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LATVIJAS  REPUBLIKA 

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

 

VENTSPILS NOVADA DOMES MEDĪBU  

KOORDINĀCIJAS KOMISIJAS 

SĒDES PROTOKOLS 
                                                                                                                                                

2018.gada 26.jūnijā                    Nr.1 

Sēde sākta plkst. 13.00 

 

Sēdi vada:  

Ventspils novada domes 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 

Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāvis     Lauris Ķemlers 

 

Pieaicināti:      

Biedrība “Mednieku klubs “Jūrkalne””     Valdis Bergmanis 

 

Nepiedalās:   
Valsts meža dienesta pārstāvis      Uldis Frīdenbergs 

PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs     Ivars Koloda 

Zemes īpašnieks AS “Latvijas valsts meži” pārstāvis   Jānis Brauns 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

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

nodarīto materiālo zaudējumu apmēra aprēķins. 

 

 

1.§ 

Par AS “Latvijas valsts meži” iesnieguma medījamo dzīvnieku mežsaimniecībai 

nodarīto materiālo zaudējumu apmēra aprēķins 

(M.Laksbergs) 

 

Ventspils novada pašvaldība 2018.gada 7.maijā saņēmusi akciju sabiedrība “Latvijas valsts 

meži” (turpmāk – AS “Latvijas valsts meži”), J.Brauna (uz pilnvaras pamatu) iesniegumu 

(reģ.Nr.IN10754), par konstatētajiem jaunaudžu postījumiem AS “Latvijas valsts meži” 

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

226.kvartāla 32.nogabalu 1,42 ha platībā, 240.kvartāla 12-1.nogabalu 3,82 ha platībā, 13-

1.nogabalu 0,89 ha platībā, 246.kvartāla 17.nogabalu 1,25 ha platībā, 13.nogabalu 1,04 ha platībā, 
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251.kvartāla 14.nogabalu 1,99 ha platībā, 258.kvartāla 15.nogabalu 2,76 ha platībā 265.kvartāla 

5.nogabalu 0,64 ha platībā, 6.nogabalu 1,4 ha platībā, 271.kvartāla 7.nogabalu 1,89 ha platībā, 13-

1.nogabalu 1,93 ha platībā, 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. 

Medību koordinācijas komisija (turpmāk – komisija) 2018.gada 11.jūnijā no plkst.13.00 līdz 

plkst.21.30 uzsākta platību apsekošanas procedūra dabā Ziemeļkurzemes reģiona Ventas iecirkņa 

708.kvartālu apgabala meža masīvā, kas ietver 226.kvartāla 32.nogabalu 1,42 ha platībā, 

240.kvartāla 12-1.nogabalu 3,82 ha platībā, 13-1.nogabalu 0,89 ha platībā, 246.kvartāla 

17.nogabalu 1,25 ha platībā, 13.nogabalu 1,04 ha platībā, 251.kvartāla 14.nogabalu 1,99 ha platībā, 

258.kvartāla 15.nogabalu 2,76 ha platībā 265.kvartāla 5.nogabalu 0,64 ha platībā, 6.nogabalu 1,4 ha 

platībā, 271.kvartāla 7.nogabalu 1,89 ha platībā, 13-1.nogabalu 1,93 ha platībā, un atrodas Ventspils 

novada Jūrkalnes pagastā. Apsekošanā piedalās M.Laksbergs, A.Āboliņš, I.Koloda, L.Ķemlers, kā 

arī pieaicināti: J.Brauns, V.Bergmanis, G.Millers. Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 26.maija 

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

koordināciju komisijām” 9.punkts, nosaka, ka komisija dabā pārbauda iesniegumā minētos 

postījumus un veiktos aizsardzības pasākumus, ja postījumi nodarīti mežsaimniecībai, tos apseko 10 

darbdienu laikā un noteikt postījumu apjomu un postījumu pakāpi 15 darbdienu laikā pēc 

iesnieguma saņemšanas, tā kā medību tiesību lietotāja - biedrība “Mednieku klubs “Jūrkalne”” 

objektīvu iemeslu dēļ  komisija iepriekš nav tikusi saukta, kā noteikts normatīvajos aktos. Komisija 

konstatējusi, ka iesniegumā minēto nogabalu platība atšķiras no Meža valsts reģistra datos 

minētajām platībām. 

