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KULDĪGAS NOVADA  

MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Kuldīgā 

 

2015.gada 18.februārī Nr.4 

    

Sēde sasaukta plkst.15.00 

 

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 

Nepiedalās: 

Meža īpašnieku apvienības pilnvarotais pārstāvis                Aigars Grīnbergs 

 

 

Protokolē: 

Kuldīgas novada pašvaldības 

Priekšsēdētājas vietnieka palīgs                                             Evita Pētersone 

 

 

№ DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMI ZIŅOTĀJS 

1.  Ainara Guštilo un Andra Nolendorfa iesniegumu 

izskatīšanu par meža zvēru postījumiem zemnieku 

saimniecībā “Nogales”, Kabiles pagastā, Kuldīgas 

novadā 

Aleksandrs Lange 

 

 

 

 

1. 

Ainara Guštilo un Andra Nolendorfa iesniegumu izskatīšana par meža zvēru 

postījumiem zamnieku saimniecībā “Nogales”, Kabiles pagastā, Kuldīgas 

novadā. 

Ziņo Aleksandrs Lange 

Izsakās Indulis Sarma, Aldis Lange, Inese Blūma, Zanda Opmane 

 

2015.gada 22.janvārī saņemts medību tiesību lietotāja Andra Nolendorfa 

iesniegums ( reģ.Nr.416/02-18, 22.01.2015.), dzīvo Tirgoņu ielā 3, Sabilē, Talsu 

novads, LV-3294 iesniegums, kurā medību tiesību lietotājs medību iecirknī 
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“Jānīšpurvs”, Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā,  lūdz izsniegt medību atļaujas meža 

cūku medīšanai sakarā ar zālāja postījumiem Ainaram Guštilo īpašumā “Nogales”( 

kad.nr. 6258009001) , Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā.  

2015.gada 30.janvārī saņemts zemnieku saimniecības “Nogales”, Kabiles 

pagasts, Kuldīgas novads (kad.nr. 62580090001) īpašnieka Ainara Guštilo iesniegums 

(reģ.nr.526/02-18, 30.02.2015.), (sagatavots 26.01.2015), kurā  īpašnieks lūdz izvērtēt 

zālāja postījumus un izsniegt medību atļaujas meža cūku medīšanai. 

 

Reaģējos uz abiem iesniegumu, Medību koordinācijas komisija 2015.gada 26. 

janvārī apsekoja minēto saimniecību un konstatēja mežacūku postījumus aptuveni 3% 

apmērā no kopējās ganību platības. Ganību kopplatība ir ~ 45,0 ha. Nodarītie 

zaudējumi netika aprēķināti, jo, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 

269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un 

medību koordinācijas komisijām” 20. punktu, augkopībai nodarīto zaudējumu 

apmēru nosaka augu veģetācijas periodā. 

Apsekošanā tiks pieaicināts A.Guštilo un A.Nolendorfs, kuri paskaidroja, ka 

postījumi radušies medījamo platību pārrāvuma dēļ. Zemnieku saimniecībā “Nogales” 

medību tiesības pieder medību iecirkņa “Jānīšpurvs” lietotājam A.Nolendorfam. 

Medību iecirknis “Jānīšpurvs” neatbilst Medību likuma 19.pantā noteiktajām 

minimālajām medību platībām, kas nosaka, ka meža cūku medībām iecirkņa platībai 

jābūt ne mazākai kā 1000 hektāru, tai skaitā ne mazāk kā 200 hektāru meža zemes. 

 

Ņemot vērā, ka uz doto brīdi nav veģetācijas periods un arī  postījumi nav 

būtiski, netiek izskatīts jautājums par terminēto atļauju piešķiršanu meža cūku 

medīšanai postījuma vietās. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 269 “Noteikumi par 

medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas 

komisijām” 16.1.punktu, 20.punktu un Medību likuma 19.panta 1.un3. punktu 

un 29.punktu,  Kuldīgas novada Domes Medību koordinācijas komisijas 

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

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

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

 

1. Neizsniegt A.Nolendorfam terminētas medību atļaujas meža cūku 

medīšanai.  

2. Uzdot A.Guštilo veikt papildus aizsardzības pasākumus, izvietojot savā 

īpašumā papildus medījamo dzīvnieku atbaidīšanas ierīces. 

3. Ieteikt A.Guštilo, lai novērstu postījumus, piesaistīt medību tiesību 

izmantošanā medību kolektīvus no ģeogrāfiski tuvākajām medību 

platībām, jo zemes īpašnieks ir atbildīgs par medījamo dzīvnieku 

nodarītajiem postījumiem un zaudējumiem savā īpašumā, ja medību 

tiesības nav nodotas citam medību tiesību lietotājam. 

 

Lēmums nosūtāms: A.Guštilo, “Nogales”, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, 

A.Nolendorfam, Tirgoņu ielā 3, Sabilē, Talsu novads, LV-3294. 

 
Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu un MK noteikumu Nr.269 

“Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas 

komisijām” 17.punktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību 

iesniedzot Kuldīgas novada domes priekšsēdētājam. 
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Sēdi beidz plkst.15.30  

 

Sēdi vada: 

 

Kuldīgas novada Medību koordinācijas  

komisijas priekšsēdētājs                                    /paraksts/            Aleksandrs Lange 

  

Piedalās komisijas locekļi: 

 

Valsts mežu dienesta pārstāvis,  

medību koordinācijas komisijas             /paraksts/ 

priekšsēdētāja vietnieks                                                Indulis Sarma 

 

Lauku atbalsts dienesta pārstāvis          /paraksts/                       Zanda Opmane 

 

Mednieku apvienības pārstāvis             /paraksts/                             Aldis Lange 

 

Lauksaimnieku apvienības pilnvarotais pārstāvis        /paraksts/     Inese Blūma 

 

 

 

Protokolē: 

Kuldīgas novada pašvaldības 

Priekšsēdētājas vietnieka palīgs          /paraksts/                                    Evita Pētersone 

 

 

 


