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Sēde sākas: plkst.11.50
Sēdi vada: komisijas priekšsēdētāja Sanita Lūse
Sēdi protokolē: komisijas sekretāres p.i. Inese Ponomarenko
Sēdē piedalās komisijas locekļi:
Judīte Podniece – Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes
pārstāve
Vigonts Kuklis – Sēlijas virsmežniecības Viesītes nodaļas vecākais mežzinis
Guntis Baumanis – Latvijas Mednieku savienības pārstāvis
Nepiedalās: Rolands Tīrumnieks – Biedrības “Zemnieku saeima” pilnvarotais pārstāvis
Piedalās pašvaldības darbinieki: Ināra Erte - pašvaldības juriste
Uzaicinātais : SIA “BREŽĢI” valdes loceklis
DARBA KĀRTĪBA:
1. Par SIA „BERŽĢI” iesnieguma izskatīšanu par medījamo dzīvnieku radītajiem postījumiem
saimniecības teritorijā.
Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja Sanita Lūse atklāj komisijas sēdi un informē, ka
darba kārtībā ir viens jautājums
1.#
Par SIA „BREŽĢI” iesnieguma izskatīšanu par medījamo dzīvnieku radītajiem
postījumiem saimniecības teritorijā
-----------------------------------------------------------------------------------------------S.Lūse
S.Lūse – informē, ka 2019.gada 16.augustā novada pašvaldībā tika saņemts SIA “BREŽĢI”,
reģ.nr.45403039948, juridiskā adrese: Jaunjelgavas nov., Sunākstes pag., Sunākste, "Alejas" 7, LV-5130, iesniegums par meža dzīvnieku postījumiem miežu sējumos 2,07 ha apjomā zemes
īpašumā “Kalna Brežģi”, Viesītes pag., Viesītes nov., zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
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56350040047 un un “Priedes”, Viesītes pag., Viesītes nov., zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 5635 004 0024. Medījamie dzīvnieki izbradājuši, noēduši miežus.
Iesniegumā norādīts, ka sējumu aizsardzībai ir lietots medījamo dzīvnieku atbaidīšanas līdzeklis
Wildstop – izsmidzināts preventīvais līdzeklis, kā arī lietota (šauta) pirotehnika.
Lūgts apsekot postījumus (LAD bloka nr.59136-25218 un nr.59209-25119).
Iesnieguma pievienots 05.09.2014. Zemes nomas līgums ar papildus vienošanām Nr.1 un Nr.2.
S.Lūse – Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumiem Nr.269 “Noteikumi
par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”,
2019.gada 19.augustā tika veikta nekustamo īpašumu apsekošana, kurā piedalījās Medību
koordinācijas komisijas locekļi S.Lūse, J.Podniece, V.Kuklis, G.Baumanis, R.Tīrumnieks, kā
arī uzaicināts ieinteresētā persona SIA “BREŽĢI” valdes loceklis N.Morozovs.
Tika apsekoti zemes īpašumi: “Priedes”, tā nogabals ar kadastra apzīmējumu 56350040024 un
‘’Kalna Brežģi’’, tā nogabals ar kadastra apzīmējumu 5635 004 0047. Tika sastādīts Medību
koordinācijas komisijas Apsekošanas akts. (Apsekošanas akts pielikumā uz 1 lapas).
Apsekošanā konstatēja:
Iesēta kultūra mieži. Ir konstatējama meža dzīvnieku klātbūtne (brieži, mežacūkas), nodarīti
postījumi izbradātu taku veidā, bet dzīvnieki nav barojušies. Zaudējumu apmērs nav nosakāms,
jo dzīvnieku barošanās pazīmes nav konstatētas. Postījumu apmērs ir līdz 10 (desmit)
procentiem.
J.Podniece – informē, ka Ministru kabineta 2014.gada 26.maija Ministru kabineta noteikumu
Nr.269 ‘’Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību
