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Darba kārtībā:
1. Par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem - zemnieku saimniecības „Pekas”,
īpašnieks A.Inbergs, 11.04.2017. iesniegums par zemnieku saimniecības “Pekas” īpašniekam
A.Inbergam piederošā zemes vienībā “Pekas, par zemnieku saimniecības “Pekas” nomājamās
zemes vienībās – “Kalna Nurmiži”, “Vairogi”, “Vecgrotiņi” medījamo dzīvnieku nodarītajiem
postījumiem.
2. Par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem – Aināra Vāgnera iesniegums par
nomājamās zemes vienībā “Vidus Nurmiži” medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem.
3. Par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem – Māra Vāveres iesniegums par
nomājamās zemes vienībā “Klētnieki-2” medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem.
1.§
Par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
A.Jakobsons ziņo, ka Siguldas novada Domē 2017.gada 11.aprīlī saņemts no zemnieku
saimniecības „Pekas” īpašnieka A.Inberga iesniegums, reģ.nr. 5.2.-2/1125, par medījamo dzīvnieku
nodarītajiem postījumiem zemnieku saimniecības “Pekas” īpašniekam piederošā zemes vienībā
„Pekas”, kadastra apzīmējums 80940020124, un zemnieku saimniecības “Pekas” nomājamā zemes
vienībā „Kalna Nurmiži”, kadastra apzīmējums 80940010065, zemes vienībā „Vairogi”, kadastra
apzīmējums 80940020146, zemes vienībā „Vecgrotiņi”, kadastra apzīmējums 80940020164, kuri
atrodas Siguldas pagastā, Siguldas novadā. Zemnieku saimniecības īpašnieks lūdz veikt medījamo
dzīvnieku postījumu vietu apsekošanu, precizēt ziemāju sējuma bojājuma apmērus, kā arī lūdz
piesaistīt citus medību kolektīvus palīgā, jo uzskata, ka staltbriežu skaits ir par lielu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par
medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordināciju komisijām” 8.,

10.punktu 2017.gada 18.aprīlī Medību koordinācijas komisijas locekļi dabā pārbaudīja iesniegumā
minētos postījumus un iegūto informāciju atspoguļoja Siguldas novada Medību koordinācijas
komisijas apsekošanas protokolā. Apsekošanā piedalījās arī zemnieku saimniecības „Pekas”
īpašnieks A.Inbergs, biedrības “Medību un sporta kluba “Krīvi”” valdes loceklis A.Gailītis, Dabas
aizsardzības pārvaldes Mežsaimniecības vadītājs Normunds Ignatovs. Ir uzklausīti viņu viedokļi par
notikušo. A.Inbergs parādīja dabā postījumu vietas.
A.Inbergs informēja, ka Nurmižos ziemas rapsi, lai arī to ir izdevīgāk audzēt nekā ziemājus,
atteikušies sēt, jo arī to postījumi no meža zvēru puses ir ievērojami, pauda viedokli, ka platību
maksājumi nav domāti meža zvēru nodarīto postījumu kompensācijai, pauda neizpratni to, kā
notiek medījamo dzīvnieku blīvuma skaitīšana, ierosināja pašvaldībai pārskatīt zemes īpašuma
nodokli sakarā ar nodarītajiem postījumiem, jo šobrīd to redzu kā vienīgo risinājumu līdz laikam,
kad tiešām sāks nopietni risināt jautājumu par meža dzīvnieku lielo skaitu un to samazināšanu,
joprojām uzskata, ka arī medību klubam būtu nepieciešams piesaistīt jaunus biedrus, lai viņu
darbs vai vaļasprieks būtu efektīvāks un dotu kādu rezultātu arī lauksaimniekiem, savukārt ,kuru
darbs ar katru gadu tiek arvien vairāk iznīcināts. A.Gailītis informēja par medību tiesību nodošanas
līgumiem, komentēja, ka Nurmižu gravu rezervātā, kur aizliegts medīt, brieži pa dienu šajā teritorijā
atrod mieru, bet tajā tiem nav ko ēst, iestājoties krēslai, klusumam, tie dodas paēst uz tuvāko
apkārtni, ziemas un pavasara periodā tie ir ziemāji, kas iesēti tuvu Nurmižu gravas rezervātam,
Nurmižu gravu rezervāts ir floras rezervāts, ber ne faunas rezervāts, ja tas būtu faunas rezervāts, tad
tas būtu jāapjož ar sētu, izteica priekšlikumu, ka vienreiz vai divreiz gadā vajadzētu apmedīt šo
rezervātu, tad iespējams brieži migrētu kaut kur citur, informēja, ka Valsts meža dienests biedrībai
“Medību un sporta klubs “Krīvi” piešķīris medību atļauja nomedīt 8 staltbriežu buļļus, 18
staltbriežu govis, 9 staltbriežu teļus, un informēja, ka iepriekš minētais dzīvnieku skaits ir nomedīts.
