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Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauja
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Izsniegta
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam, Reģ.Nr.90011524360, Amatu iela 4, Rīga, LV1050, pad@riga.lv
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa numurs vai juridiskās personas
nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tālruņa numurs)

Laikposmā no 2020. gada 9.jūnija līdz 2020.gada 30.septembrim atļauts iegūt
Sugas nosaukums

Baltkrūtainais ezis Erinaceus concolor un brūnkrūtainais ezis
Erinaceus europaeus

Daudzums (skaits)
Ieguves vieta

nenoteikts
“Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” projekta teritorija
Rīgā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem Nr.01000240254,
Nr.01000242148, Nr.01000240230, Nr.01000242114

(sugas latīniskais nosaukums un sugas latviskais nosaukums)

(reģions, novads vai pagasts)

Iegūstamo īpatņu veids
Iegūšanas līdzekļi, ierīces,
paņēmieni vai metodes
Iegūšanas nolūks
Uzraudzības pasākumi,
riski un atļaujas papildu
nosacījumi

Dzīvi īpatņi
Ar rokām, lamatām
Sociālās vai ekonomiskās intereses
1. Pieaugušos ežu indivīdus un ežu mātītes kopā ar mazuļiem
atļauts pārvietot uz citu tuvumā esošu ežiem piemērotu
dzīvotni zooloģijas jomas speciālistu uzraudzībā, darbības
veikšanu iepriekš saskaņojot ar konkrēto nekustamo
īpašumu tiesisko valdītāju.;
2. Mazuļus, kuri laika periodā līdz 01.08.2020. tiek atrasti vai
noķerti bez mātes, iepriekš vienojoties ir jāpārvieto uz
reģistrētu dzīvnieku patversmi vai zooloģisko dārzu. Pēc
01.08.2020. šādus mazuļus var pārvietot uz citu ežiem
piemērotu dzīvotni.;
3. Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par tādu metožu pielietošanu,
kas maksimāli samazina dzīvnieku stresu to sagūstīšanas un
pārvietošanas laikā.;
4. Ievainotam vai slimam dzīvniekam jāsniedz palīdzība, ja
nepieciešams, pieaicinot praktizējošu veterinārārstu.;
5. Līdz 30.10.2020. Dabas aizsardzības pārvaldē jāiesniedz
rakstisks pārskats par atļaujas izmantošanu, norādot katra

iegūtā eža indivīda sugu, vecuma grupu (mazulis vai
pieaudzis) ieguves laiku un pārvietošanas vietu, t.i., atlaists
savvaļā vai pārvietots uz dzīvnieku patversmi vai zooloģisko
dārzu.
Atbildīgais par darba
izpildi

Dace Vilaua (p.k. 121180-11003), tālr. 26555848.
(vārds, uzvārds, personas kods un tālruņa numurs)

Ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības jomā

Gunta Gabrāne
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