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VENTSPILS NOVADA DOMES MEDĪBU  

KOORDINĀCIJAS KOMISIJAS 

SĒDES PROTOKOLS 
 

2017.gada 26.maijā                  Nr.1 

 

Sēde sākta plkst. 09.00 

 

Sēdi vada:  

Ventspils novada Medību koordinācijas 

Komisijas priekšsēdētājs       Mārcis Laksbergs 

 

Protokolē:  

Ventspils novada pašvaldības  

Licencēšanas un vides pārvaldības speciāliste     Ivita Meinarde 

 

Piedalās  komisijas locekļi:   
Lauku atbalsta dienesta pārstāvis      Arta Kantiņa 

Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāvis     Lauris Ķemlers 

 

Pieaicināts:      

Zemes īpašnieks AS “Latvijas valsts meži” pārstāvis   Jānis Brauns 

Biedrība “Mednieku klubs “Jūrkalne””     Valdis Bergmanis 

 

Nepiedalās:   
PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs     Ivars Koloda 

Valsts meža dienesta pārstāvis      Uldis Frīdenbergs 

Latvijas mednieku savienība biedrības pārstāvis    Agris Āboliņš 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par AS “Latvijas valsts meži” iesniegumu. 

 

1.§  

Par AS “Latvijas valsts meži” iesniegumu 

      (M.Laksbergs) 

 

Ventspils novada pašvaldība 17.05.2017. saņēmusi AS “Latvijas valsts meži” iesniegumu 

(reģ.Nr.IN12025), par konstatētajiem jaunaudžu postījumiem AS “Latvijas valsts meži” 

Ziemeļkurzemes reģiona Ventas iecirkņa 708.kvartālu apgabala meža masīvā, kas ietver 

239.kvartāla 62.nogabalu, 246.kvartāla 9., 13., 17., 45-1.nogabalus kadastra apzīmējums 

98500020304, un atrodas Ventspils novada Jūrkalnes pagastā. Iesniegumā tiek lūgts noteikt 

nodarīto zaudējumu apmēru un atbilstoši postījumu pakāpei uzdot par pienākumu medību tiesību 

lietotājam pastiprināti medīt postījumu vietās, norādot pasākumu īstenošanas termiņu, kā arī 

kontrolēt pasākumu īstenošanas gaitu un rezultātus vai izstrādāt rīcības plānu. 

Nepieciešamā apsekošanas procedūra tiek veikta 26.05.2017. Tika apsekoti 5 meža 
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nogabali. Pamatkultūra – priede un egle. Nepieciešams noteikt postījumu pakāpi ar mērījumu 

palīdzību.  

Debatēs piedalās Medību koordinācijas komisijas locekļi Mārcis Laksbergs, Arta 

Kantiņa, Lauris Ķemlers un uzaicinātās personas Jānis Brauns, Valdis Bergmanis. 

M.Laksbergs norāda, ka komisijas locekļi ir izteikuši vairākus viedokļus, par kuriem 

jāveic balsojums. Viņš apkopo izskanējušos priekšlikumus: 

1. sastādīt postījuma apsekošanas protokolu katram iepriekš minētajam nogabalam. 

2. sniegt rekomendāciju Valsts meža dienestam papildus izsniegt terminētas atļaujas briežu 

medīšanai meža masīva medību formējumiem. 

3. ierosināt mednieku formējumiem (arī blakus esošie medību tiesību lietotāji) aktīvi medīt 

briežus aktīvajā medību sezonas daļā; 

4. AS “Latvijas valsts meži” iesniegt Ventspils novada pašvaldībai informāciju par iesniegumā 

minēto platību meža atjaunošanas un kopšanas izmaksu apmēriem zaudējumu aprēķina 

veikšanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz APL 64.panta otro daļu, Paziņošanas 

likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, kā arī Medību likuma 29.panta pirmo daļu, 

ceturtās daļas 1.punktu, sestās daļas 3.punktu,  Ministru kabineta 26.05.2014. noteikumu Nr.269 

„Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordināciju 

komisijām” 2., 14.punktu, komisija vienbalsīgi nolemj: 

 

atklāti balsojot: PAR – 3 balsis (M.Laksbergs, L.Ķemlers, A.Kantiņa) , PRET – nav; 

ATTURAS – nav, komisija nolemj: 

 

1. Sastādīt postījuma apsekošanas protokolu Ziemeļkurzemes reģiona Ventas iecirkņa 

708.kvartāla apgabala meža masīvam, kas ietver 239.kvartāla 62.nogabalu, 246.kvartāla 9., 

13., 17., 45-1.nogabalus kadastra apzīmējums 98500020304, Jūrkalnes pagastā Ventspils 

novadā. 

 

2. Sniegt rekomendāciju Valsts meža dienestam papildus izsniegt terminētas atļaujas briežu 

medīšanai biedrībai “Mednieku klubs “Jūrkalne””. 

 

3. Sniegt rekomendāciju Valsts meža dienestam papildus izsniegt terminētas atļaujas briežu 

medīšanai blakus meža masīva medību formējumiem. 

 

4. AS “Latvijas valsts meži” iesniegt Ventspils novada pašvaldībai informāciju par iesniegumā 

minēto platību meža atjaunošanas un kopšanas izmaksu apmēriem zaudējumu aprēķina 

veikšanai. 

 

5. 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, Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-

3601, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

6. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc 

komisijas sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt tā izrakstu vienkāršā pasta sūtījumā AS 

“Latvijas valsts meži” Ziemeļkurzemes reģionam, adrese: Parka ielā 1, Dundaga, Dundagas 

pagasts, Dundagas novads, LV–3270; Valsts meža dienestam, Ziemeļkurzemes  

virsmežniecība adrese: Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV-3201. 

 

Pielikumā: Postījumu apsekošanas protokols uz 5 (piecām) lapām. 

 

Sēde slēgta plkst.12.30 

Komisijas priekšsēdētājs       M.Laksbergs 