Izskatot, Siguldas novada Siguldas pagasta zemnieku saimniecības „Pekas”, reģ.nr.
40101003960, juridiskā adrese "Pekas", Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150, īpašnieka
A.Inberga 2017.gada 11.aprīļa iesniegumu par medījamo dzīvnieku nodarītajiem zaudējumiem un
ņemot vērā iesniegumā minēto medījamo dzīvnieku postījumu vietu apsekošanas laikā, 2017.gada
18.aprīļa Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas apsekošanas protokolos
Nr.1, Nr.2., Nr.3., Nr.4. konstatēto, Komisija konstatē:
1.Saskaņā ar Kadastra informācijas sistēmas informāciju A.Inberga, zemnieku saimniecības
”Pekas” īpašnieka, īpašumā ir reģistrēta zemes vienība „Pekas”, kadastra apzīmējums
80940020124.
2.Zemnieku saimniecība „Pekas” ir noslēgusi nomas līgumus par zemes nomāšanu:
2.1.zemes vienībā „Kalna Nurmiži”, kadastra apzīmējums 80940010065, 2015.gada
19.novembra zemes nomas līgums Nr.2015/647,
2.2.zemes vienībā „Vecgrotiņi”, kadastra apzīmējums 80940020164, 2008.gada 4.maija
zemes nomas tipveida līgums,
3.Par zemes vienībā „Vairogi”, kadastra apzīmējums 80940020146, lauksaimniecības zemes nomu
zemes nomas līgums vai tā kopija netika uzrādīta.
4.Medību tiesības zemes vienībā „Kalna Nurmiži”, kadastra apzīmējums 80940010065, nodotas
biedrībai „Medību un sporta klubs “Krīvi””, pamatojoties uz 2010.gada 14.aprīļa līgums par medību
platību izmantošanu.
5.Par medību tiesību zemes vienībā „Vairogi”, kadastra apzīmējums 80940020146, zemes vienībā
„Vecgrotiņi”, kadastra apzīmējums 80940020164, zemes vienībā “Pekas”, kadastra apzīmējums
80940020124, nodošanu līgumi vai to kopijas netika uzrādīti.
6.Medījamo dzīvnieku - staltbriežu - postījumi lauksaimniecībā izmantojamā zemē, kurā tiek
audzēti ziemāji - rudzi , ir konstatēti:

6.1.zemes vienībā „Kalna Nurmiži”, kadastra apzīmējums 80940010065, vizuāli vērtējot,
postījumi veikti apmēram 2/3 no kopējās ziemāju sējuma platības 10,80 ha, postījumu
apjoms - apmēram 7,20 ha platībā, postījumu intensitāte - vairāk nekā 10%.
6.2.zemes vienībā „Vairogi”, kadastra apzīmējums 80940020146, vizuāli vērtējot, postījumi
veikti apmēram 2/3 no kopējās ziemāju sējuma platības 5,00 ha, postījumu apjoms apmēram 3,33 ha platībā, postījumu intensitāte - vairāk nekā 10%.
