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LĒMUMS Nr. 3.6/451/2020-N5
par nemedījamo dzīvnieku ieguvi
09.06.2020

Siguldā

Adresāts:
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
Reģ.Nr.90011524360
pad@riga.lv
Iesniedzēja prasījums:
Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) 29.05.2020. ir saņēmusi Rīgas domes
Pilsētas attīstības departamenta (turpmāk – Departaments) 29.05.2020. vēstuli Nr. DA-20-2444-nd
Par nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauju (turpmāk – Vēstule) uz vienas lapas un
29.05.2020. iesniegumu nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai (turpmāk – Iesniegums) uz trīs lapām.
Iesniegumā un Vēstulē ir izteikts lūgums izsniegt nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauju ežu
Erinaceinae pārvietošanai.
Dalībnieku viedokļi un argumenti:
Iesniegumā un Vēstulē ir norādīts, ka Departaments īsteno projektu “Skanstes teritorijas
revitalizācijas 1.kārta” (turpmāk – Projekts), kura ietvaros līdz 2022.gada septembrim tiek plānots
izbūvēt Lapeņu ielu, Jāņa Dikmaņa ielu, Jāņa Krūmiņa ielu un Jāņa Daliņa ielu, kā arī lietusūdens
uzkrāšanas un novadīšanas sistēmu (kanāls un rezervuārs) atbilstoši apstiprinātajam Skanstes
lokālplānojumam. Projekta teritorijā saskaņā ar būvatļauju tika uzsākta teritorijas atbrīvošana no
atkritumiem un apauguma. Projekta teritorijas daļā, ko veido bijušie Skanstes mazdārziņi (Lapeņu
kolonija), konstatēti bijušo nomnieku pamesti kaķi, kā arī ežu sugas īpatņi. Līdz ar to Departaments
lūdz izsniegt atļauju nemedījamo sugu indivīdu - ežu iegūšanai no 08.06.2020 līdz 12.06.2020.
Projekta teritorijā (kadastra numuri 01000240254, 01000242148, 01000240230, 01000242114), lai
nodrošinātu teritorijā mītošo ežu īpatņu pārvietošanu uz citiem medību rajoniem. Iesniegumā kā
indivīdu ieguves veids norādīts indivīdu sagūstīšana ar rokām. Kā atbildīgā persona par darbu
veikšana ir norādīta Dace Vilaua (p.k. 121180-11003), tālr. 26555848.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 29.05.2020. vēstule Nr. DA-20-2444-nd Par
nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauju uz vienas lapas;
2. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 29.05.2020. iesniegums nemedījamo sugu
indivīdu iegūšanai uz trīs lapām.
Faktu konstatējums un izvērtējums:
Latvijā ir sastopamas divas ežu sugas - baltkrūtainais ezis Erinaceus concolor un
brūnkrūtainais ezis Erinaceus europaeus.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumu Nr.421 „Medību
noteikumi” 3.punktu baltkrūtainais ezis Erinaceus concolor un brūnkrūtainais Erinaceus europaeus

