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DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Ērika Goldmaņa iesniegumu 

 

1.§  

Par Ērika Goldmaņa iesniegumu 

      (M.Laksbergs) 

 

Ventspils novada pašvaldība 15.08.2016. saņēmusi Ē. G. iesniegumu (reģ.Nr.IN19583), 

kurā lūdz izskatīt jautājumu par meža cūku nomedīšanas atļaujas izsniegšanu medību iecirknim 

“Užava 2”,   jo nekustamā īpašumā “Rudzīši”, kadastra nr. *****, nekustamajā īpašumā 

“Kviesīši”, kadastra Nr. ******, nekustamā īpašumā “Garkalni”, kadastra nr. *****, nekustamā 

īpašumā “Silarozes”, kadastra nr. *****, nekustamā īpašuma “Jenči”, kadastra Nr. *****, 

nekustamā īpašumā “Dumbrinieki”, kadastra nr. ***** ir meža cūku postījumi kviešu laukos 

apmēram 5,6 ha platībā. 

Medību likuma 19.panta pirmā daļa, nosaka, ka  minimālās medību platības, kurās ir 

atļauts medīt limitētos medījamos dzīvniekus attiecīgajā medību iecirknī, meža cūku medībām ir 
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ne mazāk kā 1000 hektāru, tai skaitā ne mazāk kā 200 hektāru meža zemes, kas šajā gadījumā tas 

nav īstenots, bet iespējams nodot īpašumus nodot, kādam  blakus esošam medību tiesību medību 

kolektīvam. 

Atbilstoši Medību likuma 29.pantam par īpašumā esošajā zemē nodrošinātajiem 

aizsardzības pasākumiem pret iespējamiem medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem, 

atbildīgs ir zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Ja teritorija nav nožogota, praksē pārbaudīts, 

efektīvs un ekonomisks aizsardzības pasākumu paņēmiens, nodrošinot pret iespējamiem 

mežacūku nodarītiem postījumiem, ir repelentu izmantošana. Lai pasargātu īpašumu no iepriekš 

minēto dzīvnieku postījumiem izmantojami konkrētu sugu atbaidoši repelenti, bet 19.panta trešā 

daļa nosaka: “ja medību iecirknis neatbilst šā panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām, medību 

tiesību lietotāji var slēgt savstarpējus līgumus par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanas 

organizēšanu blakus esošajos medību iecirkņos. Limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamo 

nomedīšanas apjomu nosaka līgumā norādītajai kopējai medību platībai, līdz ar to uzaicināt uz 

nākošu Medību koordinācijas komisijas sēdi blakus esošos medību iecirkņus: 

1.1. Mednieku un makšķernieku biedrība “Veltiņi”, atbildīgā persona Juris Bertāns; 

1.2. SIA “Skoks”, atbildīgā persona Ilgvars Ziemelis; 

1.3. Mednieku biedrība “Užava”, atbilstīgā persona Gundars Briedis. 

No Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 59.panta pirmās un otrās daļas 

nosacījumiem izriet, ka pēc administratīvās lietas ierosināšanas iestāde, izmantojot visas 

tiesiskās metodes, iegūst lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju, tostarp no 

administratīvā procesa dalībniekiem. Tā kā objektīvo iemeslu dēļ nav iespējams ievērot APL 

64.panta pirmās daļas nosacījumus par administratīvā akta izdošanu viena mēneša termiņā pēc 

iesnieguma saņemšanas iestādē, līdz ar ko veicama šī termiņa pagarināšana līdz jautājuma 

izlemšanai.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz APL 64.panta otro daļu, Paziņošanas 

likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktu un trešo daļu, kā arī Medību likuma 29.panta pirmo daļu, 

ceturtās daļas 1.punktu, sestās daļas 3.punktu,  Ministru kabineta 26.05.2014. noteikumu Nr.269 

„Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordināciju 

komisijām” 2., 14.punktu, komisija vienbalsīgi nolemj: 

 

atklāti balsojot: PAR – 4 balsis (M.Laksbergs,A. Āboliņš, U.Frīdenbergs, A.Kantiņa) , 

PRET – nav; ATTURAS – nav, komisija nolemj: 

 

2. Pagarināt Ē. G., personas kods *******, iesnieguma par meža cūku nomedīšanas atļaujas 

izsniegšanu un administratīvā akta izdošanas termiņu līdz panākta vienošanās, bet ne ilgāk kā 

līdz 2016.gada 15.decembrim.  

 

3. Uzdot Ē. G., veikt aizsardzības pasākumus pret iespējamiem mežacūku nodarītiem 

postījumiem izmantojot atbilstošus repelentus. 

 

4. Uzaicināt uz nākošu Medību koordinācijas komisijas sēdi 25.08.2016 blakus esošos medību 

iecirkņus: 

4.1. Mednieku un makšķernieku biedrība “Veltiņi”, atbildīgā persona Juris Bertāns; 

4.2. SIA “Skoks”, atbildīgā persona Ilgvars Ziemelis; 

4.3. Mednieku biedrība “Užava”, atbilstīgā persona Gundars Briedis. 

 

5. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc 

komisijas sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt lēmuma izrakstu: Ē. G., uz adresi: “Strēļi”, 

Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623. 

 
 

Komisijas priekšsēdētājs       M.Laksbergs 


