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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 
 

2020.gada 4.jūnijā                   Nr.2 

 

Sēde sākta plkst. 10.00 

 

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 

Valsts meža dienesta pārstāvis      Guntis Millers 

Biedrības LOSP pārstāvis       Andris Grāmatiņš 

 

Nepiedalās:   

Latvijas meža īpašnieku biedrības pārstāvis     Lauris Ķemlers 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

1. Komisijas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana. 

2. Par akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” iesniegumu par medījamo dzīvnieku 

nodarītajiem postījumiem Ances pagastā. 

3. Par akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” iesniegumu par medījamo dzīvnieku 

nodarītajiem postījumiem Usmas pagastā. 

 

1.§ 

Komisijas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana 

(M.Laksbergs) 

 

     Ventspils novada dome 2018.gada 11.oktobrī pieņēma lēmumu ”Par Ventspils novada 

pašvaldības Medības koordinācijas komisijas sastāva noteikšanu” (sēdes protokols Nr.32, 4.§,  

1.punktu) nosakot personas, kuras ir ievēlētas Medību koordinācijas komisijā (turpmāk-

Komisija): Mārcis Laksbergs, Guntis Millers, Arta Kantiņa, Agris Āboliņš, Lauris Ķemlers, 

Andris Grāmatiņš. 

Saskaņā ar Ventspils novada domes  2014.gada 22.decembra  nolikuma Nr.14   

“Ventspils novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas nolikums” 11.punktu ievēl 

komisijas priekšsēdētāja vietnieku. 

mailto:info@ventspilsnd.lv
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Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājs Mārcis Laksbergs par Ventspils novada 

domes Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieku ierosina ievēlēt Gunti Milleru. 

    Priekšlikumu  par citu kandidatūru nav.   

atklāti balsojot: PAR - 5 balsis  (M.Laksbergs, G.Millers, A.Kantiņa, A.Āboliņš, 

A.Grāmatiņš); PRET – nav; ATTURAS – nav;  

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

 

1. Ievēlēt Gunti Milleru, Valsts meža dienesta pārstāvi par Ventspils novada pašvaldības 

Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieku.  

 

2. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes Medību 

koordinācijas komisijas sēdes protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils 

novada domes Kancelejai (E.Ozoliņa), Personāla nodaļai (I.Stradiņa), Sabiedrisko attiecību 

speciālistam (D.Veidemanis). 

 

 

2.§ 

Par akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” iesniegumu par medījamo dzīvnieku 

nodarītajiem postījumiem Ances pagastā 

(M.Laksbergs) 

 

Ventspils novada pašvaldība 2020.gada 5.maijā saņēmusi akciju sabiedrība “Latvijas 

valsts meži” (turpmāk – AS “Latvijas valsts meži”), uz pilnvaras pamata Gunta Cīruļa 

iesniegumu (reģ.Nr.IN8762), par konstatētajiem jaunaudžu postījumiem AS “Latvijas valsts 

meži” Ziemeļkurzemes reģiona Rindas iecirkņa 701.kvartālu apgabala meža masīvā, kas ietver 

232.kvartāla 16-1.nogabalu 1,1 ha platībā, un atrodas Ventspils novada Ances 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. 

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

medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordināciju komisijām” 

(turpmāk – MK noteikumi Nr.269) 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 AS “Latvijas valsts meži” nebija iesniegusi visu 

nepieciešamo informāciju, saskaņā ar MK noteikumi Nr.269 prasībām, Ventspils novada 

pašvaldība 2020.gada 14.maijā nosūtīja AS “Latvijas valsts meži” vēstuli Nr.1.12./IZ973 “Par 

iesniegumu par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem” par iztrūkstošās informācijas 

pieprasījumu. Tā, kā 2020.gada 1.jūnijā Medību koordinācijas komisijā (turpmāk – MKK) nebija  

lemttiesīga, ja sēdē nepiedalās vismaz puse komisijas locekļu, MKK pārcelta uz 2020.gada 

4.jūniju, kurā iekļauti 2 darba kārtības jautājumi.  

