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Sēdi vada komisijas
priekšsēdētāja:

Pēteris Bužers, Ogres novada pašvaldības galvenais speciālists
ceļu pārvaldības un uzraudzības jomā

Sēdi protokolē komisijas
sekretāre:

Liene Zīliņa, Ogres novada pašvaldības Nekustamo īpašumu
pārvaldes nodaļas meliorācijas inženiere

Sēdē piedalās komisijas locekļi:

Ainārs Pencis, Latvijas mednieku savienības pilnvarotais
pārstāvis
Raimonds Fridvalds, Rīgas reģionālās virsmežniecības
inženieris
Andris Neimanis, Latvijas meža īpašnieku biedrības

Sēdē nepiedalās komisijas locekļi:

Kaspars Bauska, Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības
pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors
Aivars Broks, Ogres lauksaimnieku apvienības vadītājs

Darba kārtība
1.
Par Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvu.
2.
Par Medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību un medību tiesību nomas līgumiem
Ogres novadā.
3.
Par privātpersonas iesniegumu par medījamo dzīvnieku (bebru) nodarītajiem
postījumiem nekustamajam īpašumam “vietas nosaukums”, Madlienas pag., Ogres
novads.
1.§
Par Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas sastāvu
(ZIŅO: komisijas priekšsēdētājs P.Bužers)
Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisija (turpmāk – Komisija)
izveidota 2015.gada 17.decembrī pamatojoties uz Medību likuma 29.panta piekto un sesto
punktu, likuma Par pašvaldībām 61.panta trešo daļu un 2014.gada 26.maija Ministru
kabineta noteikumiem Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu
noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” otro punktu.
Ņemot vērā, ka Komisijas balsojošais sastāvs ir nepāra skaitlis, ir nepieciešams
Komisijā iekļaut septīto locekli.
Priekšlikums, uzaicināt pārstāvi no Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Zemkopības nekustamie īpašumi”, atklāti balsojot: PAR – 2 balsis (P.Bužers, A.Neimanis),
PRET – 2 (A.Pencis, R.Fridvalds), ATTURAS – nav,
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas nolikuma
20.punktu, kurā noteikts, ka ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas
priekšsēdētaja balss.
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Komisija nolemj:
Atbalstīt izsūtīt uzaicinājumu VSIA Zemkopības nekustamie īpašumi, par pārstāvja
deleģēšu Ogres novada medību koordinācijas komisijas loceklim.

2.§
Par Medību tiesību nomas piešķiršanas kārtību un medību tiesību nomas līgumiem
Ogres novadā
(ZIŅO: komisijas priekšsēdētājs P.Bužers)
2017.gada 18.maijā stājās spēkā Ogres novada pašvaldības iekšējie noteikumi
Nr.9/2017 “Medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība”. Šajos noteikumos ir noteikta
medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība Ogres novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā
valdījumā esošajās medību platībās. Iekšējiem noteikumiem ir izstrādāti un pievienoti
vienota parauga iesniegums un līgums. Iekšējie noteikumi ir saistoši visām Ogres novada
pašvaldības pagastu pārvaldēm kopš to stāšanās spēkā dienas.
3.§
Par privātpersonas L.R. iesniegumu par medījamo dzīvnieku (bebru) nodarītajiem
postījumiem nekustamajam īpašumam “E”, Madlienas pagasts, Ogres novads
(ZIŅO: komisijas priekšsēdētājs P.Bužers)
2019.gada 21.februārī Ogres novada pašvaldībā tika saņemts privātpersonas
iesniegums par medījamo dzīvnieku (bebru) nodarītajiem postījumiem nekustamajam
īpašumam “vietas nosaukums”, Madlienas pagasts, Ogres novads. Iesniegumam pievienoti
6 pielikumi.
Saskaņā ar 2014.gada 26.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.269 “Noteikumi par
medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām”
8.punktā noteikto, ka Komisijas izvērtē medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu pēc zemes
īpašnieka (tiesiskā valdītāja) iesnieguma (iepriekš minēto noteikumu 1.pielikums)
iesniegšanas.
Ņemot vērā, ka iesniegumā nav iekļauta visa informācija, kas norādīta 2014.gada
26.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku
nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 1.pielikumā,
2019.gada 28.februārī iesniedzējam tika nosūtīta vēstule ar lūgumu papildināt iesniegumu.
Līdz šā gada 12.matam nav saņemta atbilde uz nosūtīto uzaicinājumu, līdz ar to Komisija
nav tiesīga izskatīt iesniegumu pēc būtības.
P.Buzers informē, ka iesniegums pēc būtības, tiks izskatīts 10 dienu laikā pēc pieprasītās
informācijas saņemšanas.
R.Fridvalds precizē, ka šis ir civiltiesisks strīds starp nekustamo īpašumu īpašniekiem
par koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas noteikumu neievērošanu.
L.Zīliņa papildina, ka šobrīd spēka ir 2010.gada 3.augusta Ministru kabineta noteikumi
Nr.714 Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi, kuros noteiktas
minimālās veicamās prasības meliorācijas sistēmas ekspluatācijai un uzturēšanai.
Atklāti balsojot: PAR – 4 (P.Bužers, A.Neimanis, A.Pencis, R.Fridvalds) balsis, PRET
– nav, ATTURAS – nav,
Komisija nolemj:
1.
Neizskatīt privātpersonas iesniegumu pēc būtības 2019.gada 12.marta Komisijas
sēdē.
Sēdi slēdz plkst.15:00
Sēdes vadītājs

P.Bužers
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Sēdes protokolētāja

L.Zīliņa

Komisijas locekļi

A.Pencis
R.Fridvalds
A.Neimanis
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