koordinācijas komisijām’’ 20. punkts nosaka, ka Augkopībai nodarīto zaudējumu apmēru
nosaka augu veģetācijas periodā, ja bojātā platība nav mazāka par 0,1 hektāru un vizuāli noteiktā
postījumu intensitāte pārsniedz 10 procentu.
Savukārt noteikumu 11.punkts nosaka, ka zaudējumu apmēru un postījumu pakāpi nosaka, ja
postījumu vietā ir veikti aizsardzības pasākumi pret iespējamiem medījamo dzīvnieku
postījumiem lauksaimniecībai vai mežsaimniecībai, kā arī infrastruktūras objektiem, ja tie
uzturēti atbilstoši ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu prasībām. Ja aizsardzības pasākumi
nav veikti, komisija fiksē postījumu faktu un apjomu.
Zaudējumi nav nosakāmi, jo ir tikai dzīvnieku takas. Lielāki postījumi ir nodarīti no lauka
izbraukāšanas ar tehniku, kur redzamas izbrauktas sliedes. Dzīvnieku nodarītie postījumi
nepārsniedz 10%.
[..] – informē ka nav līguma ar medību tiesību lietotājiem (kolektīvu), jo nav apmierināts ar
medību kolektīvu darbībām.
S.Lūse – ierosina, lietot dzīvnieku atbaidīšanai preventīvos līdzekļus, kā arī noslēgt līgumu ar
tuvāko medību kolektīvu.
J.Podniece – iesaka veikt sarunas ar citiem zemniekiem un ierosināt Zemnieku saeimā risināt
jautājumus par dzīvnieku postījumiem. Lauksaimniecība ir biznesa veids, kas ir atkarīgs no
apkārtējiem apstākļiem.
I.Erte – lūdz izskaidrot cik ir lietoti preventīvie līdzekļi un kā var pierādīt ka šie iegādātie
(rēķina kopija pielikumā) ir izlietoti tieši šim laukam? Jo nopirkto līdzekļu daudzums ir ļoti
mazs, lai varētu pateikt, ka no visas platības, tieši uz minētajiem laukiem ir izsmidzināts
atbaidīšanas līdzeklis.
[..] – nākošreiz pieaicināšot pašvaldības pārstāvi, kad tiks veikta līdzekļa izsmidzināšana.
S.Lūse – tas nav nepieciešams, kad tiek veikta izsmidzināšana vajadzētu veikt ierakstu lauka
žurnālā.
[..] – ieraksts žurnālā nav obligāts.
J.Podniece – ieraksts nav obligāts, bet tas atvieglotu pierādīšanu preventīvo līdzekļu
pielietošanai konkrētā laukā un konkrētā laikā.
G.Baumanis – izstāsta pieredzi par zināma lauksaimnieka dzīvnieku atbaidīšanai, kur tika
izmantoti trokšņus radoši atbaidītāji (bundžas) un vizuālie atbaidītāji (lentas u.c.), iesaka
izmantot šīs metodes.
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Atklāti balsojot, par 4 balsis (Sanita Lūse, Judīte Podniece, Guntis Baumanis, Vigonts Kuklis),
pret- nav, atturas – nav, Viesītes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisija
NOLEMJ:
1. Noteikt dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu līdz 10 procentiem.
2. SIA „BREŽĢI”, reģistrācijas Nr.445403039948, veikt preventīvo līdzekļu pielietošanu,
saskaņā ar LR Ministru kabineta 2014.gada 26.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.269
„Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību
koordinācijas komisijām” 16.6.punktu:
2.1.Pielietot dzīvnieku atbaidīšanas līdzekļus pietiekošā un pierādāmā apjomā;
2.2. SIA „BREŽĢI” noslēgt līgumu ar medību kolektīvu par medību tiesību izmantošanu
augstāk minētajā platībās;
2.3.Izmantot trokšņu radošus (bundžas) un vizuālus atbaidītājus (lentas u.c.).
Sēde beidzas: plkst. 12.15
Komisijas priekšsēdētāja

S.Lūse

Komisijas locekļi

J.Podniece
G.Baumanis
V.Kuklis
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