MKK 2020.gada 4.jūnijā no plkst.10.00 līdz plkst.12.00 uzsākta platību apsekošanas 

procedūra dabā Ziemeļkurzemes reģiona Rindas iecirkņa 701.kvartālu apgabala meža masīvā, 

kas ietver 232.kvartāla 16-1.nogabalu 1,1 ha platībā, un atrodas Ventspils novada Ances pagastā. 

Apsekošanā piedalās MKK locekļi: M.Laksbergs, G.Millers, A.Kantiņa, A.Āboliņš, 

A.Grāmatiņš, kā arī pieaicināti: G.Cīrulis, S.Popovs un K.Kristiņš. Apsekojot platību dabā, 

MKK konstatē, briežu veiktus postījumus, kur nokostas priedīšu galotnes, priedēm galotnes  

apstrādātas ar aizsardzības līdzekli - Cervacol Extra. Ar repelentu ir apstrādātas arī nedzīvās, 

nokostās galotnes, bet sānu zariem netiek veikta apstrāde ar aizsardzības līdzekli. Postījumu 

iespējamie iemesli – visā platībā veikta kokaugu atvašu novākšana, tādējādi veicinot briežiem, 

kā barības bāzi izmantot atjaunošanas mērķa sugu - priedi. Repelenta pielietošanas iespējama 
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tehnoloģijas neievērošana, novēlota repelenta pielietošana (oktobra, novembra mēnesis). Ievērot 

rekomendētos meterioloģiskos apstākļus pielietojot repelentus. 

Biedrībai “Mednieku kolektīvs “Nabele”” 2019./2020.gada medību sezonā ir veikusi 

briežu nomedīšanu, atbilstoši piešķirto medību licenču skaitam, brieži uzskaitīti bija 63, limits 

31, izpilde 31, kolektīva vēlme šogad - briežu skaitu nesamazināt, limits 32.  

MKK atbilstoši MK noteikumi Nr.269 10.punktam nosaka, medījamo dzīvnieku 

postījumus, pēc pēdām vai postījumu rakstura nosaka postījumus nodarījušo dzīvnieku sugu, 

postījumu apjomu, kā arī veiktos aizsardzības pasākumus. Tā, kā aizsardzības pasākumi veikti 

novēloti un tikai priežu galotnēm, MKK konstatējusi postījuma apjomu. 

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., 10., 15.punkta, nosacījumus, 

atklāti balsojot: PAR - 5 balsis  (M.Laksbergs, G.Millers, A.Kantiņa, A.Āboliņš, 

A.Grāmatiņš); PRET – nav; ATTURAS – nav;  

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

 

1. Uzdot AS ”Latvijas valsts meži” pastiprināti kontrolēt repelentu apstrādes tehnoloģijas 

ievērošanu, tai skaitā repelentu sastāva koncentrācijas ievērošanu, repelentu uzklāšanu tikai 

sausiem kokiem pie temperatūras virs 00 C un vismaz divas stundas pirms lietus. 

 

2. Uzdot AS ”Latvijas valsts meži” reproduktīvo materiālu apstrādāt ar repelentiem ne vēlāk 

par septembra mēnesī. Ņemot vērā meterioloģiskajiem apstākļus un repelentu ražotāja 

noteikto preperāta darbības ilgumu, atkārtoti reproduktīvā materiāla izmatošanu ar repelentu 

janvāra, februāra mēnesī, kā arī veikt koku sānzaru apstrādi ar repenentiem, lai novēstu koku 

bojājumus. 

 

3. AS ”Latvijas valsts meži” veikt pasākumus postījumu mazināšanai, atbilstoši Ministru 

kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1483 “Savvaļā dzīvojošo medījamo 

dzīvnieku piebarošanas noteikumi”, piemēram atjaunojamajā platībā pilnībā nenovākt 

kokaugu atvases. 

