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Sēde sākas: plkst.15.00
Sēdi vada: Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja Sanita Lūse
Sēdē piedalās komisijas locekļi:
Vigonts Kuklis – Sēlijas virsmežniecības Viesītes nodaļas vecākais mežzinis
Judīte Podniece – Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības
pārvaldes pārstāve
Guntis Baumanis – Latvijas Mednieku savienības pārstāvis, no plkst.15.40
Piedalās pašvaldības darbinieki: Ināra Erte – pašvaldības juriste
Uzaicinātie: SIA “BREŽĢI” valdes locekļi Baiba Platgalve un Normunds Morozovs
Sēdi protokolē: komisijas sekretāre Daina Vītola
Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja Sanita Lūse atklāj komisijas sēdi un
informē, ka darba kārtībā ir 1 jautājums
1. Par SIA “BREŽĢI” iesniegumu par medījamo dzīvnieku nodarītajiem
postījumiem.
Ziņo: S.Lūse
S.Lūse – informē, ka 2017.gada 2.oktobrī novada pašvaldība tika saņemts SIA
“BREŽĢI”, reģ. Nr. 45403039948, juridiskā adrese: Amatnieku iela 18, Viesīte, Viesītes
nov., valdes locekles Baibas Platgalves Iesniegums par medījamo dzīvnieku nodarītajiem
postījumiem 7(septiņu) ha apmērā saimniecības nomātajā zemes īpašumā “Gailīši”,
Viesītes pagastā ar kadastra Nr.56350060081 ( LAD lauku bloka Nr.59426-25520; 5943425544; 59400-25533; 59391-25532. Medījamie dzīvnieki noēduši, izgulējuši, izbradājuši,
uzrakuši griķu sējumus.
Medību lietotāja tiesības ir medību klubam “GAMBIJA”, reģ. Nr.40008049072 saskaņā
ar līgumu.
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Iesniegumā norādīts, ka sējumu aizsardzībai ir lietoti medījamo dzīvnieku atbaidīšanas
repelenti 15.08.2017., 22.08.2017., 27.08.2017., 20.09.2017., kā arī, lietotas
šaujamraķetes ar intervālu 1x3 dienās.
Lūgts apsekot un fiksēt medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu platības un faktu, noteikt
postījumu apjomu un pakāpi, kā arī noteikt medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu
zaudējumu apmēru.
Iesniegumam pievienotas 01.01.2016. Zemes nomas līguma Nr.LIZ-004-01-16 un lauka
bloka kartes izdrukas kopijas.
S.Lūse- Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumiem Nr.269
„Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību
koordinācijas komisijām”, 2017.gada 3.oktobrī tika veikta nekustamā īpašuma
apsekošana, kurā piedalījās Medību koordinācijas komisijas locekļi S.Lūse, V.Kuklis un
G.Baumanis, kā arī, SIA “BREŽĢI” valdes locekļi B.Platgalve un N.Morozovs.
Tika apsekots zemes īpašums “Gailīši”, Viesītes pagastā, īpašuma kadastra
Nr,56350060081.
Apsekošanas rezultātā konstatēts, ka:
1) Lauka blokā 59400-25533 redzami meža cūku rakumi;
2) Lauka blokā 59391-25532 postījumi nav konstatēti;
3) Lauka blokā 59426-25520 redzamas briežu taisītas bedres;
4) Lauka blokā 59434-25544 vēja gāzti griķi, griķiem nokosti augšējie dzinumi.
Kopumā ir saredzami senie un svaigie meža cūku rakumi. Īpašuma lauksaimniecības
zemē, ilgstošu lietavu rezultātā ir vietas, kur griķi nav sadīguši.
(Apsekošanas akts pielikumā uz 1 lapas)
Nākošā platību apsekošana veikta 2017.gada 4.oktobrī, kurā piedalījās arī Judīte Podniece
– Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāve,
kura ar GPS iekārtu apsekoja medījamo dzīvnieku postītās platības šajos lauku blokus un
konstatēja postījumu apjomus:
lauka blokā 59400-25533 redzami meža cūku rakumi 0,47 ha platībā,
lauka blokā 59426-25520 redzamas briežu taisītas bedres 0,28 ha platībā.
Citi postījumi nav konstatēti.
( Izdrukas pievienotas protokolam).
I.Erte- vai veikti sējumu aizsardzības pasākumi.
B.Platgalve – apliecina, ka lietoti medījamo dzīvnieku atbaidīšanas repelenti, ir čeki par
šo repelentu iegādi (čeki ir ieskenēti un atsūtīti uz domes e-pastu un izdrukas pievienotas
protokolam)
Zemes platība tiek iznomāta no Ulda Gailīša, zemes nomas līguma kopija pievienota.
