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Nr.1

Sēde sākas: plkst.16.00
Sēdi vada: Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājs Andris Baldunčiks
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: Ināra Zīriņa – pašvaldības juriste
Sēdi protokolē: komisijas sekretāre Daina Vītola
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšanu.
Ziņo: A.Baldunčiks
2. Par lauksaimniecībai nodarīto zaudējumu apmēra noteikšanas metodiku.
Ziņo: A.Baldunčiks
3. Par bezmaksas mācībām „Viesītē „Meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas”.
Ziņo: A.Baldunčiks
Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājs Andris Baldunčiks atklāj komisijas sēdi un
informē, ka darba kārtībā ir 3 (trīs) jautājumi
1.Par Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
A.Baldunčiks - informē, ka saskaņā ar Viesītes novada Medību koordinācijas komisijas
nolikuma 9.2 punktu komisijas locekļiem no sava vidus jāievēl komisijas priekšsēdētāja
vietnieks.
Kā vietnieka kandidatūru izvirza komisijas locekli Vigontu Kukli.

Atklāti balsojot, par 2 balsis (Andris Baldunčiks, Guntis Dimants), nepiedalās 1 (Vigonts
Kuklis), pret- nav, atturas – nav, Viesītes novada Medību koordinācijas komisija
NOLEMJ:
Par Viesītes novada Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja
vietnieku uz komisijas darbības laiku ievēlēt komisijas locekli Vigontu Kukli - Sēlijas
virsmežniecības Viesītes nodaļas vecāko mežzini.
2. Par lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarīto zaudējumu apmēra noteikšanas
metodiku.
A.Baldunčiks – ierosina, komisijas darbā nosakot un aprēķinot lauksaimniecībai un
mežsaimniecībai nodarīto zaudējumu apmēru izmantot Ministru kabineta 2014.gada 26.maija
noteikumos Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un
medību koordinācijas komisijām” noteikto metodiku ( III. nodaļa un IV. nodaļa).
Ierosina, gadījumos, kad komisija, izvērtējot medījamo dzīvnieku nodarītos postījumus
nespēs noteikt zaudējumus, tā būs tiesīga piesaistīt savā darbā neatkarīgus ekspertus ar
padomdevēja tiesībām:
1) „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” ekspertu vai citu attiecīgās jomas
ekspertu, ja postījumi nodarīti lauksaimniecībai vai mežsaimniecībai
2) ekspertu, kam ir sertifikāts hidromelioratīvajā būvniecībā vai hidromelioratīvajā
projektēšanā, ja postījumi nodarīti hidromeliorācijas sistēmām vai to elementiem;
3) Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu, ja postījumi nodarīti īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās vai mikroliegumos vai tur ir šo postījumu iespējamais iemesls;
4) citu sertificētu attiecīgās jomas ekspertu.
Komisijas locekļi debatē par jautājumu un iebildumu nav.
Atklāti balsojot, par - 3 balsis ( Andris Baldunčiks, Vigonts Kuklis, Guntis, Baumanis), pretnav, atturas- nav, Viesītes novada Medību koordinācijas komisija NOLEMJ:
1. Viesītes novada Medību koordinācijas komisijas darbā, nosakot un aprēķinot
lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarīto zaudējumu apmēru, izmantot Ministru
kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku
nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” noteikto metodiku ( III.
nodaļa un IV. nodaļa).
2. Gadījumos, kad Viesītes novada Medību koordinācijas komisija, izvērtējot medījamo
dzīvnieku nodarītos postījumus nespēs noteikt zaudējumus, tā būs tiesīga piesaistīt savā
darbā neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām:
2.1.„Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra” ekspertu vai citu attiecīgās jomas
ekspertu, ja postījumi nodarīti lauksaimniecībai vai mežsaimniecībai
2.2.Ekspertu, kam ir sertifikāts hidromelioratīvajā būvniecībā vai hidromelioratīvajā
projektēšanā, ja postījumi nodarīti hidromeliorācijas sistēmām vai to elementiem;
2.3.Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu, ja postījumi nodarīti īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās vai mikroliegumos vai tur ir šo postījumu iespējamais iemesls;
2.4.Citu sertificētu attiecīgās jomas ekspertu.
3. Par bezmaksas mācībām „Viesītē „Meža dzīvnieku postījumu samazināšanas
iespējas”.
A.Baldunčiks- informē, ka 2017.gada 14. un 15. februārī Viesītē, Viesītes kultūras pilī,
Smilšu ielā 2 tiek rīkotas bezmaksas mācības.

„Meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas” . Uz tām aicināti meža īpašnieki,
mednieku un lauksaimnieki.
Mācību mērķis: veicināt pareizu izpratni par medībām un sniegt nepieciešamās praktiskās
iemaņas, kā sadarboties lauksaimniekiem un medniekiem, lai neciestu sējumi.
A.Baldunčiks – ierosina šo aicinājumu uz mācībām un pieteikuma anketu nosūtīt ar SIA
„Brežģi”, jo saimniecībai ir aktuāls jautājums par medījamo dzīvnieku radītajiem
postījumiem lauksaimniecībai.
Komisijas locekļi piekrīt ierosinājumam.
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