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LATVIJAS  REPUBLIKA 

VENTSPILS  NOVADA  DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ. Nr.  90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv 

 

MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJA 

SĒDES PROTOKOLS 
 

2015.gada 8.janvārī                  Nr.2 

 

Sēde sākta plkst. 09.00 

 

Sēdi vada –  

Komisijas priekšsēdētājs       Mārcis Laksbergs 

 

Protokolē –                  Mārcis Laksbergs 

 

Piedalās -  

Komisijas locekļi:  Mārcis Laksbergs 

Agris Āboliņš 

Andis Aseris 

Aldis Felts  

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par I.M. iesniegumu 

 

1.§  

Par I.M. iesniegumu 

 

Ventspils novada pašvaldība saņēmusi I.M. iesniegumu (reģ.Nr.IN30999), kurā informē 

ka ūdeles regulāri iekļūst mājputnu novietnē nekustamajā īpašumā „*****”, *****, Puzes 

pagastā, Ventspils novadā, radot zaudējumus īpašniecei.   

Pamatojoties uz I.M. iesniegumu (reģ.Nr.IN30999), 2015.gadā 8.decembrī komisija un 

Puzes pagasta pārvaldes vadītājs Viesturs Pudulis-Indāns veica nekustamā īpašuma „*****”, 

*****, Puzes pagastā, Ventspils novadā mājputnu novietnes apsekošanu. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 25.05.2014. noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo 

dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” ( turpmāk- MK 

noteikumi Nr.269) 15.1.2.punktu, kas nosaka, ka: „izvērtēt nepieciešamību noteikt pasākumus 

turpmāku postījumu novēršanai”. 

Pamatojoties uz augstākminēto un MK noteikumu Nr.269., 15., 16. punktiem, 

atklāti balsojot: PAR – 6 balsis (M.Laksbergs,A. Āboliņš, A.Aseris, A. Felts) , PRET – 

nav; ATTURAS – nav, komisija nolemj: 

 

1. Uzdot I.M. veikt aizsardzības pasākumus: 

1.1. noslēgt Medību tiesību nomas līgumu ar medību formējumu; 

1.2. izvērtēt mājputnu novietnes nožogojuma un novietnes ēkas norobežojošo 

konstrukciju labošanu, lai preventīvi nepieļautu ūdeļu iekļūšanu novietnē. 
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2. Rekomendēt PVD Ziemeļkurzemes pārvaldei veikt labturības prasību kažokzvēru turēšanai 

ārkārtas pārbaudes ūdeļu novietnē nekustamajā īpašumā „Mazlejas”, Blāzma, Puzes pagastā, 

Ventspils novadā. 

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam, bet ne vēlāk kā astotajā 

dienā pēc tā reģistrēšanas nodošanai pastā. Lēmumu adresāts un trešās personas var pārsūdzēt 

Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu 

Ventspils novada domes priekšsēdētājam, Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601, viena mēneša 

laikā, skaitot no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc 

komisijas sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt lēmuma izrakstu: 

4.1. I.M., adrese: īpašumā „*****”, *****, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613; 

4.2. PVD Ziemeļkurzemes pārvaldei, adrese: Daģu iela 2, Talsi, LV - 3201 

 

 

Sēde slēgta plkst.10.45  

 

Komisijas priekšsēdētājs       M.Laksbergs 

 

 

 