I.Erte – zemes nomas līgumā par sējumu aizsardzību pret medījamo dzīvnieku nekas nav
minēts
B.Platgalve – līgumā ir 8.6.punkts – nomnieks ir informēts, ka ar Medību platību līgumu,
medību tiesības iznomātajā zemesgabalā nodotas mednieku kolektīvam. Šajā punktā nav
ierakstīts kādam kolektīvam, bet ir zināms, ka kolektīvam “Gambija”.
I.Erte- pašvaldībai vajadzēs šo Medību platību savstarpējo ilgtermiņa līgumu, lai
konstatētu, kas tajā rakstīts..
Līguma kopija ir pievienota protokolam- tajā norādīts, ka medību platību lietotājs
apņemas ievērot Latvijas Republikas medību likumu, medību noteikumus organizēt
medību saimniecību saskaņā ar medību ierīcības projektu un medību iecirkņa
apsaimniekošanas projektu, kā arī iespēju robežās nepieļaut medījamo dzīvnieku
postījumus līgumā norādītajās platībās ar kadastra Nr.56350060081 un Nr.56350060082.
I.Erte- ja ir čeku kopijas par repelentu iegādi, lauki ir migloti, tad var noteikt zaudējumu
apmēru, jāvienojas par postītajām platībām.
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J.Podniece- ir fotofiksācija par laukiem ar to koordinātēm (pievienots protokolam).
Apsekojot nevarēja konstatēt, ka visu lauku izpostījuši dzīvnieki, arī klimatiskie apstākļi
var ietekmēt šo laukus (ilgstošas lietavas, vējš) un līdz ar to, lauki ir noguldīti. Kur varēja
izmērīt nodarītos postījumus, tur arī tika izmērīts. Teikt, ka viss radies tikai no
medījamiem dzīvniekiem arī nevar, kur tas bija iespējams, tur arī šos postījumus fiksēja.
N.Morozovs – katrs postījums esot jāfiksē kamēr tas svaigs.
J.Podniece – šie lauki atrodas vietā, kur apkārt ir mežs un šeit būs dzīvnieki, varbūt ir
jāsēj kaut kas cits.
B.Platgalve – apsekojot mums paskaidroja, ka ņemti vērā tikai svaigie postījumi.
Jautājums – kas ir postījumi- vai tikai svaigie vai vispār visi.
V.Kuklis – Medību koordinācijas komisija var tikai konstatēt postījumus un pēc
apsekošanas likt medību kolektīvam intensīvāk medīt. Tāpēc komisija jāsauc uzreiz, kad
konstatēti svaigie postījumi, lai varētu uzdot medību kolektīvam, kuram ir līgums,
intensīvāk medīt šajās platībās.
J.Podniece – klimatisko apstākļu ietekmē sējumi ir noguldīti. Apsekojot skatījās, kur ir
svaigi postījumi, lai būtu pamats teikt, ka ir bijuši meža dzīvnieki (pēdas, ekskrementi,
rakumi) Skatījās tās vietas, kur faktiski var konstatēt, ka ir postījumi. Iesaka - tiklīdz
konstatēts fakts, ka ir postījumi, tā jāsauc komisija.
B.Platgalve – lūdz turpināt sēdi konstruktīvi, konstatē, ka ar GPS ir uzmērīts tas, kas
svaigi nopostīts un kur bijusi vēja erozija. Kāpēc visas griķu galvas ir tukšas un nolauztas.
J.Podniece- to nevar teikt, ka tos postījumus nodarījis dzīvnieks – attiecībā uz šīm griķu
galviņām. Arī sējumu noguldītā teritorija varbūt noguldīta ar vēju kā arī ņemot vērā šīs
vasaras klimatiskos apstākļus.
S.Lūse – ar GPS iekārtu fiksēts postījumu apjoms, kopplatība 0,75 ha (0,47 ha un 0,28
ha). Postījumi pakāpi jānosaka pēc Ministru kabineta noteikumiem
Tiks veikt šis aprēķins un pievienots protokolam.
J.Podniece – izmaksas var ņemt vidējās. Lauku konsultāciju centra mājaslapā ir šīs
vidējās izmaksas.
B.Platgalve – kā nosaka, kādas ir dzīvnieku sugas un vecums.
V.Kuklis – postījumus vairumā veikuši pārnadži, vienā vietā bija mežacūku postījumi.
Svarīga ir suga nevis vecums.
B.Platgalve – nepiekrīt konstatētajam postījumu apmēram un platībai 0,75 ha. Nepiekrīt
veiktajiem uzmērījumiem. Piekrīt, ka postījumus veikuši pārnadži un mežacūkas.