Apsekojot platības dabā, komisija konstatē, briežu veiktus postījumus. Komisija konstatē, ka  

apstrādājot ar repelentu - Cervacol Extra stādu galotnes, briežu bojājumi galotnēm ir sistemātiski 

gadu no gada. Ar repelentu ir apstrādātas arī nedzīvās galotnes. Postījumu iespējamie iemesli – liels 

briežu populācijas blīvums, repelenta pielietošanas tehnoloģijas neievērošana, novēlota repelenta 

pielietošana (oktobra, novembra mēnesis). Medību formējums biedrība “Mednieku klubs 

“Jūrkalne”” 2017/2018gada medību sezonā ir veikusi briežu nomedīšanu, atbilstoši piešķirto 

medību licenču skaitam, pie tam veikusi papildus limita pieprasījumu. 

2018.gada 15.jūnijā no plkst. 13.00 līdz plkst.16.30 komisijas  locekļi M.Laksbergs, 

A.Kantiņa, A.Āboliņš, I.Koloda, L.Ķemlers, kā arī medību tiesību lietotājs Valdis Bergmanis, un 

Latvijas Mednieku savienības priekšsēdētājs Jānis Baumanis, izskata iesniegumu, notiek debates, 

tiek veikts medījamo dzīvnieku mežsaimniecības nodarīto materiālo zaudējumu apmēra aprēķins, 

atbilstoši postījumu pakāpei, iepriekšminētajām teritorijām Jūrkalnes pagastā. Komisija konstatē, ka 

ir veicama atkārtota 708.kvartālu apgabala meža masīvā, kas ietver 240.kvartāla 12-1.nogabalu, 

271.kvartāla 7.nogabalu, 271.kvartāla 13-1.nogabalu teritorijas apsekošana dabā. 

2018.gada 20.jūnijā no plkst. 08.30 līdz plkst.12.30 notiek atkārtota teritorijas apsekošana 

dabā, piedaloties, M. Laksbergs, A.Āboliņš, pieaicināti: V.Bergmanis, J.Brauns.  

Komisija konstatē, teritorijā veidojas situācija, kad dzīvnieku migrācijas un attiecīgo 

teritoriju apsaimniekošanas īpatnību dēļ tajā koncentrējas neraksturīgi liels briežu blīvums ar 

izrietošām sekām – postījumiem. 

Meža atjaunošanas un kopšanas izmaksu apmērs tiek noteikts atbilstoši MK noteikumi 

Nr.269 3.pielikumam un piemērojot 5.pielikuma meža atjaunošanas izmaksu koeficientus. Ņemot 

vērā apsekojuma rezultātus, zaudējumu aprēķins tiek veikts sekojošām platībām 246.kvartāla 

17.nogabalam, 246.kvartāla 13.nogabalam, 251.kvartāla 14.nogabalm, 258.kvartāla 15.nogabalam, 

265.kvartāla 5.nogabalam, 265.kvartāla 6.nogabalam. Lauris Ķemlers un Jānis Brauns atsakās 

parakstīt zaudējumu aprēķinu, kā iemeslu minot, ka zaudējumu aprēķins būtu jāveic Meža valsts 

reģistra datos minētajai atjaunotajai sugai: 226.kvartāla 32.nogabalam, 251.kvartāla 14.nogabalam, 

271.kvartāla 13-1.nogabalam, 271.kvartāla 7.nogabalm. 

Saskaņā ar MK noteikumi Nr.269 7.punktu, komisija lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu 

vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz puse komisijas locekļu. Komisijas loceklis Latvijas meža 

īpašnieku biedrības pārstāvis Lauris Ķemlers balsojumā nepiedalās. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz APL 64.panta otro daļu, Paziņošanas likuma 

8.panta pirmās daļas 2.punktu un trešo 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 - 3 balsis  (M.Laksbergs, A.Kantiņa, A.Āboliņš); PRET – nav; 

ATTURAS – nav;  

Ventspils novada domes Medību koordinācijas komisija n o l e m j: 

 

1. Veikt meža atjaunošanas un kopšanas izmaksas apmēra aprēķinu, 246.kvartāla 17.nogabalam, 

246.kvartāla 13.nogabalam, 251.kvartāla 14.nogabalm, 258.kvartāla 15.nogabalam, 

265.kvartāla 5.nogabalam, 265.kvartāla 6.nogabalam atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 

26.maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu 

noteikšanu un medību koordināciju komisijām” 3.pielikumam. Aprēķinā tiek pielietota 

nogabalu Meža valsts reģistra datu platība. 

