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Sēdi vada: 

Kuldīgas novada Medību koordinācijas  

komisijas priekšsēdētājs                                                      Aleksandrs Lange 
  

Piedalās komisijas locekļi: 

Lauku atbalsts dienesta pārstāvis           Zanda Opmane 

Mednieku apvienības pārstāvis                                             Aldis Lange 

Lauksaimnieku apvienības pilnvarotais pārstāvis                 Inese Blūma 

Meža īpašnieku apvienības pilnvarotais pārstāvis                Aigars Grīnbergs 

 

Nepiedalās: 

Valsts meža dienesta pārstāvis                                               Indulis Sarma 

 

Protokolē: 

Kuldīgas novada pašvaldības 

Priekšsēdētājas vietnieka palīgs                                             Evita Pētersone 

 
DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMI 

 

№ DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMI ZIŅOTĀJS 

1.  Iepazīšanās ar Ministru kabineta noteikumiem 

“Medību noteikumi” (Nr.269, 01.06.2014.) un 

“Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto 

zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas 

komisijām”( Nr.269, 01.06.2014.). 

Aleksandrs Lange 

2.  A.Nolendorfa iesnieguma ( reģ.7.10.2014. 

Nr.4038/02-18) par medību atļauju izsniegšanu 

sakarā ar medījamo dzīvnieku postījumiem z/s 

“Nogales”. 

Aleksandrs Lange 

3.  Informācija par dzesētavu iegādi Āfrikas cūku mēra 

ierobežošai 

Aleksandrs Lange 

 

 

 

 

 

1. 



Iepazīšanās ar Ministru kabineta noteikumiem “Medību noteikumi” 

(Nr.269, 01.06.2014.) un “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto 

zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”( Nr.269, 

01.06.2014.). 

Ziņo Aleksandrs Lange 

Izsakās Aldis Lange, Aigars Grīnbergs 

 

Ministru kabineta noteikumu “Noteikumi par medījamo dzīvnieku 

nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”( Nr.269, 

01.06.2014.) 9.punktu, nosaka,  ka , ja postījumi nodarīti lauksaimniecībai ( 

izņemot lopkopībai), tos apseko triju darba dienu laikā. Lai operatīvāk varētu 

apsekot meža dzīvnieku postījumus ierosinājums piesaistīt pagasta pārvalžu 

vadītājus, kuri veic pirmsapsekošanu un dokumentē postījumus ar foto 

fiksācijām un abrisu. Tiek ierosināts, ja nepieciešams,  izbraukuma sēdes, 

noturēt  pagastu pārvalžu telpās, reizēs, kad komisija brauks apsekot meža 

zvēru veiktos postījumus. 

 
Pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes Medību koordinācijas komisijas 

nolikuma 3.3.12. punktu, atklāti balsojot, ar 5 balsīm „par” (Aleksandrs Lange, 

Aldis Lange, A.Grīnbergs, I.Blūma, Z.Opmane), „pret” nav, „atturas” nav, Kuldīgas 

novada Domes Medību koordinācijas  komisija n o l e m j :  

 

1.Uzdot pagasta pārvalžu vadītājiem, pēc iesniegumu saņemšanas par 

meža dzīvnieku postījumiem, veikt postījumu pirmsapsekošanu un 

dokumentēt postījumus ar foto fiksācijām un abrisu.  

2. Atbalstīt  izbraukuma sēžu norisi pagastu pārvalžu telpās. 

 

Lēmums nosūtāms: A.Langem, A.Langem, I.Blūmai, A.Grīnbergam, 

I.Sarmai, Z.Opmanei, pagasta pārvalžu vadītājiem. 

 

2. 

A.Nolendorfa iesnieguma ( reģ.7.10.2014. Nr.4038/02-18) par medību 

atļauju izsniegšanu sakarā ar medījamo dzīvnieku postījumiem z/s 

“Nogale” lauksaimniecības platībās. 

Ziņo Aleksandrs Lange 

Izsakās Aldis Lange, Aigars Grīnbergs, Inese Blūma 

 

2014.gada 7.oktobrī saņemts medību tiesību lietotāja medību iecirkņa 

“Vectrēknes” Andra Nolendorfa iesniegums, kurā izteikts  lūgums Medību 

koordinācijas komisijai izvērtēt nodarītos postījumus zemnieku saimniecībā 

“Nogales” lauksaimniecības platībās un pieņemt lēmumu par iespēju saņemt 

medību atļauju. 

 

Komisijas locekļi izsaka priekšlikumu, ka pirms lemt par medību atļauju 

izsniegšanu, būtu lietderīgi pieaicināt blakus esošo mednieku kolektīvu 

“Kabile”, A.Nolendorfu un A.Guštilo uz nākamo komisijas sēdi. Tā kā 



A.Nolendorfam ir reģistrēts medību iecirknis, nav nepieciešams pieaicināt citus 

kolektīvus.  

Komisijas locekļi iesaka izsniegt medību atļauju uz noteiktu termiņu un 

medījamo dzīvnieku skaitu. Atļauju izsniegšana sekmētu meža cūku skaitu 

samazināšanos  un līdz ar to arī postījumu platības nebūtu tik lielas. 

 
Pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes Medību koordinācijas komisijas 

nolikuma 3.3.12. punktu, atklāti balsojot, ar 5 balsīm „par” (Aleksandrs Lange, 

Aldis Lange, A.Grīnbergs, I.Blūma, Z.Opmane), „pret” nav, „atturas” nav, Kuldīgas 

novada Domes Medību koordinācijas  komisija n o l e m j :  

 

Uzaicināt Andri Nolendorfu un zemnieku saimniecības “Nogales” 

īpašnieku Aināru Guštilo uz nākamo Medību koordinācija komisijas sēdi, 

kas notiks 31. oktobrī plkst. 11.00. 

 

Lēmums nosūtāms: A.Langem, A.Langem, I.Blūmai, A.Grīnbergam, 

I.Sarmai, Z.Opmanei, A.Nolendorfam, Tirgoņu iela 3, Sabile, Talsu novads, 

LV-3294, A.Guštilo , “Nogales”, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads , LV-

3314  

 

3. 

Informācija par dzesētavu iegādi Āfrikas cūku mēra izplatības 

ierobežošanai. 

Ziņo Aleksandrs Lange 

 

Komisijas locekļi tiek informēti par dzesētavu iegādi Āfrikas cūku mēra 

ierobežošanai. Iepazīstina ar 41 medību kolektīvu Kuldīgas novadā, tiem 

izsniegto medījamo dzīvnieku licenču skaitu un reāli nomedīto dzīvnieku 

skaitu 2013.gadā.  

 

 

Sēdi beidz plkst.15.15  

 

 
Sēdi vada: 

 

Kuldīgas novada Medību koordinācijas  

komisijas priekšsēdētājs                              /paraksts/            Aleksandrs Lange 
  

Piedalās komisijas locekļi: 

 

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                                                  Evita Pētersone 

 

 

 


