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Sēde sasaukta plkst.13.00 
 
Sēdi vada: 
Kuldīgas novada Medību koordinācijas  
komisijas priekšsēdētājs                                                      Aleksandrs Lange 
  
Piedalās komisijas locekļi: 
Valsts meža dienesta pārstāvis, Kuldīgas novada Medību  
koordinācijas  
komisijas priekšsēdētāja vietnieks                                         Indulis Sarma 
Lauku atbalsts dienesta pārstāvis     Zanda Opmane 
Mednieku apvienības pārstāvis                                              Aldis Lange 
Lauksaimnieku apvienības pilnvarotais pārstāvis                  Inese Blūma 
Meža īpašnieku apvienības pilnvarotais pārstāvis                 Aigars Grīnbergs 
 
 
Protokolē: 
Kuldīgas novada pašvaldības 
Priekšsēdētājas vietnieka palīgs                                             Evita Pētersone 
 

 
№ DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMI ZIŅOTĀJS 

1.  Par apvienotās Kuldīgas novada un Skrundas novada 
vietējā līmeņa teorētiskās civilās aizsardzības 
mācībām, saistībā ar iespējamo Āfrikas cūku mēra 
uzliesmojumu. 

Aleksandrs Lange 

2.  Par Pārtikas un veterinārā dienesta vēstulēm: 
16.07.2015. Nr. PVD01.1-13/15/1834 “Par 
pašvaldību medību koordinācijas komisijām” un 
03.08.2015. Nr. PVD01.1-13/15/1974 “Par pārtikas 
un veterinārā dienesta rīkojumu” 

Aleksandrs Lange 

3.  Z/s “Nogales”, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā  
īpašnieka Aināra Guštilo iesnieguma izskatīšana 

Aleksandrs Lange 

4.  Z/s “Digas”, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā 
īpašnieka Viktora Urbāna iesnieguma izskatīšana 

Aleksandrs Lange 

 
 
1. Par apvienotās Kuldīgas novada un Skrundas novada vietējā līmeņa 

teorētiskās civilās aizsardzības mācībām, saistībā ar iespējamo Āfrikas cūku 
mēra uzliesmojumu. 

Ziņo Aleksandrs Lange 



 
2015. gada 24. jūlijā notika apvienoto Kuldīgas novada un Skrundas novada civilās 
aizsardzības vietējā līmeņa teorētiskās mācības saistībā ar iespējamo Āfrikas cūku 
mēra uzliesmojumu. Mācību mērķis bija uzlabot mācību dalībnieku teorētiskās 
zināšanas un praktiskās iemaņas, sadarbības iespējas starp iesaistītajām institūcijām, 
kā arī izvērtētu amatpersonu prasmi novērtēt situāciju un pieņemt lēmumus 
konkrētajās situācijās. Mācību uzdevums bija pārbaudīt novadu gatavību rīcībai ar 
atrastiem meža cūku līķiem Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma gadījumā., t.sk. 
konteineru izvietojumu un norobežošanu. 
 
 

2. Par Pārtikas un veterinārā dienesta vēstulēm: 16.07.2015. Nr. PVD01.1-
13/15/1834 “Par pašvaldību medību koordinācijas komisijām” un 03.08.2015. 

Nr. PVD01.1-13/15/1974 “Par pārtikas un veterinārā dienesta rīkojumu” 
 
Ziņo Aleksandrs Lange 
Izsakās: I.Sarma, Aldis Lange 
 
Pārtikas un veterinārais dienests Latvijas republikas pašvaldībām izsūtījis vēstules: 
16.07.2015. Nr. PVD01.1-13/15/1834 “Par pašvaldību medību koordinācijas 
komisijām” un 03.08.2015. Nr. PVD01.1-13/15/1974 “Par pārtikas un veterinārā 
dienesta rīkojumu”. Tajās norādīts, ka , ka saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2014. 
noteikumu Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu 
noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”16.4. punktu epizootiju draudi 
pielīdzināmi ārkārtas postījumiem un to gadījumā medību koordinācijas komisijai ir 
tiesības lemt par pasākumiem epizootiju vai to izplatības draudu ierobežošanā. Lai 
ierobežotu Āfrikas cūku mēri, Pārtikas un veterinārais dienests, atsaucoties uz 
Medību likuma un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 269 ( 26.05.2014.) – atļaut 
medniekiem medīt meža cūkas medību platībās, kuras saskaņā ar Medību likumu 
meža cūkas medīt aizliegts. PVD lūdz pašvaldību medību koordinācijas komisijas 
pieņemt lēmumus, kas nodrošinātu meža cūku medības medību iecirkņos, kuri atbilst 
Medību likuma 17. panta pirmajā daļā noteiktajām minimālajām medību platībām ar 
medību platību ne mazāku kā 200 ha. 
 

3. Z/s “Nogales”, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā  īpašnieka Aināra Guštilo 
iesnieguma izskatīšana 

 
Ziņo Aleksandrs Lange 
Izsakās: I.Sarma, Aldis Lange, Aigars Grīnbergs, Z.Opmane, I.Blūma 
 
31.07.2015. saņemts Z/s “Nogales” , Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā īpašnieka 
Aināra Guštilo iesniegums, ar lūgumu izvērtēt nodarītos postījumus medību iecirknī 
“Jānīšpurvs”( medību iecirkņa platība 258 ha) zemnieku saimniecības “Nogales” 
lauksaimniecības kultūrās un pieņemt lēmumu par iesēju saņemt medību atļaujas 
saistībā ar postījumiem. 
 