ezis nav iekļauti medījamo dzīvnieku sarakstā un atbilstoši Ministru kabineta 2000. gada 14.
novembra noteikumiem Nr.396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo
īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” nav iekļauti īpaši aizsargājamo vai ierobežoti izmantojamo īpaši
aizsargājamo sugu sarakstā.
Atbilstoši Dzīvnieku aizsardzības likuma (turpmāk – Likums) 27.pantam savvaļas abiniekus,
rāpuļus, putnus un zīdītājus aizliegts sagūstīt un turēt nebrīvē, izņemot šajā likumā un dabas
aizsardzību un medības reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus. Saskaņā ar
Likuma 36.panta pirmo daļu dzīvniekus pārvadā piemērotos transportlīdzekļos, nodrošinot to
veselībai nekaitīgus apstākļus.
Medību likuma 11. panta pirmā daļa nosaka, ka nemedījamos savvaļas dzīvniekus drīkst
iegūt, ja saņemta Pārvaldes ikreizēja atļauja. Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumi
Nr.1165 „Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai
neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju dabā (reintrodukcija)”
(turpmāk – Noteikumi) nosaka nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauju izsniegšanas kārtību.
Atbilstoši Noteikumu 4.punktam Pārvalde pirms nemedījamo sugu indivīdu ieguves atļaujas
izsniegšanas pārbauda plānotās darbības likumību un zinātnisko pamatojumu.
Departamenta Iesniegums ir iesniegts atbilstoši Noteikumu 2.punktam un tajā ir visa
nepieciešamā informācija, lai izvērtētu atļaujas izsniegšanas nepieciešamību un lietderību. Pārvalde
nav konstatējusi Noteikumu 5.punktā minētos apstākļus nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas
atļaujas neizsniegšanai.
Iesniegumā kā darbības veikšanas laiks norādīts 08.06.2020. līdz 12.06.2020. Vienlaikus
Pārvalde ir saņēmusi Departameta 05.06.2020. vēstuli Nr.DA-20-2557-nd, kurā norādīts, ka daļu
teritorijas sagatavošanas darbu ir plānots veikt sākot ar 01.07.2020. Līdz ar to Pārvalde secina, ka
nepieciešamība veikt ežu ķeršanu un pārvietošanu iespējama arī ārpus iesniegumā norādītā termiņa.
Ņemot vērā baltkrūtainā un brūnkrūtainā eža dzīves ciklu, veicot Projekta teritorijas apauguma un
būvju demontāžu jūnijā un jūlijā, pastāv iespēja atrast ežu midzeņus ar patstāvīgi izdzīvot
nespējīgiem mazuļiem. Līdz ar to darbi ir veicami tādā veidā, kas iespējami mazina traucējumu
ežiem un nepieļauj dzīvnieku atstāšanu bezpalīdzīgā stāvoklī, t.i., primāri veicot darbus vietās, kur
ežu sastopamība ir mazāka, saglābājot ežu dzīvotnes līdz augustam, vai veicot atrasto dzīvo īpatņu
pārvietošanu uz citām piemērotām dzīvotnēm vai bezpalīdzīgā stāvoklī esošo īpatņu gadījumā uz
specializētām dzīvnieku turēšanas vietām.
Iesniegumā nav norādīts iegūstamo ežu īpatņu daudzums, taču ņemot vērā norādīto Projekta
teritorijas izmēru, Pārvaldes ieskatā nav iespējams iegūt tādu baltkrūtainā eža Erinaceus concolor
un brūnkrūtainā eža Erinaceus europaeus īpatņu daudzumu, kas apdraudētu šo sugu populācijas.
Tāpat saudzīga dzīvnieku pārvietošana uz citu tuvumā esošu ežiem piemērotu dzīvotni gadījumā, ja
izdodas noķert pieaugušo dzīvnieku vai mātīti ar mazuļiem, vai bezpalīdzīgā stāvoklī esošu
dzīvnieku pārvietošana uz reģistrētu dzīvnieku patversmi vai zooloģisko dārzu, nav pretrunā ar
dabas aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 5., 6., 7., 8.,
55.panta 1.punktu, 64.panta 1.daļu, 67. un 68.pantu, Dzīvnieku aizsardzības likuma 27.pantu un
36.panta pirmo daļu, 2009.gada 2.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.507 „Dabas aizsardzības
pārvaldes nolikums” 3.11.apakšpunktu, Dabas aizsardzības pārvalde nolemj:
1. IZSNIEGT Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam (Reģ.Nr.90011524360)
nemedījamo sugu indivīdu ieguves atļauju Nr.172/2020, atļaujot laika posmā no
09.06.2020. līdz 30.09.2020. īslaicīgi iegūt nenoteiktu skaitu baltkrūtainā eža Erinaceus
concolor un brūnkrūtainā eža Erinaceus europaeus īpatņus Skanstes apkaimes teritorijā
zemes vienībās ar kadastra numuriem 01000240254, 01000242148, 01000240230 un
01000242114.
2. Pamatojoties uz Iesniegumā norādīto informāciju, Ministru kabineta 2010.gada
21.decembra noteikumu Nr.1165 „Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu
indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un

atjauno sugu populāciju dabā (reintrodukcija)” 9.punktu atļaujā iekļauti šādi papildus
nosacījumi:
2.1. 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.;
2.2. 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.;
2.3. Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par tādu metožu pielietošanu, kas maksimāli
samazina dzīvnieku stresu to sagūstīšanas un pārvietošanas laikā.;
2.4. Ievainotam vai slimam dzīvniekam jāsniedz palīdzība, ja nepieciešams,
pieaicinot praktizējošu veterinārārstu.;
2.5. 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.
Piemērotās tiesību normas:
1. Dzīvnieku aizsardzības likuma 27.pants un 36.panta pirmā daļa.
2. Medību likuma 11.panta pirmā daļa.
3. Administratīvā procesa likuma 1.panta pirmā daļa, 5., 6., 7., 8., 15.panta otrā daļa,
55.panta 1.punkts, 56.panta pirmā, 59.panta pirmā daļa, 64.panta pirmā daļa, 66.panta
pirmā daļa, 67., 68.pants.
4. Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumu Nr.396 „Noteikumi par īpaši
aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”.
5. Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumu Nr.421 „Medību noteikumi” 3.punkts.
6. Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumu Nr.507 „Dabas aizsardzības pārvaldes
nolikums” 3.11.apakšpunkts.
7. Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumu Nr.1165 „Kārtība, kādā izsniedz
atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas
savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju dabā (reintrodukcija)” 2., 4., 5.
un 9.punkts.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu lēmums stājas spēkā
ar brīdi, kad tas tiek paziņots adresātam.
Šo Dabas aizsardzības pārvaldes lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.,
78.pantu, 79.panta pirmo daļu un 2009.gada 2.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.507 „Dabas
aizsardzības pārvaldes nolikums” 13.punktu, var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu
Pārvaldes ģenerāldirektoram, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniegumu par
apstrīdēšanu iesniedzot Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV-2150.
Pielikumā: Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanas atļauja Nr.172/2020 uz 1 lp.
Ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības jomā

Gunta Gabrāne
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