 

4. Valsts meža dienestam pievērst uzmanību iesniegumā minētās platības apkārtējā mežu 

masīva briežu populācijas faktiskajam blīvumam, salīdzinot ar dzīvnieku uzskaites datiem. 

 

5. Biedrībai “Mednieku klubs “Nabele”” un apkārtējiem medību kolektīviem 

2020./2021.medību sezonā izmatot iespēju pieprasīt papildus terminētās atļaujas briežu 

nomedīšanai. 

 

6. Sniegt rekomendāciju Valsts meža dienestam, pēc pieprasījuma saņemšanas, papildus 

izsniegt terminētas atļaujas briežu medīšanai biedrībai “Mednieku klubs “Nabele”” un tās 

medību platību pierobežas medību formējumiem. 

 

 

7. 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. 

 

8. 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. 
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Pielikumā: Informācija no Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra arhīva 2019.gada 

septembris, oktobris uz 4 lapām 

 

 

3.§ 

Par akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” iesniegumu par medījamo dzīvnieku 

nodarītajiem postījumiem Ugāles pagastā 

(M.Laksbergs) 

 

Ventspils novada pašvaldība 2020.gada 5.maijā saņēmusi akciju sabiedrība “Latvijas 

valsts meži” (turpmāk – AS “Latvijas valsts meži”), uz pilnvara pamata Jāņa Grebes iesniegumu 

(reģ.Nr.IN8728), par konstatētajiem jaunaudžu postījumiem AS “Latvijas valsts meži” 

Ziemeļkurzemes reģiona Usmas iecirkņa 710.kvartālu apgabala meža masīvā, kas ietver 

228.kvartāla 18.nogabalu 2,2 ha platībā; 227.kvartāla 3.nogabalu 0,3 ha platībā; 227.kvartāla 

13.nogabalu 0,2 ha platībā, un atrodas Ventspils novada Ugāles 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. 

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

medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordināciju komisijām” 

(turpmāk – MK noteikumi Nr.269) 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 AS “Latvijas valsts meži” nebija iesnieguši visu 

nepieciešamo informāciju, saskaņā ar MK noteikumi Nr.269 prasībām, Ventspils novada 

pašvaldība 2020.gada 14.maijā nosūtīja AS “Latvijas valsts meži” vēstuli Nr.1.12./IZ974 “Par 

iesniegumu par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem” par iztrūkstošās informācijas 

pieprasījumu un precizēt postījumu vietas, norādot korektus datus, kadastra numurus. Tā, kā 

2020.gada 1.jūnijā Medību koordinācijas komisija (turpmāk – MKK)  nebija  lemttiesīga, ja sēdē 

nepiedalās vismaz puse komisijas locekļu, MKK pārcelta uz 2020.gada 4.jūniju, kurā iekļauti 2 

darba kārtības jautājumi.  

MKK 2020.gada 4.jūnijā no plkst.12.00 līdz plkst.16.00 uzsākta platību apsekošanas 

procedūra dabā Ziemeļkurzemes reģiona Usmas iecirkņa 710.kvartālu apgabala meža masīvā, 

kas ietver 228.kvartāla 18.nogabalu 2,2 ha platībā; 227.kvartāla 3.nogabalu 0,3 ha platībā; 

227.kvartāla 13.nogabalu 0,2 ha platībā, un atrodas Ventspils novada Ugāles pagastā. 

Apsekošanā piedalās MKK locekļi: M.Laksbergs, G.Millers, A.Kantiņa, A.Āboliņš, 

A.Grāmatiņš, kā arī pieaicināti: J.Grebis, M.Šefenovskis un K.Kristiņš. Apsekojot platību dabā, 

MKK konstatē, briežu veiktus postījumus, kur nokostas priedīšu galotnes, priedēm galotnes  

apstrādātas ar aizsardzības līdzekli - TRICO. Sānu zari netiek apstrādāti ar aizsardzības līdzekli. 