Ņemot vērā Pārtikas un veterinārais dienesta 16.07.2015. vēstulē Nr. PVD01.1-
13/15/1834 “Par pašvaldību medību koordinācijas komisijām” lūgumu pašvaldību 
medību koordinācijas komisijai pieņemt lēmumus, kas nodrošinātu meža cūku 
medības medību iecirkņos, kuri atbilst Medību likuma 19. panta pirmajā daļā 



noteiktajām minimālajām medību platībām ar medību platību ne mazāku kā 200 ha, 
lai nodrošinātu epizootijas pasākumus vai to izplatības draudus, un ierobežotu 
Āfrikas cūku mēra izplatību. Pārtikas un veterinārais dienests, atsaucoties uz Medību 
likuma un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 269 “Noteikumi par medījamo 
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 
(26.05.2014.) – atļaut medniekiem medīt meža cūkas medību platībās, kuras saskaņā 
ar Medību likumu meža cūkas medīt aizliegts. 
 

Pamatojoties uz Medību likuma 19.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto 
zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 16.4.punktu, PVD 
28.07.2015. rīkojumu Nr.115, atklāti balsojot, ar 6 balsīm „par” (Aleksandrs Lange, 
Aldis Lange, Aigars Grīnbergs I.Sarma, I.Blūma, Z.Opmane), „pret” nav, „atturas” 
nav, Kuldīgas novada Domes Medību koordinācijas komisija n o l e m j :  

 
1. Atļaut meža cūku medības tiem medību tiesību lietotājiem, kuru medību 

iecirkņu platības ir ne mazākas kā 200 ha, bet neatbilst Medību likuma 19. 
panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajām minimālajām medību iecirkņu 
platībām mežacūku medīšanai; 

2. Lūgt Valsts meža dienestam lemt par medību atļauju izsniegšanu meža 
cūku medīšanai medību tiesību lietotājiem, šī lēmuma 1.punkta prasībām 
atbilstošās medību platībās, ievērojot Valsts meža dienesta 
Dienvidkurzemes virsmežniecības 2015.gada 27.maija 22.rīkojumā 
noteikto pieļaujamo nomedīšanas apjomu, lai nodrošinātu pasākumus 
Āfrikas cūku mēra izplatības draudu ierobežošanai. 

 
Lēmums nosūtāms: A.Guštilo, “Nogales”, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, 
A.Nolendorfam, Tirgoņu ielā 3, Sabilē, Talsu novads, LV-3294. 
 

 
4. Z/s “Digas”, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā īpašnieka Viktora 

Urbāna iesnieguma izskatīšana. 
 

2015.gada 3. augustā saņemts Z/S “Digas”, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā 
īpašnieka Viktora Urbāna iesniegums, ar lūgumu atļaut medīt meža cūkas nomas 
zemē “Vecventas”, kad.nr. 62840080048, mednieku kolektīvam “Goldingen-A”, 
ņemot vērā, ka iesniedzējs zemes vienības nomnieks, un nav pilnvarots slēgt līgumu 
par meža cūku apmedīšanu ar mednieku kolektīvu “Goldingen A “. 
 

Izskatot saņemtos dokumentus, medību koordinācijas komisija konstatē, ka 
V.Urbāns nav iesniedzis nomas līgumu nomas zemei “Vecventas”. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 269 “Noteikumi par 
medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas 
komisijām” 8.punktu,  Kuldīgas novada Domes Medību koordinācijas komisijas 
nolikuma 3.3.12. punktu, atklāti balsojot, ar 6 balsīm „par” (Aleksandrs Lange, 
Aldis Lange,Aigars Grīnbergs I.Sarma, I.Blūma, Z.Opmane), „pret” nav, „atturas” 
nav, Kuldīgas novada Domes Medību koordinācijas  komisija n o l e m j :  

 
1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par atļauju izsniegšanu meža cūku 

apmedīšanai mednieku kolektīvam “Goldingen A “saimniecībā 



“Vecventas”, līdz visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanai un 
informācijas precizēšanai. 

 
 
Sēdi beidz plkst. 14.00 

 
Sēdi vada: 
 
Kuldīgas novada Medību koordinācijas  
komisijas priekšsēdētājs                /paraksts/                                   Aleksandrs Lange 
  
Piedalās komisijas locekļi: 
 
Valsts mežu dienesta pārstāvis,  
medību koordinācijas komisijas              
priekšsēdētāja vietnieks      /paraksts/                                    Indulis Sarma 
 
Lauku atbalsts dienesta pārstāvis        /paraksts/                          Zanda Opmane 
 
Mednieku apvienības pārstāvis           /paraksts/                                Aldis Lange 
 
Lauksaimnieku apvienības pilnvarotais pārstāvis         /paraksts/       Inese Blūma 
 
 
Meža īpašnieku apvienības pilnvarotais pārstāvis  /paraksts/ Aigars Grīnbergs 
 
 
Protokolē: 
Kuldīgas novada pašvaldības 
Priekšsēdētājas vietnieka palīgs                /paraksts/                             Evita Pētersone 
 

 
 


