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DARBA KĀRTĪBA:
1. Par bebru skaita ierobežošanu Saldus pilsētas Cieceres upē.
1.§

Par bebru skaita ierobežošanu Saldus pilsētas Cieceres upē
(ziņo: R.ZĪRUPS, komisijas priekšsēdētājs)
Saldus novada pašvaldībā saņemts Saldus novada pašvaldības labiekārtošanas
speciālistes 23.08.2017. iesniegums (reģistrēts pašvaldības lietvedības sistēmā 24.08.2017.
ar Nr.3193) ar lūgumu Medību koordinācijas komisijai risināt jautājumu par bebru skaita
ierobežošanu Saldus pilsētas Cieceres upē, jo nodara postījumus kokiem un apstādījumiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumi Nr.269 “Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” (turpmāk –
Noteikumi Nr.269) 16.7.apakšpunktu Medību koordinācijas komisijai ir tiesības: “16.7. ja
medījamie dzīvnieki nodara postījumus vai apdraud sabiedrības drošību pilsētās, komisija
lemj par šādu postījumu novēršanas vai sabiedrības drošības pasākumu piemērošanu:
16.7.1. medījamo sugu dzīvnieku atbaidīšanu;
16.7.2. medījamo sugu dzīvnieku ķeršanu, pārvietošanu vai likvidēšanu.”
Pašvaldības labiekārtošanas speciāliste informē komisiju, ka 2016./2017. medību
sezonā līdz 2017.gada 15.aprīlim pasākumus bebru likvidēšanai veica Mednieku kluba
“Draudzība” mednieks […], sadarbība ir bijusi veiksmīga un ierosina turpināt sadarbību.
Komisijas priekšsēdētājs norāda, ka, sekmīgākai pasākumu veikšanai, medniekam
būtu jāsazinās ar Cieceres dzirnavu ezera HES un HES “Dzirnavnieki” atbildīgo speciālistu,
lai savlaicīgi iegūtu informāciju par Cieceres upes ūdens līmeņa izmaiņām.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 26.05.2015. noteikumu
Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību
koordinācijas komisijām”,

atklāti balsojot: PAR – 4 komisijas locekļi (R.ZĪRUPS; M.ŪSELIS; A.ČUKNA;
I.VĪTOLA ); PRET – nav; ATTURAS - nav; Saldus novada domes Medību
koordinācijas komisija nolemj:
1. Mednieku kluba “Draudzība” medniekam […], personas kods:[…],
mednieka apliecības Nr.[…]:
1.1. atļaut līdz 2018.gada 15.aprīlim Saldus pilsētas Cieceres upes
krastos veikt pasākumus bebru likvidēšanai, izmantojot atļautos medību rīkus;
1.2. noslēgt ar Saldus novada pašvaldību Darbuzņēmuma līgumu par
pasākumu veikšanu;
1.3. ieteikt sazināties ar Cieceres dzirnavu ezera HES un HES
“Dzirnavnieki” atbildīgo speciālistu, lai savlaicīgi iegūtu informāciju par
Cieceres upes ūdens līmeņa izmaiņām.
2. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Saldus novada pašvaldības
labiekārtošanas speciālistei Inesei VILCĀNEI.
Šo lēmumu var apstrīdēt Saldus novada domes Administratīvo aktu strīdu
izskatīšanas komisijā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Saldus novada domes
priekšsēdētājam viena mēneša laikā no brīža, kad ieinteresētai personai lēmums
ir ticis zināms.
Lēmums nosūtāms: […]; Attīstības nodaļai; Administratīvajai nodaļai
Sēdi slēdz plkst.09:25
Sēdi vadīja
Komisijas priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

R.ZĪRUPS

Sēdi protokolēja

(personiskais paraksts)

I.VĪTOLA

