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VENTSPILS NOVADA DOMES MEDĪBU  

KOORDINĀCIJAS KOMISIJAS 

SĒDES PROTOKOLS 
 

2019.gada 4.jūnijā                  Nr.1 

 

Sēde sākta plkst. 08.00 

 

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 

Latvijas mednieku savienība biedrības pārstāvis    Agris Āboliņš 

Valsts meža dienesta pārstāvis      Guntis Millers 

 

Pieaicināts:      

Zemes īpašnieks SIA “Ruda” pārstāvis     Atvars Gindra 

Mednieku kolektīvs “Ugālnieks-1”      Andris Plūksna 

Mednieku klubs “Dziras”       Andris Plūksna 

Mednieku klubs “Usma”       Jānis Strausmanis 

Mednieku un makšķernieku klubs “Zaļais Mežs”    Jānis Čaklis 

Mednieku klubs “Ameļciems”      Aigars Pečaks 

Mednieku biedrība “Piltene”       Ēriks Kaģis 

 

Nepiedalās:   
Biedrības LOSP pārstāvis       Andris Grāmatiņš 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par SIA “Ruda” iesniegumiem. 

2. Par SIA “Fragaria” iesniegumiem 

 

1.§  

Par SIA “Ruda” iesniegumiem 

      (M.Laksbergs) 

 

Ventspils novada pašvaldība 2019.gada 23.aprīlī saņēmusi SIA “Ruda”, reģ.Nr. 

40003383543, pilnvarotās personas Žaņa Bacāna iesniegumus (reģ.Nr.IN8642, IN8643, IN8644, 

IN8645, IN8646, IN8647, IN8648, IN8649, IN8650, IN8652, IN8653), kuros lūgts Ventspils 
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novada domes Medību koordinācijas komisijai (turpmāk – Komisija) novērtēt medījamo 

dzīvnieku nodarīto postījumu apmērus un aprēķināt zaudējuma apmērus: 

1. nekustamajā īpašumā ”Dravas”, Ugāles pagasts, Ventspils novads,  

kad.Nr.98700060061 3.kv. 7.nog.; 

2. nekustamajā īpašumā “Dzērves”, Usmas pagasts, Ventspils novads,  

kad.Nr.98740050013 2.kv 8.; 4.nog; kad.Nr.98740060088 3.kv 3.; 2.nog.;  

98740020019 4.kv. 4.nog.; 

3. nekustamajā īpašumā “Zeļļi-1”, Zlēku pagasts, Ventspils novads,  

kad.Nr.98940050030 3.kv. 8.; 6.nog.;  

4. nekustamajā īpašumā “Jaunmāči”, Ugāles pagasts, Ventspils novads,  

kad.Nr.98700090017 1.kv 30.; 38-1.; 28.; 37.; 20.; 33.; 34.nog.; 

5. nekustamajā īpašumā ”Laidarāji”, Ugāles pagasts, Ventspils novads,  

kad.Nr.98700070009 1.kv 23.; 4.; 36.; 32.; 34.; 40.; 9.nog.; 

6. nekustamajā īpašumā “Dzidrumi”, Ugāles pagasts Ventspils novads,  

kad.Nr.98700020058 1.kv. 6.nog.; 

7. nekustamajā īpašumā “Īvnieki”, Ances pagasts, Ventspils novads,  

kad.Nr.98440140011 1.kv. 16.nog.; 

8. nekustamajā īpašumā ”Mazskujenieki”, Popes pagasts, Ventspils novads, 

kad.Nr.98560020151 339.kv 7.nog.; 

9. nekustamajā īpašumā ”Vētras”, Puzes pagasts, Ventspils novads, kad.Nr.98600010001 

1kv. 23.; 27.; 24.nog. 

Zemes īpašnieka SIA “Ruda” pārstāvis iesniegumos informē, ka iepriekšējā gadā ir veikti 

aizsardzības pasākumi izmantojot aizsardzības līdzekli  Trico - ūdens emulsija pret meža 

zvēriem. Ir noslēgti medību tiesību nodošanas līgumi.  

 Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumi Nr.269 „Noteikumi par medījamo 

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

noteikumi Nr.269) 9.punkts nosaka, ka komisija dabā pārbauda iesniegumā minētos postījumus 

un veiktos aizsardzības pasākumus. Ja postījumi nodarīti mežsaimniecībai vai infrastruktūras 

objektiem, tos apseko 10 darbdienu laikā un šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās darbības 

veic 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.  