J.Podniece- var ieteikt mednieku kolektīvam pastiprināti medīt šajās platībās, ja nepietiek
licenču, tad var lūgt virsmežniecībai izsniegt papildus medījamo dzīvnieku licences uz šo
teritoriju. Ņemot vērā, ka ir otrais gads, veiktie aizsardzības pasākumi nav efektīvi , jāveic
citi pasākumi, kas būtu efektīvāki, vienīgais reālais līdzeklis, kas šajā vietā aizsargātu pret
meža dzīvniekiem - ir žogs. Vēl ieteiktu pieturēties pie kultūrām, kas tik ļoti nepatīk meža
dzīvniekiem.
N.Morozovs – ko tad lai sēj, kas būtu tas, ko neēd. Repelenti ir dārgs pasākums un tas ir
derīgs tikai 2-3 dienām. Viena miglošanas reize izmaksāja 118 EUR.
J.Podniece – tie varētu būt mieži. Bet vieta šiem laukiem ir tāda, kur apkārt meži un
dzīvnieki.
B.Platgalve – saimniecībai ir biznesa plāns, ko apstiprina LADA. Ko tad, lai audzē, lai
nenāktu meža dzīvnieki? Cik ir zināmi graudkopībā strādājošie, kas liktu žogus.
J.Podniece- Medību koordinācijas komisijai nav citu iesniegumu par medījamo dzīvnieku
nodarītajiem postījumiem un zaudējumiem, šādu iesniegumu nav arī visā Viduslatvijas
LAD teritorijā, acīmredzot zemnieki kaut kā risina šo problēmu.
B.Platgalve – atzīst, ka šoreiz Medību koordinācijas komisija ļoti ātri reaģēja uz
iesniegumu, ātri tika veikta lauku apsekošana pēc iesnieguma saņemšanas.
N.Morozovs – būtu labi, ja mednieki šad tad parādītos šajās teritorijās, kultūru maiņa
saimniecībai ir dārgs pasākums.
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J.Podniece – vai mednieku kolektīvs izpilda licences, varbūt ieteikt mežniecībai palielināt
licenču skaitu. Būtu vairāk licenču un būtu intensīvāka medīšana.
Komisija uzdotu medību kolektīvam “Gambija”, saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar zemes
īpašnieku, pastiprināti medīt šajās teritorijās, lai aizsargātu īpašniekus no zaudējumiem.
Ja licences ir izlietotas, tad komisija lūgtu mežniecībai piešķirt papildus licences.
Lai medību kolektīvs informē par medību rezultātiem.
N.Morozovs – ja meža dzīvniekus šajās vietās nomedītu, tad varbūt tik daudz vairs nenāks
uz laukiem.
V.Kuklis – 25% no populācijas drīkst nomedīt. Šajā apkārtnē ir nomedīti dzīvnieki, bet
cik daudz, nevar šobrīd pateikt.
B.Platgalve – šobrīd griķi vēl nav nokulti un tos ēd, tagad vajadzētu intensīvāk pamedīt,
lai varētu vēl ko saglābt no ražas.
G.Baumanis – ir informācija, ka griķu galus noēd buki, jo tie ir mazi. Lauku viņi
nenobradā, bet griķu galus noēd.
B.Platgalve – sēdes nobeigumā rezumē, ka nepiekrīt konstatētajam sējumu postījumu
apjomam 0,75 ha, par pārējo ieteikto piekrīt (ir konstruktīvi ieteikumi medību kolektīvam
“Gambija” pastiprināti medīt šajās teritorijās un ir zināms, kas noēd griķu galus).
Apkopojot visus izteiktos viedokļus, Viesītes novada pašvaldības Medību
koordinācijas komisija NOLEMJ:
1. Saskaņā ar 26.05.2014.noteikumiem Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku
nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 16.5.3.
punktu, uzdot medību klubam “GAMBIJA”, reģistrācijas Nr.40008049072,
saskaņā ar noslēgto Medību platību savstarpējo ilgtermiņa līgumu, pastiprināti
medīt nekustamajā īpašumā “Gailīši”, Viesītes pagasta, Viesītes novadā, par
rezultātiem informējot medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāju Sanitu Lūsi
līdz 2017.gada 30.novembrim
2. Gadījumā, ja medību klubam “GAMBIJA” medību licences ir beigušās, komisijai
griezties Valsts meža dienestā ar lūgumu piešķirt medību kolektīvam papildus
licences.
3. Viesītes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājai,
pašvaldības izpilddirektorei Sanitai Lūsei kontrolēt pasākumu īstenošanas gaitu un
rezultātus.
4. Apsekošanā konstatētajiem sējumu postījumiem 0,75 ha platībā veikt aprēķinu par
augkopībai nodarīto zaudējumu apmēru saskaņā ar noteikumu “Noteikumi par
medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas
komisijām” 21.punktuatbildīgais Viesītes novada pašvaldības Medību
koordinācijas komisijas priekšsēdētājai, pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse.

Sēde beidzas: plkst. 16.00
Komisijas priekšsēdētāja

S.Lūse

Komisijas locekļi

G.Baumanis
V.Kuklis
J.Podniece
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