Postījumu iespējamie iemesli – visā platībā veikta kokaugu atvašu novākšana, tādējādi veicinot 

briežiem, kā barības bāzi izmantot atjaunošanas mērķa sugu - priedi. Iespējama repelenta 

pielietošanas tehnoloģijas neievērošana, intensīvās lietavās 2019.gada rudenī. Tiek konstatēta 

augtspējīgām priedēm kavēta attīstība, iespējamais iemesls iežuvušu stādu stādīšana 2019.gada 

maijā vai meterioloģiski sausais 2019.gada pavasaris. Briežu nodarītie postījumi tika konstatēti 

2020.gada februāri, martā.  

Biedrībai “Mednieku kolektīvs “Ugālnieks-1””  2019./2020.gada medību sezonā ir 

veikusi briežu nomedīšanu, atbilstoši piešķirto medību licenču skaitam, uzskaitīti bija 107 brieži, 

limits 62, izpilde 62,  piešķirtais limits 2020./2021.gada medību sezonā 72 gb.  

MKK atbilstoši MK noteikumi Nr.269 10.punktam nosaka, medījamo dzīvnieku 

postījumus, pēc pēdām vai postījumu rakstura nosaka postījumus nodarījušo dzīvnieku sugu, 

postījumu apjomu, kā arī veiktos aizsardzības pasākumus. Ņemot vērā, ka aizsardzības pasākumi 

veikti tikai priežu galotnēm, MKK konstatējusi postījuma apjomu. 
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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., 10., 15.punkta, nosacījumus 

atklāti balsojot: PAR - 5 balsis  (M.Laksbergs, G.Millers, A.Kantiņa, A.Āboliņš, 

A.Grāmatiņš); PRET – nav; ATTURAS – nav;  

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

 

1. Uzdot AS ”Latvijas valsts meži” pastiprināti kontrolēt aizsardzības līdzekļu apstrādes 

tehnoloģijas ievērošanu, tai skaitā repelentu sastāva koncentrācijas ievērošanu, repelentu 

uzklāšanu tikai sausiem kokiem pie temperatūras virs 00 C un vismaz divas stundas pirms 

lietus. 

 

2. Uzdot AS ”Latvijas valsts meži” reproduktīvo materiālu apstrādāt ar repelentiem ne vēlāk par 

septembra mēnesī. Ņemot vērā meterioloģiskajiem apstākļus un aizsardzības līdzekļu ražotāja 

noteikto preperāta darbības ilgumu, atkārtoti reproduktīvā materiāla izmatošanu ar repelentu 

janvāra, februāra mēnesī, kā arī veikt koku sānzaru apstrādi ar repenentiem, lai novēstu koku 

bojājumus. 

 

3. AS ”Latvijas valsts meži” veikt pasākumus postījumu mazināšanai, atbilstoši Ministru 

kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1483 “Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku 

piebarošanas noteikumi”, piemēram atjaunojamajā platībā pilnībā nenovākt kokaugu atvases. 

 

4. Valsts meža dienestam pievērst uzmanību iesniegumā minētās platības apkārtējā mežu masīva 

briežu populācijas faktiskajam blīvumam, salīdzinot ar dzīvnieku uzskaites datiem. 

 

5. Biedrībai “Mednieku klubs “Ugālnieki-1”” un apkārtējiem medību kolektīviem 

2020./2021.medību sezonā izmatot iespēju pieprasīt papildus terminētās atļaujas briežu 

nomedīšanai. 

 

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

terminētas atļaujas briežu medīšanai biedrībai “Mednieku klubs “Ugālnieki-1”” un tās medību 

platību pierobežas medību formējumiem. 

 

 

7. 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. 

 

8. 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: Informācija no Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra arhīva 2019.gada 

septembris, oktobris uz 4 lapām 

 

Sēde slēgta plkst.16.00 

 

Komisijas priekšsēdētājs       M.Laksbergs 
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Informācija no Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra arhīva  

2019.gada septembris, oktobris 

 

 

 

avots: www.meteo.lv 
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avots: www.meteo.lv 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs       M.Laksbergs 

 