Tā, kā nebija iesniegta pilnvarotās personas pilnvara Komisija 2019.gada 30.aprīlī 

pieprasīja iesniegt iztrūkstošo dokumentu. Žanis Bacāns elektroniski parakstītā dokumentā 

2019.gada 3.maijā iesniedza Ventspils novada pašvaldībā pilnvaru. 2019.gada 17.maijā tika 

informēta pilnvarotā persona, ka Ventspils novada domes Medību koordinācijas komisijas 

locekļi objektīvu iemeslu dēļ nevar pieņemt lēmumu, jo komisija nav lemttiesīga, ja sēdē 

nepiedalās vismaz puse komisijas locekļu un plānots iesniegumus izskatīt Komisijā pēc 

2019.gada 27.maija. 

Komisijas locekļi 2019.gada 4.jūnijā dabā pārbaudīja iesniegumos minētos postījumus un 

iegūto informāciju atspoguļo postījumu apsekošanas protokolos (22 gab.):  

1. nekustamajā īpašumā ”Dravas”, Ugāles pagasts, Ventspils novads,  

kad.Nr.98700060061 3.kv. 7.nog.; 

2. nekustamajā īpašumā “Dzērves”, Usmas pagasts, Ventspils novads,  

kad.Nr.98740050013 2.kv 8.; 4.nog; kad.Nr.98740060088 3.kv 3.; 2.nog.;  

98740020019 4.kv. 4.nog.; 

3. nekustamajā īpašumā “Zeļļi-1”, Zlēku pagasts, Ventspils novads,  

kad.Nr.98940050030 3.kv. 8.; 6.nog.;  

4. nekustamajā īpašumā “Jaunmāči”, Ugāles pagasts, Ventspils novads,  

kad.Nr.98700090017 1.kv 30.; 38-1.; 28.; 37.; 20.; 33.; 34.nog.; 

5. nekustamajā īpašumā ”Laidarāji”, Ugāles pagasts, Ventspils novads,  

kad.Nr.98700070009 1.kv 23.; 4.; 36.; 32.; 34.; 40.; 9.nog. 

Apsekošanā piedalījās SIA “Ruda” pārstāvis Atvars Gindra. Tika uzklausīts viņa 

viedoklis par notikušo un ierosinājumi turpmākai rīcībai. 
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Lai samazinātu medījamo dzīvnieku nodarītos postījumus un medību tiesību nodošanas 

līgumā nav paredzēts citādi, zemes īpašnieka pienākums ir savā īpašumā nodrošināt aizsardzības 

pasākumus pret iespējamiem medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem, ciktāl tas nav 

pretrunā ar vides un dabas aizsardzības prasībām, un par tiem informēt arī medību tiesību 

lietotāju. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Medību likuma 29.pantu,   MK 

noteikumu Nr.269  2., 4., 9., 10., 14.punktu, komisija vienbalsīgi nolemj: 

atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (M.Laksbergs, L.Ķemlers, A.Kantiņa, G.Millers, 

A.Āboliņš) , PRET – nav; ATTURAS – nav, komisija nolemj: 

 

1. Uzdot SIA “Ruda”, reģ.Nr.40003383543 veikt aizsardzības pasākumus, tādējādi samazinot 

medījamo dzīvnieku postījumus,  iepriekš minētajās un apsekotajās teritorijās. 

 

2. Uzdot par pienākumu medību sezonā minētajos īpašumos konstatētajās un potenciālajās 

postījumu vietās pastiprināti medīt atbilstoši izsniegtajām medību atļaujām medību tiesību 

lietotājiem: 2.1. Mednieku kolektīvs “Ugālnieks-1”; 

2.2. Mednieku klubs “Dziras”; 

2.3.Mednieku klubs “Usma”; 

2.4. Mednieku un makšķernieku klubs “Zaļais Mežs”; 

2.5. Mednieku klubs “Ameļciems”; 

2.6. Mednieku biedrība “Piltene”. 

 

3. SIA “Ruda”, reģ.Nr.40003383543  viena mēneša laikā sniegt Ventspils novada domes medību 

koordinācijas komisijai informāciju par plānotajām darbībām meža apsaimniekošanas procesā 

ar mērķi mazināt meža dzīvnieku postījumu samazināšanai. 

 

4. 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. 

 

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

komisijas sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt tā izrakstu: 

5.1. SIA “Ruda”, adrese: Kronvalda bulvāris 10 – 31, Rīga, LV-1010; 

5.2. Mednieku kolektīvs “Ugālnieks-1” (adrispluksna@inbox.lv); 

5.3. Mednieku klubs “Dziras” (adrispluksna@inbox.lv); 

5.4. Mednieku klubs “Usma” (janis.strausmanis@ziemelkurzeme.vmd.gov.lv); 

5.5. Mednieku un makšķernieku klubs “Zaļais Mežs” (oskars.zivtins@witteveenbos.com); 

5.6. Mednieku klubs “Ameļciems” (martinsramanis@inbox.lv); 

5.7. Mednieku biedrība “Piltene” (margeris@livas.lv). 

 

Pielikumā: Postījumu apsekošanas protokoli uz 22 (divdesmit divām) lapām. 

