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Sēdi vada – Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājs Andris Rubins
Protokolē – sekretāre Inese Lukjanoviča
Piedalās –
Komisijas locekļi : Guntars Purakalns, Edgars Veršello, Anis Čams
Nepiedalās: komisijas locekļi Gvido Semjonovs, Ilgonis Losāns, Jānis Palkavnieks
Uzaicinātās personas:
Guntis Drīlis – biedrība „Mednieku un makšķernieku klubs „Latvijas Bērzs”
Aivars Berkolds - A/S LVM iecirkņa meistars
Darba kārtība:
1. Par meža dzīvnieku nodarītajiem postījumiem AS „Latvijas valsts meži” 122.
kvartālā Trapenes pagastā, Apes novadā
1. §
Par meža dzīvnieku nodarītajiem postījumiem AS „Latvijas valsts meži” 122.
kvartālā Trapenes pagastā, Apes novadā
Ziņo komisijas priekšsēdētājs Andris Rubins:
A. Rubins informē par 10.05.2018. Apes novada dome saņemto AS”Latvijas valsts
meži”iesniegumu par konstatētajiem medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem valsts
mežā Trapenes pagastā Apes novadā . Iesniegumā norādīts, ka postījumi konstatēti meža
Austrumvidzemes reģiona Melnupes iecirknī 106. kv. Apg., 122 kvart., 4.1 nogabalā priežu
jaunaudzē 3,14 ha platībā, zemes vienības kadastra Nr. 36840070100. Iesniegumā norādīts,
ka priedēm nokosti galotnes dzinumi, sānzari apgrauzti vairāk nekā 10 %apjomā salīdzinot
ar 2017. gadu. Iesniedzējs lūdz noteikt nodarīto zaudējumu apmēru un atbilstoši postījumu
pakāpei uzdot par pienākumu medību tiesību lietotājam pastiprināti medīt postījumu vietās,
norādot pasākumu īstenošanas termiņu, kā arī kontrolēt pasākumu īstenošanas gaitu un
rezultātus vai arī izstrādāt rīcības plānu.
Minētajai teritorijai medību lietotājs ir biedrība „Mednieku un makšķernieku biedrība”
„Latvijas Bērzs”, medību kolektīva vadītājs ir Guntis Drīlis.
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Medību koordinācijas komisija veic postījumu apsekošanu dabā, apsekojot un veicot
nepieciešamos mērījumus priežu jaunaudzē 3,14 ha platībā.
.
Pēc apsekojuma komisijas locekļi piedalās debatēs, izsakot savu viedokli par postījumiem,
to apmēru un veicamajiem pasākumiem. Tiek sastādīts akts par medījamo dzīvnieku
mežsaimniecībai nodarīto materiālo zaudējumu apmēru (protokola pielikumā uz 3 lpp.).
Komisija konstatē, ka:
1) 2017. gadā ir veikti aizsardzības pasākumi- cirsma ir apstrādāta ar aizsardzības
līdzekli WAM Ekstra;
2) Medību kolektīvs – biedrība „Mednieku un makšķernieku biedrība” „Latvijas
Bērzs” iepriekšējās medību sezonās ir nomedījis limitā noteikto dzīvnieku skaitu.
3) Pieaug aļņu un briežu skaits mežā.
Pamatojoties Ministru kabineta noteikumu Nr. 269 „Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” un
noklausījusies A. Rubina sniegto informāciju, ņemot vērā komisijas locekļu izteiktos
viedokļus,
komisija vienojās sasaukt nākošo Medību koordinācijas komisijas sēdi 25.05.2018.
Gaujienas pagasta pārvaldes telpās plkst. 10.00, lai pieņemtu lēmumu par veicamajiem
pasākumiem meža dzīvnieku nodarīto postījumu samazināšanai.
Sēdes protokola pielikumi:
1. AS “Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes reģiona 10.05.2018.. iesnieguma kopija uz 1
(vienas) lapas;
2. Medījamo dzīvnieku mežsaimniecībai nodarīto materiālo zaudējumu apmēra aprēķins
122. kvartāla 4.1 nogabalam uz 2 (divām)lapām.
3. Kartes izdruka.
Sēdi beidz plkst. 17.00
Sēdes vadītājs
Protokolēja

____________ Andris RUBINS

____________
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Inese Lukjanoviča

