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2017.gada 29.jūnijā                   Nr.2 

 

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 mednieku savienība biedrības pārstāvis    Agris Āboliņš 

PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs     Ivars Koloda 

 

Pieaicināti:      

Biedrība “Mednieku klubs “Jūrkalne””     Valdis Bergmanis 

Valsts meža dienesta pārstāvis      Guntis Millers 

 

Nepiedalās:   
Valsts meža dienesta pārstāvis      Uldis Frīdenbergs 

Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāvis     Lauris Ķemlers 

Zemes īpašnieks AS “Latvijas valsts meži” pārstāvis   Jānis Brauns 

 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par AS “Latvijas valsts meži” iesnieguma medījamo dzīvnieku mežsaimniecībai 

nodarīto materiālo zaudējumu apmēra aprēķinu. 

 

1.§  

Par AS “Latvijas valsts meži” iesnieguma medījamo dzīvnieku mežsaimniecībai 

nodarīto materiālo zaudējumu apmēra aprēķins 

      (M.Laksbergs) 

 

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

iesniegumu (reģ.Nr.IN12025), par konstatētajiem jaunaudžu postījumiem AS “Latvijas valsts 
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meži” Ziemeļkurzemes reģiona Ventas iecirkņa 708.kvartālu apgabala meža masīvā, kas 

ietver 239.kvartāla 62.nogabalu 0,39 ha platībā, 246.kvartāla 9.nogabalu 1,63 ha platībā, 

13.nogabalu 1,04 ha platībā, 7.nogabalu 1,25 ha platībā, 45-1.nogabalu 1,10 ha platībā 

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 dabā tika veikta 2017.gada 26.maijā. Tika 

apsekoti 239.kvartāla 1 meža nogabals un 246.kvartāla 4 meža nogabali. 

Debatēs piedalās Medību koordinācijas komisijas (turpmāk – komisija) locekļi Mārcis 

Laksbergs, Arta Kantiņa, Agris Āboliņš, Ivars Koloda, Valdis Bergmanis un Guntis Millers. 

Ventspils novada pašvaldības Medību koordinācijas komisija papildus saņēmusi AS 

“Latvijas valsts meži” meža atjaunošanas un kopšanas faktisko izmaksu dokumentu kopijas. 

Izvērtējot meža atjaunošanas un kopšanas faktisko izmaksu dokumentu kopijas 

Ventspils novada domes komisija konstatē, ka  veikto darbu apjomi atšķiras no iesniegumā 

minētajām platībām. To iemesls ir meža inventarizācijas datu aktualizācija.  

Saskaņā ar iepriekš minēto un meža atjaunošanas un kopšanas izmaksu apmēru tiek 

noteikts atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi par 

medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordināciju komisijām” 

3.pielikumam un piemērojot 5.pielikuma meža atjaunošanas izmaksu koeficientus. Nosakot 

meža atjaunošanas un kopšanas izmaksu, komisija konstatē, ka ir būtiski postījumi.  Aprēķins 

tiek veikts sekojošām platībām: 239.kvartāla 62.nogabalam   246.kvartāla 9., 13., 7., 45-

1.nogabaliem.  

Stādi ir apstrādāti ar repilentiem, neraugoties uz to tiek konstatēta stādu galotņu 

bojājumi. Medību formējums biedrība “Mednieku klubs “Jūrkalne”” ir veikusi briežu 

nomedīšanu, atbilstoši piešķirto medību licenču skaitam. 

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

likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktu un otro daļu, Ministru kabineta  2014.gada 26.maija 

noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un 

medību koordināciju komisijām” 2., 15.punkta 15.1.3.apakšpuntu, 3.pielikumu, nosacījumus, 

 

atklāti balsojot: PAR - 4 balsis  (M.Laksbergs, A.Kantiņa, A.Āboliņš, I.Koloda); 

PRET – nav; ATTURAS – nav;  

Ventspils novada domes Licencēšanas komisija n o l e m j: 

 

1. Veikt meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas apmēra aprēķinu, atbilstoši Ministru 

kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku 

nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordināciju komisijām” 3.pielikumam.  

 

2. Apstiprināt meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas sekojošā apmērā: 

2.1. 239.kvartāla 62.nogabals, 0,39 ha zaudējumu apmērs EUR 459,42 (četri simti 

piecdesmit deviņi euro 42 centi); 

2.2. 246.kvartāla 9.nogabals, 1,63 ha zaudējumu apmērs EUR 1920,14 (viens tūkstotis 

deviņi simti divdesmit euro 14 centi); 

2.3. 246.kvartāla 13.nogabals, 1,04 ha zaudējumu apmērs EUR 857,58 (astoņi simti 

piecdesmit septiņi euro 58 centi); 

2.4. 246.kvartāla 7.nogabals, 1,25 ha zaudējumu apmērs EUR 1472,50 (viens tūkstotis 

četri simti septiņdesmit divi euro 06 centi); 

2.5. 246.kvartāla 45-1.nogabals, 1,10 ha zaudējumu apmērs EUR 907,06 (deviņi simti 

septiņi euro 06 centi). 
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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, Skolas ielā 4, 

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

 

4. 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. 

 

Pielikumā: Meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas izmaksas 239.kvartāla 62.nogabalam 

uz 3 (trīs) lapām. 

Meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas izmaksas 246.kvartāla 9.nogabalam uz 

3  (trīs) lapām.  

Meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas izmaksas 246.kvartāla 13.nogabalam 

uz 3 (trīs) lapām.  

Meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas izmaksas 246.kvartāla 7.nogabalam uz 

3 (trīs) lapām.  

Meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas izmaksas 246.kvartāla 45-1.nogabalam 

uz 3 (trīs) lapām. 

 

Sēde slēgta plkst.12.00 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs       M.Laksbergs 

 


