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VENTSPILS NOVADA DOMES MEDĪBU  

KOORDINĀCIJAS KOMISIJAS 

SĒDES PROTOKOLS 
 

2016.gada 25.augustā                   Nr.2 

 

Sēde sākta plkst. 10.00 

 

Sēdi vada:  

Ventspils novada Medību koordinācijas 

Komisijas priekšsēdētājs       Mārcis Laksbergs 

 

Protokolē:  

Ventspils novada pašvaldības  

Licencēšanas un vides pārvaldības speciāliste     Ivita Meinarde 

 

Piedalās  komisijas locekļi:   
Valsts meža dienesta pārstāvis      Uldis Frīdenbergs 

Latvijas mednieku savienība biedrības pārstāvis    Agris Āboliņš 

Lauku atbalsta dienesta pārstāvis      Arta Kantiņa 

Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāvis     Aldis Felts 

 

Nepiedalās: 

PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs     Ivars Koloda 

 

Pieaicināts:      

Zemes īpašnieks        Ē. G. 

Mednieku un makšķernieku biedrība “Veltiņi”     Juris Bertāns 

SIA “Skoks”          Ilgvars Ziemelis 

Mednieku biedrība “Užava”       Gundars Briedis 

  

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Ē. G. iesnieguma izskatīšanu atkārtoti 

 

1.§  

Par Ē. G. iesnieguma izskatīšanu atkārtoti 

      (M.Laksbergs) 

 

Ventspils novada pašvaldība 15.08.2016. saņēmusi Ē. G. iesniegumu (reģ.Nr.IN19583), 

kurā lūdz izskatīt jautājumu par meža cūku nomedīšanas atļaujas izsniegšanu medību tiesību 

lietotājam “Užava 2”, jo nekustamajā īpašumā “Rudzīši”, kadastra nr. *******, nekustamajā 

īpašumā “Kviesīši”, kadastra Nr. *******, nekustamajā īpašumā “Garkalni”, kadastra nr. 

*******, nekustamajā īpašumā “Silarozes”, kadastra nr. ********, nekustamajā īpašumā 
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“Jenči”, kadastra Nr. *******, nekustamajā īpašumā “Dumbrinieki”, kadastra nr. ******* ir 

meža cūku postījumi kviešu laukos apmēram 5,6 ha platībā. 

Medību koordinācijas komisija 19.08.2016. iesniegumu izskatīja komisijas sēdē, kur 

lēma, ka īpašniekam par Ē. G., veikt aizsardzības pasākumus pret iespējamiem mežacūku 

nodarītiem postījumiem izmantojot atbilstošus repelentus. 

Medību koordinācijas komisijā tika uzklausītas pieaicinātās personas, par iespēju noslēgt 

savstarpēju līgumu par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanas organizēšanu blakus esošiem 

medību iecirkņiem. Medījumu formējumi - Mednieku un makšķernieku biedrība “Veltiņi” un 

SIA “Skoks” sadarbības līguma noslēgšanu uzskata par neiespējamu. 

Atbilstoši iepriekš minētajiem apstākļiem un, lai novēstu medījamo dzīvnieku nodarītos 

postījumus ZS “Strēļi” iesniegumā minētajos nekustamajos īpašumos, komisija nolemj zemes 

īpašniekam turpināt veikt aizsardzības pasākumus, izvērtēt noslēgt medību tiesību nodošanas 

līgumu ar citu zemes īpašumam pieguļošo medību tiesību lietotāju: Mednieku un makšķernieku 

biedrība “Veltiņi” un SIA “Skoks” un informēt Valsts meža dienestu atbilstoši Medību likuma 

pārejas noteikumu 15.punktā noteiktajam, noteikt atbildīgo medību tiesību lietotāju mežacūku 

medībām līdz 31.03.2017. nekustamajā īpašumā “Rudzīši”, kadastra nr.********, nekustamajā 

īpašumā “Kviesīši”, kadastra Nr.********, nekustamajā īpašumā “Garkalni”, kadastra 

nr.*********, nekustamajā īpašumā “Silarozes”, kadastra nr.********, nekustamajā īpašumā 

“Jenči”, kadastra Nr.********, nekustamajā īpašumā “Dumbrinieki”, kadastra nr.********. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Paziņošanas likuma 8.panta pirmās daļas 

2. punktu un trešo daļu, kā arī Medību likuma pārejas noteikumu 15. punktu, Ministru kabineta 

26.05.2014. noteikumu Nr. 269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu 

noteikšanu un Ventspils novada domes 22.12.2014. nolikumu Ventspils novada pašvaldības 

medību koordinācijas komisijas nolikumu” 1., 4., 18.punktu nosacījumiem  

 

atklāti balsojot: PAR – 4 balsis (M.Laksbergs, A.Felts, A. Āboliņš, A.Kantiņa) , PRET 

– nav; ATTURAS – 1 balss (U.Frīdenbergs), komisija nolemj: 

 

1. Uzdot Ē. G., veikt aizsardzības pasākumus pret iespējamiem mežacūku nodarītiem 

postījumiem.  

 

2. Izvērtēt Ē. G. par iespēju noslēgt medību tiesību nodošanas līgumu ar: Mednieku un 

makšķernieku biedrība “Veltiņi” vai SIA “Skoks”.  

 

3. Informēt Valsts meža dienestu atbilstoši Medību likuma pārejas noteikumu 15. punktā 

noteiktajam, noteikt atbildīgo medību tiesību lietotāju mežacūku medībām līdz 31.03.2017. 

 

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

koordinācijas komisijas sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt lēmuma izrakstu:  

4.1. Ē. G., uz adresi: “******”, Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623; 

4.2. Valsts meža dienests Ziemeļkurzemes virsmežniecībai, uz adresi: Raiņa iela 17, Talsi, 

LV-3201; 

 

 

Sēde slēgta plkst.11.30 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs       M.Laksbergs 


