 noteikumu  16.5. punkti un SIA „xxxxxx”, kā zemju īpašniekiem vai 

apsaimniekotājiem, pašiem jāveic visi aizsardzības pasākumi postījumu samazināšanai. 

  

Komisijas locekļi debatē par šo jautājumu un atbalsta G.Baumaņa ierosinājumu.  

Atklāti balsojot, par 3 balsis ( Andris Baldunčiks, Guntis Baumanis, Vigonts Kuklis), pret- 

nav, atturas – nav, Viesītes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisija NOLEMJ: 

 

1. Ņemot vērā to, ka SIA „xxxxxx”, reģistrācijas Nr.xxxxxxxxx, nav slēgusi līgumus ar 

medību kolektīviem par medību tiesību izmantošanu saimniecības platībās, tad, saskaņā ar LR 

Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku 

nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 16.5.punktu, zemju 

īpašniekiem pašiem jāveic nepieciešamie aizsardzības pasākumi postījumu samazināšanai. 

2. Ieteikt SIA „xxxxxxx” slēgt līgumus ar medību kolektīviem par medību tiesību 

izmantošanu šajās platībās.    

3. Gadījumā, ja ir veikti visi pasākumi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumNr.269 

prasībām, bet postījumi nesamazinās, tad SIA „xxxxxxx” vēlreiz griezties pašvaldības Medību 

koordinācijas komisijā ar iesniegumu. 

 

 

 Sēde beidzas: plkst. 10.00 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)                   A.Baldunčiks 

 

Komisijas locekļi       (personiskais paraksts)                            G.Baumanis 

 

                                    (personiskais paraksts)                               V.Kuklis 

 

 
 

NORAKSTS PAREIZS 

Viesītes novada pašvaldības  

Medību koordinācijas komisijas sekretāre                                    D.Vītola 

Viesītē, 09.11.2015. 


