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Medību koordinācijas komisijas
SĒDES PROTOKOLS

Nr. 2
Apes novada Trapenes pagastā

2018. gada 25. maijā
Sēde sasaukta plkst.10.00
Sēdi atklāj plkst. 10.00
Sēdi vada – Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājs Andris Rubins
Protokolē – sekretāre Inese Lukjanoviča
Piedalās –
Komisijas locekļi : Guntars Purakalns, Edgars Veršelo, Arnis Čams
Nepiedalās: komisijas locekļi Gvido Semjonovs, Ilgonis Losāns, Jānis Palkavnieks
Uzaicinātās personas:
Guntis Drīlis – biedrība „Mednieku un makšķernieku klubs „Latvijas Bērzs”
Darba kārtība:
1. Par meža dzīvnieku nodarītajiem postījumiem AS „Latvijas valsts meži” Trapenes
pagastā, Apes novadā
1. §
Par meža dzīvnieku nodarītajiem postījumiem AS „Latvijas valsts meži” Trapenes
pagastā, Apes novadā
Ziņo komisijas priekšsēdētājs Andris Rubins:
A. Rubins informē, ka komisijas sēde sasaukta, lai pieņemtu lēmumu un aktualizētu
problēmu par postījumiem, ko nodara meža dzīvnieki jaunaudzēs. 2018. gada 23.maijā
Medību koordinācijas komisijas locekļi dabā pārbaudīja iesniegumā minētos postījumus
valsts mežā Trapenes pagastā, Apes novadā Austrumvidzemes reģiona Melnupes iecirknī
106. kv. Apg., 122 kvart., 4.1 nogabalā priežu jaunaudzē 3,14 ha platībā, zemes vienības
kadastra Nr. 36840070100, un iegūto informāciju atspoguļoja Apes novada pašvaldības
Medību koordinācijas komisijas apsekošanas aktā Nr.1. Apsekošanā piedalījās arī A/S
LVM iecirkņa meistars Aivars Berkolds. Tika uzklausīts viedoklis par notikušo un
ierosinājumi turpmākai rīcībai.
Biedrības „Mednieku un makšķernieku biedrība” „Latvijas Bērzs”, medību kolektīva
vadītājs ir Guntis Drīlis iepazīstina ar nomedīto aļņu un briežu skaitu laikā no 2011. gada
līdz 2018. gadam. Nomedīto dzīvnieku skaits pieaudzis no 4 nomedītiem dzīvniekiem
2011./2012. gada sezonā līdz 15 nomedītiem dzīvniekiem (7 aļņi un 8 brieži) 2017./2018.
gada sezonā .
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Komisijas locekļi piedalās debatēs, izsakot savu viedokli par veicamajiem pasākumiem
meža dzīvnieku nodarīto postījumu mazināšanai.
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, atklāti
balsojot: PAR – 4 ( A. Rubins, G. Purakalns, A.Čams, E. Veršelo),
PRET –NAV, ATTURAS -NAV, Medību koordinācijas komisija NOLEMJ:
1. Mednieku biedrībai „Mednieku un makšķernieku klubs „Latvijas Bērzs”:
1.1. mēneša laikā pēc medību sezonas uzsākšanas nomedīt 50 % no aļņu un briežu limita un
dzinēju medībās līdz 1.novembrim nomedīt vismaz 80 % no gada limita. Pēc 80 % limita
nomedīšanas pieprasīt papildus alņu limitu Valsts meža dienestam, Biedrības „Mednieku un
makšķernieku biedrība” „Latvijas Bērzs” medību iecirknī.
1.2. visā teritorijā vērot meža dzīvnieku nodarītos postījumus un koordinēt medības vietās,
kur vērojami lielākie jaunaudžu postījumi – 2 km rādiusā ap kvartālstigu krustpunktu
124/125-127/128 Trapenes pagastā .
3.1. Mednieku biedrībai „Mednieku un makšķernieku klubs „Latvijas Bērzs” pēc aļņa un
staltbrieža sugas dzīvnieka nomedīšanas, veikt nomedītā dzīvnieka foto fiksāciju, bildei
piesaistot notikuma vietas koordinātas. Foto nosūtot Apes novada medību koordinācijas
komisijai.
3.Informēt Valsts meža dienesta, Ziemeļaustrumu virsmežniecību par nepieciešamību
palielināt medījamo dzīvnieku (aļņu un briežu) nomedīšanas limitu. Papildus limitu
izsniedzot - 2 km rādiusā ap kvartālstigu krustpunktu 124/125-127/128 Trapenes pagastā .
4. Informēt Valsts meža dienesta, Ziemeļaustrumu virsmežniecību par pieņemto lēmumu.
Sēdi beidz plkst. 13.00

Sēdes vadītājs
Protokolēja

____________ Andris RUBINS

____________

2

Inese Lukjanoviča

