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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 1.oktobrī                   Nr.3 

 

Sēde sākta plkst. 10.00 

 

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 

 

Pieaicināti:      

Biedrība “Mednieku klubs “Jūrkalne””     Valdis Bergmanis 

 

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” 2018.gada 17.septembra vēstuli.  

 

 

1.§ 

Par AS “Latvijas valsts meži” 2018.gada 17.septembra vēstuli  

(M.Laksbergs) 

 

Ventspils novada domes Medību koordinācijas komisija (turpmāk – Komisija) 2018.gada 

17.septembrī saņēmusi akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” (turpmāk – AS “Latvijas valsts 

meži”), mežkopības vadītāja Laura Ķemlera  vēstuli (reģ.Nr.IN21988), par atbildi Komisijas 

prasītai informācijai par Jūrkalnes meža masīvā atjaunoto platību apstrādi ar repelentu TRIKO, 

plānoto apstrādes laiku un darbu pieņemšanas laiku ar norādītām kvartālu un nogabalu platībām. 
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2018.gada 1.oktobrī komisijas  locekļi M.Laksbergs, A.Kantiņa, A.Āboliņš, kā arī medību 

tiesību lietotājs Valdis Bergmanis, veica apskati dabā un situācijas fotofiksāciju. Platību 

apsekošanai dabā izvēlētas Ziemeļkurzemes reģiona Ventas iecirkņa 708.kvartālu apgabala meža 

masīvā, kas ietver 240.kvartāla 12-1.nogabalu,  251.kvartāla 14.nogabalu,  258.kvartāla 

29.nogabalu. Komisija 2018.gada 26.jūnija sēdē lēma, ka  AS ”Latvijas valsts meži” informēs 

Komisiju par konkrētu platību apstrādes laiku ar repelentiem un paveikto darbu pieņemšanas laiku, 

Jūrkalnes mežu masīvā, līdz ar to tika veikta pārbaude par veiktiem aizsardzības pasākumiem 

iepriekš minētajos nogabalos: 

1.  240.kvartāla 12-1.nogabals, suga priede (P) veikta uzskaite 3 parauglaukumos. 

1.1. parauglaukumā Nr.1 tika konstatēts: ar repelentu TRIKO apstrādātas 5gab. stādītas 

priedes un 1gab. dabīgi iesējusies priede, bez repelenta apstrādes 1gab. stādīta priede un 4gab. 

dabīgi iesējušās priedes; 

1.2. parauglaukumā Nr.2 tika konstatēts: ar repelentu TRIKO apstrādātas 6gab. stādītas 

priedes, bez repelenta apstrādes 1gab. stādīta priede un 11gab. dabīgi iesējušās priedes, 1gab. stādīta 

priede apstrādāta daļēji; 

1.3. parauglaukumā Nr.3 tika konstatēts: ar repelentu TRIKO apstrādātas 6gab. stādītas 

priedes un 1gab. dabīgi iesējusies priede, bez repelenta TRIKO apstrādes 10gab. dabīgi iesējušās 

priedes, 2gab. stādītas priedes apstrādāta daļēji. Nogabalā ar repelentu TRIKO apstrādāts koku 

galotnes dzinums. 

2. 251.kvartāla 14.nogabals, suga egle (E). Pēc 26.06.2018. apsekošanas rezultātiem 

augtspējīgo koku skaits ir 1967gab./ha. Ar repelentu TRIKO apstrādāts aptuveni 80% no 

augtspējīgajām eglēm. Nogabalā ar repelentu TRIKO apstrādāts koku galotnes dzinums. 

3. 258.kvartāla 29.nogabals, suga priede (P). Pretēji AS “Latvijas valsts meži” norādītajam 

par atjaunoto platību apstrādi ar repelentu TRIKO, tiek konstatēts, ka kociņu galotnes nav 

apstrādātas ar repelentu TRIKO. Priede stādīta šā gada pavasarī. Veikta uzskaite 2 parauglaukumos. 

3.1. parauglaukumā Nr.1 tika konstatēts: augtspējīgas 4gab. priedes, ar nokaltušiem galotņu 

dzinumiem 3gab. priedes; 

3.2. parauglaukumā Nr.2 tika konstatēts: augtspējīga 1gab. priede, ar nokaltušiem galotņu 

dzinumiem 4gab. priedes. 

                Pastāvot iepriekš izklāstītajiem lietas apstākļiem, Ventspils novada domes Medību 

koordinācijas komisija konstatē, ka apsekotajās platībās netiek pienācīgi veikti aizsardzības 

pasākumi un ignorētas AS “Latvijas valsts meži” normatīvā akta “Kvalitātes prasības jaunaudžu 

aizsardzībai pret briežu dzimtas dzīvnieku izraisītiem dzinumu bojājumiem, lietojot repelentus” 

(apstiprināti ar 21.12.2016. rīkojumu Nr.3.1-1_0066_200_16_67) prasības, kā arī 258.kvartāla 

29.nogabalā stādīto koku skaits neatbilst Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.308 

“Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” 15.2.1. punkta prasībām.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 26.maija 

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

koordināciju komisijām” 16.1.apakšpuntu, 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. AS ”Latvijas valsts meži” divu nedēļu laikā informēt Ventspils novada domes medību 

koordinācijas komisiju par iespēju ievērot Jūrkalnes mežu masīvā AS ”Latvijas valsts meži”  

normatīvā akta “Kvalitātes prasības jaunaudžu aizsardzībai pret briežu dzimtas dzīvnieku 

izraisītiem dzinumu bojājumiem, lietojot repelentus” prasības. 

 

2. AS ”Latvijas valsts meži” divu nedēļu laikā informēt Ventspils novada domes medību 

koordinācijas komisiju par iespēju Jūrkalnes mežu masīvā ar repelentu veikt priedes koku 

apstrādi vairāk kā 3000 gab./ha, egles koku apstrādi vairāk kā 2000 gab./ha, apstrādi veicot gan 

galotnes dzinumam, gan sānzaru dzinumiem.   
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3. 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 priekšsēdētājam, 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 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 

 