 

2.§  

Par SIA “Fragaria” iesniegumiem 

      (M.Laksbergs) 

 

Ventspils novada pašvaldība 2019.gada 23.aprīlī saņēmusi SIA “Fragaria”, 

reģ.Nr.412030199711, pilnvarotās personas Žaņa Bacāna iesniegumus (reģ.Nr.IN8657, IN8658, 

IN8660, IN8661, IN8662, IN8663, IN8664, IN8665, IN8666, IN8667, IN8668, IN8669, IN8670, 

IN8671), kuros lūgts Ventspils novada domes Medību koordinācijas komisijai (turpmāk – 

Komisija) novērtēt medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apmērus un aprēķināt zaudējuma 

apmērus: 
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1. nekustamajā īpašumā ”Jorēni”, Usmas pagasts, Ventspils novads,  

kad.Nr.98740020039 1.kv 5., 6.nog.; 

2. nekustamajā īpašumā ”Bekas”, Ugāles pagasts, Ventspils novads,  

kad.Nr.98700080061 1.kv 6.nog.; 

3. nekustamajā īpašumā “Bujānu mežs”, Puzes pagasts, Ventspils novads, 

kad.Nr.98600130061 1.kv. 12.nog.; 

4. nekustamajā īpašumā “Dampeļi”, Popes pagasts Ventspils novads,  

kad.Nr.98560020078 1.kv. 15., 12.nog.; kad.Nr.985600201115 2.kv 1., 3., 5-1., 5-2.nog.; 

5. nekustamajā īpašumā “Dzērves”, Ances pagasts, Ventspils novads,  

kad.Nr.98440140027 561.kv.; 

6. nekustamajā īpašumā “Jaunsūniņi”, Usmas pagasts, Ventspils novads,  

kad.Nr98740020095 1.kv 9.nog.; 

7. nekustamajā īpašumā ”Kursīši”, Usmas pagasts, Ventspils novads,  

kad.Nr.98740040045 1.kv. 1., 2.nog.; 

8. nekustamajā īpašumā ”Lielmeži”, Ances pagasts, Ventspils novads,  

kad.Nr.98440080033 1.kv. 2.nog.; 

9. nekustamajā īpašumā “Meždaumanti”, Puzes pagasts, Ventspils novads, 

kad.Nr.98600010078 1.kv. 1., 4., 7.nog.; 

10. nekustamajā īpašumā ”Prūši”, Puzes pagasts, Ventspils novads,  

      kad.Nr.98600010056 1kv. 9-1.nog.; kad.Nr.98600010056 1.kv. 8., 7., 6.nog.; 

11. nekustamajā īpašumā ”Pukali”, Puzes pagasts, Ventspils novads,  

kad.Nr.98600090006 1.kv 14., 13., 14., 38., 39., 31., 40., 32., 27.nog.; 

12. nekustamajā īpašumā “Rumbas”, Usmas pagasts, Ventspils novads, 

           kad.Nr.98740010006 1.kv 2.nog.  

Zemes īpašnieka SIA “Fragaria” pārstāvis informē, ka iepriekšējā gadā ir veikti 

aizsardzības pasākumi izmantojot aizsardzības līdzekli  Trico - ūdens emulsija pret meža 

zvēriem. Ir noslēgti medību tiesību nodošanas līgumi. Nekustamajā īpašumā ”Jorēni”, Usmas 

pagasts, Ventspils novads, kad.Nr.98740020039 1.kv 5., 6.nog. medību tiesību izmantošanu 

platības, kurās nav medību tiesību lietotājs. 

 Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumi Nr.269 „Noteikumi par medījamo 

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

noteikumi Nr.269) 9.punkts nosaka, ka komisija dabā pārbauda iesniegumā minētos postījumus 

un veiktos aizsardzības pasākumus. Ja postījumi nodarīti mežsaimniecībai vai infrastruktūras 

objektiem, tos apseko 10 darbdienu laikā un šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētās darbības 

veic 15 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.  