6.3.zemes vienībā „Vecgrotiņi”, kadastra apzīmējums 80940020164, vizuāli vērtējot,
postījumi veikti apmēram 2/3 no kopējās ziemāju sējuma platības 2,70 ha, postījumu apjoms
- apmēram 1,80 ha platībā, postījumu intensitāte - vairāk nekā 10%.
6.4. zemes vienībā “Pekas”, kadastra apzīmējums 80940020124, vizuāli vērtējot, postījumi
veikti apmēram 2/3 no kopējās ziemāju sējuma platības 18,00 ha, postījumu apjoms apmēram 12,00 ha platībā, postījumu intensitāte - vairāk nekā 10%.
7.Postījumu vietas dabā ir iezīmētas.
8.Aizsardzības pasākumi pret medījamo dzīvnieku postījumiem – vakaros un naktīs regulāri
apbraukāts ap ziemāju sējumiem, šautas raķetes, regulāri lietots zvēru atbaidīšanas lielgabals, ap
ziemāju sējuma lauku malām kaisīti meža zvēru atbaidīšanas līdzekļi.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 26.maija
noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību
koordināciju komisijām” 7., 15.punktu, atklāti balsojot ar 3 balsīm par (A.Jakobsons, G.Cacurs,
M.Kalvāns), pret – nav, atturas – nav, Komisija nolemj:
1.Aicināt A.Inbergu turpināt veikt aizsardzības pasākumus, tādejādi mēģinot samazināt medījamo
dzīvnieku postījumus.
2.Ieteikt A.Inbergam griezties ar iesniegumu Siguldas novada Domē ar ierosinājumu pašvaldībai
pārskatīt nekustamā īpašuma nodokli par zemi sakarā ar nodarītajiem meža zvēru postījumiem
3.Aicināt biedrību “Medību un sporta klubs “Krīvi” sakārtot jautājumu par līgumu slēgšanu par
medību tiesību nodošanu ar zemes īpašniekiem.
4.Ierosināt Valsts meža dienestam izskatīt jautājumu par medījamo dzīvnieku - stalbriežu govju un
teļu - medīšanas termiņa maiņu, līdz 2 km joslā ap Nurmižu rezervātu Gaujas nacionālā parkā,
nosakot medīšanas sākumu par vienu mēnesi ātrāk nekā tas ir noteikts Ministru kabineta 2014.gada
22.jūlija noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 3.punktā.
5.Ierosināt Valsts Meža dienestam izskatīt jautājumu par medījamo dzīvnieku - stalbriežu medīšanas limita palielināšanu biedrībai “Medību un sporta klubs “Krīvi” un arī citiem mednieku
formējumiem, kuru medību platības piekļaujas Nurmižu rezervātam līdz 2 km attālumā.
6.Ierosināt Dabas aizsardzības pārvaldei pievērsties nopietnai un reālai darbībai pasākumu
organizēšanai, kas mazinātu meža dzīvnieku pilnīgi netraucētu uzturēšanos Nurmižu gravu
rezervātā Gaujas nacionālā parkā. Ieteicamais paņēmiens: pieņemt lēmumu par dzīvnieku skaita
regulēšanu, atļaujot to veikt dzinējmedībās dažas reizes sezonā.
7.Aicināt Dabas aizsardzības pārvaldi izskatīt jautājumu par savvaļas zosu medīšanas atļaušanu
pavasarī, putnu migrācijas laikā, lauksaimniecības kultūru postījumu vietās Gaujas nacionālajā
parkā.
