SKAIDROJUMS PAR ZOSU INDIVĪDU IEGUVES ATĻAUJU NOSACĪJUMIEM
1. Vispārīgie noteikumi
Zosu indivīdu ieguve ar medību ieročiem ir atļauta tikai gadījumā, ja ir saņemta Dabas aizsardzības
pārvaldes izsniegta nemedījamo sugu indivīdu ieguves atļauja (turpmāk – Atļauja). Zosu indivīdu ieguves
un atbaidīšanas laikā jāievēro nemedījamo sugu indivīdu ieguves atļaujas nosacījumi un medības
reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Par Atļaujas nosacījumu ievērošanu ir atbildīgs gan Atļaujas
saņēmējs, gan personas, kuras Atļaujas saņēmējs pilnvarojis veikt darbību.
2. Kas drīkst veikt zosu indivīdu ieguvi?
Zosu indivīdu ieguve un atbaidīšana ar medību ieročiem atļauta tikai personām, kuras spēj uzrādīt Atļaujas
saņēmēja rakstisku pilnvaru vai vienošanos apliecinošu dokumentu, kas dod tiesības veikt medības
konkrētajā teritorijā, Atļaujas kopiju, mednieka apliecību un derīgu mednieka sezonas karti.
3. Kur drīkst veikt zosu indivīdu ieguvi?
Zosu indivīdu ieguvi drīkst veikt tikai lauksaimniecības zemēs – lauku blokos, kas norādīti Atļaujas laukā
“Ieguves vieta”. Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par darbības saskaņošanu ar konkrētās zemes vienības
īpašnieku vai tiesisko valdītāju.
4. Cik daudz zosu indivīdus ir atļauts iegūt?
Vienam atļaujas saņēmējam atkarībā no tā apsaimniekoto lauksaimniecības zemju platības, kurā darbību
ir atļauts veikt, ir atļauts visā atļaujas darbības periodā iegūt līdz 5 (pieciem) vai 10 (desmit) zosu indivīdiem
kopā skaitot visus lauku blokus, kuros darbība ir atļauta, un visas 3 (trīs) zosu sugas, kuru indivīdus ir atļauts
iegūt. Precīzs iegūstamo zosu skaits ir norādīts atļaujas nosacījumu 1.1.apakšpunktā.
5. Kuru zosu sugu indivīdus ir atļauts iegūt?
Atļauts iegūt ir tikai sējas zoss, baltpieres zoss un Kanādas zoss indivīdus. Citu zosu sugu indivīdu ieguve ir
atļaujas nosacījumu un normatīvo aktu pārkāpums. Šī skaidrojuma 9.punktā ir pievienoti visu Latvijā
sastopamo zosu sugu fotoattēli un to galvenās noteikšanas pazīmes.
6. Kāds ir atļaujas izmantošanas termiņš?
Atļauja ir spēkā no 17.03. līdz tajā noteiktā iegūstamo zosu indivīdu skaita limita sasniegšanai, bet ne vēlāk
kā līdz 31.05.2020. Pēc Atļaujā noteiktā iegūstamo zosu indivīdu skaita limita sasniegšanas atļauja zaudē
spēku. Atļaujas saņēmēja atbildība ir izvēlēties laiku, kurā zosu indivīdu ieguve ir vislietderīgākā, lai
sasniegtu to ieguves mērķi – mazinātu postījumus augkopībai.
7. Kāpēc nav atļauts iegūt lauku pārlidojošas zosis vai tādas, kas tikko pacēlušās spārnos?
Atļaujas izsniegšanas mērķis ir augkopībai nodarīto postījumu mazināšana, veicot zosu indivīdu atbaidīšanu
no lauksaimniecības zemēm. Zosu indivīdu ieguve ir pieļaujama tikai izņēmuma gadījumā, ja citas
alternatīvas nav iespējamas. Līdz ar to gadījumā, ja zosis paceļas spārnos, darbības mērķis ir sasniegts un
zosu indivīdu ieguve nav veicama. Savukārt gadījumā, ja zosis tikai pārlido lauku, tās nenodara kaitējumu
konkrētajam laukam un līdz ar to zosu indivīdu ieguve šādā brīdī nav pieļaujama.
8. Kādas atskaites ir jāsniedz, lai veiktu zosu ieguvi?