Tā, kā nebija iesniegta pilnvarotās personas pilnvara Komisija 2019.gada 30.aprīlī 

pieprasīja iesniegt iztrūkstošo dokumentu. Žanis Bacāns elektroniski parakstītā dokumentā 

2019.gada 3.maijā iesniedza Ventspils novada pašvaldībā pilnvaru. 2019.gada 17.maijā tika 

informēta pilnvarotā persona, ka Ventspils novada domes Medību koordinācijas komisijas 

locekļi objektīvu iemeslu dēļ nevar pieņemt lēmumu, jo komisija nav lemttiesīga, ja sēdē 

nepiedalās vismaz puse komisijas locekļu un plānots iesniegumus izskatīt Komisijā pēc 

2019.gada 27.maija. 

Komisijas locekļi 2019.gada 4.jūnijā dabā pārbaudīja iesniegumos minētos postījumus un 

iegūto informāciju atspoguļo postījumu apsekošanas protokolos (3 gab.):  

1. nekustamajā īpašumā ”Jorēni”, Usmas pagasts, Ventspils novads,  

kad.Nr.98740020039 1.kv 5., 6.nog.; 

2. nekustamajā īpašumā ”Bekas”, Ugāles pagasts, Ventspils novads,  

kad.Nr.98700080061 1.kv 6.nog.. 

Apsekošanā piedalījās SIA “Fragaria” pārstāvis Atvars Gindra. Tika uzklausīts viņa 

viedoklis par notikušo un ierosinājumi turpmākai rīcībai. 

Lai samazinātu medījamo dzīvnieku nodarītos postījumus un medību tiesību nodošanas 

līgumā nav paredzēts citādi, zemes īpašnieka pienākums ir savā īpašumā nodrošināt aizsardzības 

pasākumus pret iespējamiem medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem, ciktāl tas nav 
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pretrunā ar vides un dabas aizsardzības prasībām, un par tiem informēt arī medību tiesību 

lietotāju. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Medību likuma 29.pantu,   MK 

noteikumu Nr.269  2., 4., 9., 10., 14.punktu, komisija vienbalsīgi nolemj: 

atklāti balsojot: PAR – 5 balsis (M.Laksbergs, L.Ķemlers, A.Kantiņa, G.Millers, 

A.Āboliņš) , PRET – nav; ATTURAS – nav, komisija nolemj: 

 

1. Uzdot SIA “Fragaria”, reģ.Nr.412030199711 veikt aizsardzības pasākumus, tādējādi 

samazinot medījamo dzīvnieku postījumus,  iepriekš minētajās un apsekotajās teritorijās. 

 

2. Uzdot par pienākumu medību sezonā minētajos īpašumos konstatētajās un potenciālajās 

postījumu vietās pastiprināti medīt atbilstoši izsniegtajām medību atļaujām medību tiesību 

lietotājiem: 2.1. AS “Latvijas valsts meži”; 

                   2.2. SIA “Dižezers”; 

                   2.3. Mednieku kolektīvs “Ugālnieks-1”; 

                   2.4. SIA “Mednieku klubs “Mētras-1””; 

2.5. Mednieku klubs “Puze”; 

2.6. Mednieku biedrība “Nīcciems”; 

2.7. Mednieku klubs “Kursa”; 

2.8. Mednieku klubs “Ance”. 

 

3. Uzdot SIA “Fragaria”, reģ.Nr.412030199711 lemt par medību tiesību iznomāšanu platībās, 

kurās nav medību tiesību lietotājs 

 

4. SIA SIA “Fragaria”, reģ.Nr.412030199711 viena mēneša laikā sniegt Ventspils novada 

domes medību koordinācijas komisijai informāciju par plānotajām darbībām meža 

apsaimniekošanas procesā ar mērķi mazināt meža dzīvnieku postījumu samazināšanai. 

 

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: 

6.1. SIA “Fragaria”, adrese: Kronvalda bulvāris 10 – 31, Rīga, LV-1010; 

6.2. AS “Latvijas valsts meži” (m.pavlovics@lvm.lv); 

6.3. SIA “Dižezers”(ilgvars.ziemelis@inbox.lv); 

6.4. Mednieku kolektīvs “Ugālnieks-1” (adrispluksna@inbox.lv); 

6.5. SIA “Mednieku klubs “Mētras-1””( jstrelis@inbox.lv); 

6.6. Mednieku klubs “Puze”( mkpuze@gmail.com); 

6.7. Mednieku biedrība “Nīcciems” (kankle@inbox.lv); 

6.8. Mednieku klubs “Kursa” (maris.gubats@apollo.lv); 

6.9. Mednieku klubs “Ance” (aivarslap@inbox.lv). 

 

Pielikumā: Postījumu apsekošanas protokoli uz 3 (trīs) lapām. 

 

Sēde slēgta plkst.17.30 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs       M.Laksbergs 
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