 

2. Apstiprināt materiālo zaudējumu apmēru sekojošā apmērā: 

2.1. 246.kvartāla 17.nogabals, 1,30 ha zaudējumu apmērs EUR 1643,46 (viens tūkstotis seši 

simti četrdesmit trīs eiro un četrdesmit seši eiro centi); 

2.2. 246.kvartāla 13.nogabals, 1,04 ha zaudējumu apmērs EUR 1314,77 (viens tūkstotis trīs 

simti četrpadsmit eiro un septiņdesmit septiņi eiro centi); 

2.3. 251.kvartāla 14.nogabals, 1,99 ha zaudējumu apmērs EUR 2515,76 (divi tūkstoši pieci 

simti piecpadsmit eiro un septiņdesmit seši eiro centi); 

2.4. 258.kvartāla 15.nogabals, 2,71 ha zaudējumu apmērs EUR 3425,98 (trīs tūkstoši četri 

simti divdesmit pieci eiro un deviņdesmit astoņi eiro centi); 

2.5. 265.kvartāla 5.nogabals, 0,65 ha zaudējumu apmērs EUR 821,73 (astoņi simti divdesmit 

viens eiro un septiņdesmit trīs eiro centi); 

2.6. 265.kvartāla 6.nogabals, 1,40 ha zaudējumu apmērs EUR 1769,88 (viens tūkstotis 

septiņi simti sešdesmit deviņi eiro un astoņdesmit astoņi eiro centi). 

 

3. Valsts meža dienestam pievērst uzmanību Jūrkalnes mežu masīva briežu populācijas 

faktiskajam blīvumam, salīdzinot ar dzīvnieku uzskaites datiem. 

 

4. Sniegt rekomendāciju Valsts meža dienestam, pēc pieprasījuma saņemšanas, papildus izsniegt 

terminētas atļaujas briežu medīšanai biedrībai “Mednieku klubs “Jūrkalne”” un tās medību 

platību pierobežas medību formējumiem. 

 

5. Biedrībai “Mednieku klubs “Jūrkalne” līdz šā gada 31.oktobrim briežu nomedīšanas apjomu 

izpildīt 60% apmērā. 2018/2019.gada medību sezonā izmantot iespēju pieprasīt un nomedīt 

briežu ne mazāk, kā 25gab. papildus limitu. 

 

6. Biedrībai “Mednieku klubs “Jūrkalne” sniegt informāciju AS ”Latvijas valsts meži” 

(k.kristins@lvm.lv) un Ventspils novada medību koordinācijas komisijai 

(marcis.laksbergs@ventspilsnd.lv) nomedīto briežu foto fiksāžu un nomedīšanas vietas 

koordinātes. 

 

7. AS ”Latvijas valsts meži” viena mēneša laikā sniegt Ventspils novada domes medību 

koordinācijas komisijai informāciju par plānotajām darbībām meža apsaimniekošanas procesā 

ar mērķi mazināt meža dzīvnieku postījumu samazināšanai Jūrkalnes mežu masīvā. 

 

8. AS ”Latvijas valsts meži” veikt Jūrkalnes mežu masīvā atsevišķu atjaunojamo platību apstrādi 

ar repelentu Triko. 
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9. Rekomendēt AS ”Latvijas valsts meži” reproduktīvo materiālu apstrādāt ar repelentiem ne 

vēlāk par septembra mēnesī. 

 

10. AS ”Latvijas valsts meži” divas nedēļas iepriekš informēt Ventspils novada domes medību 

koordinācijas komisiju par konkrētu platību apstrādes laiku ar repelentiem un paveikto darbu 

pieņemšanas laiku, Jūrkalnes mežu masīvā. 

 

11. AS ”Latvijas valsts meži” izvērtēt līguma nosacījums ar medību formējumiem par nomedītu 

konkrētu limita procentu briežiem, līdz konkrētam termiņam. 

 

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

dienā pēc tā reģistrēšanas nodošanas 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. 

 

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

komisijas sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt tā izrakstu ierakstītā 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 246.kvartāla 17.nogabalam uz 1 

(vienas) lapas. 

Meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas izmaksas 246.kvartāla 13.nogabalam uz 1 

(vienas) lapas. 

Meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas izmaksas 251.kvartāla 14.nogabalam uz 1 

(vienas) lapas. 

Meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas izmaksas 258.kvartāla 15.nogabalam uz 1 

(vienas) lapas.  

Meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas izmaksas 265.kvartāla 5.nogabalam uz 1 

(vienas) lapas. 

Meža atjaunošanas un jaunaudžu kopšanas izmaksas 265.kvartāla 6.nogabalam uz 1 

(vienas) lapas. 

 

Sēde slēgta plkst.15.30 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs       M.Laksbergs 

 


