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2017.gada 11.oktobrī

Nr.3

Sēde sākas: plkst.10.00
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
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 nekustamajā īpašumā “Gailīši”, Viesītes pagastā.
S.Lūse – š.g.9.oktobrī tika sasaukta Viesītes novada pašvaldības Medību koordinācijas
komisija. Tika risināts jautājums par SIA “Brežģi” iesniegumu par meža dzīvnieku
postījumiem griķu sējumos 7 ha apjomā. Pēc veiktajām apsekošanām, uzmērīšanas ( ar
GPS), komisija noteica SIA “Brežģi” apsaimniekotajiem laukiem Viesītes pagasta
“Gailīšos” svaigo postījumu apmēru 0,75 ha platībā. SIA “Brežģi” valdes locekle
B.Platgalve š.g.9.oktobra sēdē nepiekrita konstatētajam postījumu apmēram 0,75 ha.
Jau pirmreizēji apsekojot laukus, vizuāli tika konstatēts, ka ir nolauztas griķu sējumu
galotnes visā sējumu platībā ( 7 ha). Tā kā komisija nespēja vienoties, kas radījis šādus
postījumus, jo meža dzīvnieku redzamu pēdu nebija, tad tiek sasaukta atkārtota Medību
koordinācijas komisijas sēde.

G.Baumanis – jau iepriekšējā sēdē minēju, ka ir informācija, ka šos postījumus var
izdarīt buki. Konsultējoties vēl ar medniekiem saņēmu apstiprinājumu, ka šādus griķu
sējumu postījumus (noēd galotnes) nodara buki, kuru pēdas, viņu mazā svara dēļ, nav
redzamas. Turklāt, ir ilgstošas lietavas.
V.Kuklis – manā praksē ir bijuši līdzīgi gadījumi. Buki ir mazi, tie nenobradā laukus,
bet postījumus nodara. Šinī gadījumā- noēd griķu sējumu galotnes.
J.Podniece- jau balstoties uz 9.oktobra sēdes beigās izskanējušo informāciju, ka
postījumus varētu būt izdarījuši buki, aprunājos ar zemniekiem, kuri arī audzē griķus.
Jā, viņi ir ievērojuši griķu sējumos nokostas galotnes.
S.Lūse – vai apkopjot visu iepriekš minēto informāciju mēs varam teikt, ka postījumu
apjoms mainās?
J.Podniece – mans ieteikums ir – noteikt postījumu platību 7 ha (septiņu hektāru)
apjomā.
V.Kuklis – piekrītu, ka postījumu platība ir 7 ha.
G.Baumanis – piekrītu, nodarīto postījumu platība griķu sējumos ir 7 ha.
Apkopojot visus izteiktos viedokļus, Viesītes novada pašvaldības Medību
koordinācijas komisija nolemj:
1. Atzīt meža dzīvnieku postījumus 7 ha (septiņu hektāru) platībā griķu sējumos
SIA “Brežģi” nomātajās lauksaimniecības zemēs nekustamajā īpašumā
“Gailīši”, Viesītes pagastā.
2. Veikt grozījumu Medību koordinācijas komisijas 2017.gada 9.oktobra
protokolā Nr.2 ceturtajā punktā un aprēķinu par augkopībai nodarīto
zaudējumu apmēru, saskaņā ar noteikumu “Noteikumi par medījamo dzīvnieku
nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”
21.punktu, veikt apsekošanā konstatētajiem griķu sējumu postījumiem 7 ha
platībā.
3. Atbildīgais - Viesītes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas
priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse.
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