2.§
Par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
A.Jakobsons ziņo, ka Siguldas novada Domē 2017.gada 12.aprīlī saņemts no A.Vāgnera
iesniegums, reģ.nr. 5.2.-2/905, par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem A.Vāgnera
nomājamā zemes vienībā „Vidus Nurmiži”, kadastra apzīmējums 80940010068, kas atrodas
Siguldas pagastā, Siguldas novadā. A.Vāgners lūdz veikt medījamo dzīvnieku postījumu vietu
apsekošanu, precizēt ziemāju sējuma bojājuma apmērus.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par
medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordināciju komisijām” 8.,

10.punktu 2017.gada 18.aprīlī Medību koordinācijas komisijas locekļi dabā pārbaudīja iesniegumā
minētos postījumus un iegūto informāciju atspoguļoja Siguldas novada Medību koordinācijas
komisijas apsekošanas protokolā. Apsekošanā piedalījās arī A.Vāgners, biedrības “Medību un
sporta kluba “Krīvi”” valdes loceklis A.Gailītis, Dabas aizsardzības pārvaldes Mežsaimniecības
vadītājs Normunds Ignatovs. Ir uzklausīti viņu viedokļi par notikušo. A.Vāgners parādīja dabā
postījumu vietas.
Izskatot A.Vāgnera 2017.gada 12.aprīļa iesniegumu par medījamo dzīvnieku nodarītajiem
zaudējumiem un ņemot vērā iesniegumā minēto medījamo dzīvnieku postījumu vietu apsekošanas
laikā, 2017.gada 18.aprīļa Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas
apsekošanas protokolā Nr.5. konstatēto, Komisija konstatē:
1.A.Vāgners ir noslēdzis nomas līgumus par zemes nomāšanu zemes vienībā „Vidus Nurmiži”,
kadastra apzīmējums 80940010068, 2003.gada 5.maija nomas līgums Nr.P-82.
2.Medību tiesības zemes vienībā „Vidus Nurmiži”, kadastra apzīmējums 80940010068, nodotas
biedrībai „Medību un sporta klubs “Krīvi””, pamatojoties uz 2014.gada 14.aprīļa Medību tiesību
nodošanas līgumu.
3.Medījamo dzīvnieku - staltbriežu - postījumi lauksaimniecībā izmantojamā zemē, kurā tiek
audzēti ziemāji, ir konstatēti zemes vienībā „Vidus Nurmiži”, kadastra apzīmējums 80940010068,
vizuāli vērtējot, postījumi veikti apmēram 90% apmērā no kopējās ziemāju sējuma platības 14,63
ha, postījumu apjoms - apmēram 13,17 ha platībā, postījumu intensitāte - vairāk nekā 10%.
4.Postījumu vietas dabā ir iezīmētas.
5.Aizsardzības pasākumi pret medījamo dzīvnieku postījumiem – regulāra meža zvēru atbaidīšana
ar gāzes pistoles raķetēm, pielietotas arī svētku raķetes, maiņās ar I.Inbergu apbraukājot ziemāju
sējumus.
6.A.Vāgners Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijai ir iesniedzis aprēķinu par
ziemāju ierīkošanas un uzturēšanas izmaksām līdz kaitējuma nodarīšanas brīdim, 309,61 euro/ha.
7.Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordināciju komisijām” 20.punktu –
augkopībai nodarīto zaudējumu apmēru nosaka augu veģetācijas periodā, ja bojātā platība nav
mazāka par 0,1 hektāru un vizuāli noteiktā postījumu intensitāte pārsniedz 10 procentu, ir veikts
medījamo dzīvnieku lauksaimniecībai nodarīto zaudējumu apmēra aprēķins (2017.gada 20.aprīļa
aprēķins Nr.1), kas parāda, ka ziemāju sējumā, kas iesēti zemes vienībā “Vidus Nurmiži” 14,63 ha
platībā, t.sk. postījumu apjoms – 13,17 ha, medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējuma apmērs sastāda
4077,56 euro.
8. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordināciju komisijām” 12.punktu, ziemāju
sējumā, kas iesēti zemes vienībā “Vidus Nurmiži” 14,63 ha platībā, t.sk. postījumu apjoms – 13,17
ha, medījamo dzīvnieku postījumu pakāpe – būtiski postījumi.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 26.maija
noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību
koordināciju komisijām” 7., 15.punktu, atklāti balsojot ar 3 balsīm par (A.Jakobsons, G.Cacurs,
M.Kalvāns), pret – nav, atturas – nav, Komisija nolemj:
1.Aicināt A.Vāgneru turpināt veikt aizsardzības pasākumus, tādejādi mēģinot samazināt medījamo
dzīvnieku postījumus.
2.Ierosināt Valsts meža dienestam izskatīt jautājumu par medījamo dzīvnieku - stalbriežu govju un
teļu - medīšanas termiņa maiņu, līdz 2 km joslā ap Nurmižu rezervātu Gaujas nacionālā parkā,
nosakot medīšanas sākumu par vienu mēnesi ātrāk nekā tas ir noteikts Ministru kabineta 2014.gada
22.jūlija noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 3.punktā.

3.Ierosināt Valsts Meža dienestam izskatīt jautājumu par medījamo dzīvnieku - stalbriežu medīšanas limita palielināšanu biedrībai “Medību un sporta klubs “Krīvi” un arī citiem mednieku
formējumiem, kuru medību platības piekļaujas Nurmižu rezervātam līdz 2 km attālumā.
4.Ierosināt Dabas aizsardzības pārvaldei pievērsties nopietnai un reālai darbībai pasākumu
organizēšanai, kas mazinātu meža dzīvnieku pilnīgi netraucētu uzturēšanos Nurmižu gravu
rezervātā Gaujas nacionālā parkā. Ieteicamais paņēmiens: pieņemt lēmumu par dzīvnieku skaita
regulēšanu, atļaujot to veikt dzinējmedībās dažas reizes sezonā.
3.§
Par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem
A.Jakobsons ziņo, ka Siguldas novada Domē 2017.gada 12.aprīlī saņemts no Māra Vāveres
iesniegums, reģ.nr. 5.2.-2/904, par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem zemes vienībā
„Klētnieki-2”, kadastra apzīmējums 80940020151, kas atrodas Siguldas pagastā, Siguldas novadā,
ko nomā M. Vāvere. M.Vāvere lūdz veikt medījamo dzīvnieku postījumu vietu apsekošanu, lūdz
palīdzēt risināt jautājumu, kas saistīts ar meža zvēru skaita samazināšanu, lai samazinātu postījumu
apjomus.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par
medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordināciju komisijām” 8.,
10.punktu 2017.gada 18.aprīlī Medību koordinācijas komisijas locekļi dabā pārbaudīja iesniegumā
minētos postījumus un iegūto informāciju atspoguļoja Siguldas novada Medību koordinācijas
komisijas apsekošanas protokolā Nr.6. Apsekošanā piedalījās arī M.Vāvere, I.Vāvere, biedrības
“Medību un sporta kluba “Krīvi”” valdes loceklis A.Gailītis, Dabas aizsardzības pārvaldes
Mežsaimniecības vadītājs Normunds Ignatovs. Ir uzklausīti viņu viedokļi par notikušo. M.Vāvere
parādīja dabā postījumu vietas.
Izskatot M.Vāveres 2017.gada 12.aprīļa iesniegumu par medījamo dzīvnieku nodarītajiem
zaudējumiem un ņemot vērā iesniegumā minēto medījamo dzīvnieku postījumu vietu apsekošanas
laikā, 2017.gada 18.aprīļa Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas
apsekošanas protokolā Nr.6 konstatēto, Komisija konstatē:
1.Māris Vāvere 2014.gada 26.septembrī ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs Valsts
ieņēmumu dienesta vienotajā datu bāzē.
2.M.Vāvere ir noslēdzis nomas līgumu par zemes nomāšanu zemes vienībā „Klētnieki-2”, kadastra
apzīmējums 80940020151, 2015.gada 29.oktobra zemes nomas līgums.
3.Par medību tiesību zemes vienībā „Klētnieki-2”, kadastra apzīmējums 809400200151, nodošanu
līgumi vai to kopijas netika uzrādīti.