Lai atvieglotu atskaišu iesniegšanu atļauju saņēmējiem, veicinātu atļauju nosacījumu ievērošanas
uzraudzības pasākumu veikšanu un visām iesaistītajām pusēm ērtā veidā gūtu datus darbības efektivitātes
novērtēšanai Dabas aizsardzības pārvalde ir izveidojusi elektroniskus risinājumus atskaišu iesniegšanai un
darbības veikšanas pieteikšanai:
8.1. Vēlākais 30 minūtes pirms darbības veikšanas ir jāaizpilda tiešsaistes anketa, kas pieejama
www.ejuz.lv/zosupieteikums.
8.2. Pēc zoss indivīda ieguves ir jānosūta SMS īsziņa 27775667, kurā jānorāda Atļaujas numurs un iegūto
zosu indivīdu skaitu. Minētais tālruņa numurs darbosies tikai SMS īsziņu saņemšanai un zvanot uz to
nebūs iespējams saņemt konsultācijas. Neskaidrību gadījumā jāzvana uz tālruņa numuriem, kas
norādīti lēmumā, ar kuru Atļauja izsniegta.
8.3. 12 stundu laikā pēc darbības veikšanas ir jāaizpilda tiešsaistes anketa, kas pieejama
www.ejuz.lv/zosuanketa. Dabas aizsardzības pārvalde aicina anketu pildīt jau ieguves vietā, kā arī pildīt
šo anketu arī reizēs, kad zosu atbaidīšana tiek veikta, neveicot zosu indivīdu ieguvi.
8.4. 12 stundu laikā pēc darbības veikšanas ir jānosūta uz elektroniskā pasta adresi zosis@daba.gov.lv
iegūtā zoss indivīda fotoattēls, zoss indivīda sugas nosaukums, Atļaujas numurs un darbības veicēja
mednieka apliecības numurs.
9. Zosu sugas Latvijā
9.1. SUGAS, KURAS ATĻAUTS IEGŪT, ja saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja
Suga
Baltpieres
zoss

Pazīmes
1. Balts pieres
laukums
2. Garš vienkrāsains
knābis
3. Uz vēdera platas
melnas svītras
Līdzīgas sugas:
Mazā zoss
Meža zoss

Fotoattēls

Kanādas
zoss

1. Balti vaigi un rīkle
2. Tumšs ķermenis
ar gaišām krūtīm
Līdzīgas sugas:
Baltvaigu zoss

Sējas zoss

1. Garš divkrāsains
knābis
2. Oranžas kājas
3. Vēders bez
melnām
šķērssvītrām
Līdzīgas sugas:
Īsknābja zoss

9.2. SUGAS, KURAS AIZLIEGTS IEGŪT:
Suga
Baltvaigu
zoss

Pazīmes
1. Tumša zoss ar
tumšām krūtīm
2. Balta galva ar
melnu galvas
virsu un pakausi

Fotoattēls

Meža zoss

1. Masīvs
vienkrāsains
knābis
2. Vēders gandrīz
bez melnām
šķērssvītrām, daži
nelieli, tumši
plankumi

Mazā zoss

1. Balts pieres
laukums, kas
sniedzas līdz
galvas virsai
2. Dzeltens
gredzans ap aci
3. Īss, vienkrāsains
knābis
4. Uz vēdera melnas
šķērssvītras

Īsknābja
zoss

1. Īss, divkrāsains
knābis
2. Tumša galva
3. Vēders bez
melnām svītrām
4. Rozā kājas

Melngalvas 1. Tumša zoss ar
zoss
baltu laukumu
kakla sānos

Sarkankakla 1. Tumša zoss ar
zoss
kontrastainu
galvas un kakla
zīmējumu

