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VENTSPILS NOVADA DOMES MEDĪBU  

KOORDINĀCIJAS KOMISIJAS 

SĒDES PROTOKOLS 
                                                                                                                                                

2018.gada 13.augustā                    Nr.2 

 

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 

Valsts meža dienesta pārstāvis      Uldis Frīdenbergs 

 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Par Ventspils novada domes Medību koordinācijas komisijas 2018.gada 26.jūnija sēdes 

protokola Nr.1 12.punkta precizēšanu. 

 

 

1.§ 

Ventspils novada domes Medību koordinācijas komisijas 2018.gada 26.jūnija sēdes protokola 

Nr.1 12.punkta precizēšanu 

(M.Laksbergs) 

 

Ventspils novada domes Medību koordinācijas komisija 2018.gada 10.augustā saņēmusi 

Administratīvo aktu strīdu komisijas sēdes protokola 2018.gada 25.jūlija izrakstu “Par LVM 

sūdzības izskatīšanu” (protokols Nr.9; 1.§), par 2018.gada 26.jūnija Ventspils novada domes 

medību koordinācijas komisijas sēdes protokola Nr.1 atkārtoti nodot izskatīšanai Medību 

koordinācijas komisijai un domes priekšsēdētājam lēmuma pieņemšanai. 

  Ventspils novada domes Medību koordinācijas komisija 2018.gada 26.jūnija sēdes protokolā 

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

nodarīto materiālo zaudējumu apmēra aprēķins” lemjošās daļas 12.punktā noteikts, ka lēmums 

pārsūdzams Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. 

Ventspils novada domes medību koordinācijas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 

2014.gada 26.maija noteikumu “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu 
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un medību koordinācijas komisijām” (turpmāk – MK noteikumi Nr.269) 17.punkts nosaka – 

komisijas lēmums par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu apmēru aprēķināšanu var apstrīdēt, 

iesniedzot iesniegumu pašvaldības domes priekšsēdētājam. Saskaņā ar Ventspils novada domes 

2014.gada 22.decembra nolikuma Nr.14 “Ventspils novada pašvaldības Medību koordinācijas 

komisijas nolikums” 21.punkts – komisijas pieņemtos lēmumus, var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu 

iesniegumu Ventspils novada domes priekšsēdētājam, mēneša laikā no administratīvā akta stāšanās 

dienas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz APL 67.panta otro daļu, Ministru kabineta  

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

noteikšanu un medību koordināciju komisijām” 17.punktu un Ventspils novada domes 2014.gada 

22.decembra nolikuma Nr.14 “Ventspils novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas 

nolikums” 21.punktu, 

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

PRET – nav; ATTURAS – nav; balsošanā nepiedalās (L.Ķemlers)  

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

 

1. Atzīt Ventspils novada domes Medību koordinācijas komisijas 2018.gada 26.jūnija sēdes 

protokola Nr.1 12.punktu sekojošā redakcijā: “komisijas pieņemtos lēmumus, var apstrīdēt, 

iesniedzot attiecīgu iesniegumu Ventspils novada domes priekšsēdētājam, mēneša laikā no 

administratīvā akta stāšanās dienas”. 

 

2. 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. 

 

 

Sēde slēgta plkst.14.00 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs       M.Laksbergs 

 