4.Medījamo dzīvnieku - staltbriežu - postījumi lauksaimniecībā izmantojamā zemē, kurā tiek
audzēti ziemāji - rudzi, ir konstatēti zemes vienībā „Klētnieki-2”, kadastra apzīmējums
80940020151, vizuāli vērtējot, postījumi veikti apmēram 90% apmērā no kopējās ziemāju sējuma
platības 4,50 ha, postījumu apjoms - apmēram 4,05 ha platībā, postījumu intensitāte - vairāk nekā
10%.
5.Postījumu vietas dabā ir iezīmētas.
6.Aizsardzības pasākumi pret medījamo dzīvnieku postījumiem – regulāri apbraukāts ap ziemāju
sējumiem, šautas raķetes, regulāri lietots zvēru atbaidīšanas lielgabals, ap ziemāju sējuma lauku
malām kaisīti meža zvēru atbaidīšanas līdzeklis - HAGOPUR.
7.M.Vāvere Siguldas novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijai ir iesniedzis aprēķinu par
ziemāju ierīkošanas un uzturēšanas izmaksām līdz kaitējuma nodarīšanas brīdim – 222,98 euro/ha.
8.Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordināciju komisijām” 20.punktu –
augkopībai nodarīto zaudējumu apmēru nosaka augu veģetācijas periodā, ja bojātā platība nav
mazāka par 0,1 hektāru un vizuāli noteiktā postījumu intensitāte pārsniedz 10 procentu, ir veikts
medījamo dzīvnieku lauksaimniecībai nodarīto zaudējumu apmēra aprēķins (2017.gada 20.aprīļa

aprēķins Nr.2), kas parāda, ka ziemāju sējumā, kas iesēti zemes vienībā “Klētnieki-2” 4,50 ha
platībā, t.sk. postījumu apjoms – 4,05 ha, medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējuma apmērs sastāda
903,07 euro.
9.Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordināciju komisijām” 12.punktu, ziemāju
sējumā, kas iesēti zemes vienībā “Klētnieki” 4,50 ha platībā, t.sk. postījumu apjoms – 4,05 ha,
medījamo dzīvnieku postījumu pakāpe – mēreni postījumi.
Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 26.maija
noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību
koordināciju komisijām” 7., 15.punktu, atklāti balsojot ar 3 balsīm par (A.Jakobsons, G.Cacurs,
M.Kalvāns), pret – nav, atturas – nav, Komisija nolemj:
1.Aicināt M.Vāveri turpināt veikt aizsardzības pasākumus, tādejādi mēģinot samazināt medījamo
dzīvnieku postījumus.
2.Ierosināt Valsts meža dienestam izskatīt jautājumu par medījamo dzīvnieku - stalbriežu govju un
teļu - medīšanas termiņa maiņu, līdz 2 km joslā ap Nurmižu rezervātu Gaujas nacionālā parkā,
nosakot medīšanas sākumu par vienu mēnesi ātrāk nekā tas ir noteikts Ministru kabineta 2014.gada
22.jūlija noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 3.punktā.
3.Ierosināt Valsts Meža dienestam izskatīt jautājumu par medījamo dzīvnieku - stalbriežu medīšanas limita palielināšanu biedrībai “Medību un sporta klubs “Krīvi” un arī citiem mednieku
formējumiem, kuru medību platības piekļaujas Nurmižu gravu rezervātam līdz 2 km attālumā.
4.Ierosināt Dabas aizsardzības pārvaldei pievērsties nopietnai un reālai darbībai pasākumu
organizēšanai, kas mazinātu meža dzīvnieku pilnīgi netraucētu uzturēšanos Nurmižu gravu
rezervātā Gaujas nacionālā parkā. Ieteicamais paņēmiens: pieņemt lēmumu par dzīvnieku skaita
regulēšanu, atļaujot to veikt dzinējmedībās dažas reizes sezonā.
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