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1. A/S Latvijas valsts meži iesniegumu “Par medījamo dzīvnieku nodarītajiem 
postījumiem”, izskatīšana 

 
2017.gada 22.maijā saņemti A/S Latvijas valsts meži iesniegumi ( reģ.nr. 2485/2.13 un 

2486/2.13, kuros norādītas mežu platības Ēdoles pagastā, Kuldīgas novadā, kur medījamie 
dzīvnieki nodarījuši postījumus priežu jaunaudzēs – apkosti dzinumi un galotnes vairāk kā 40% 
kociņu. Postījumi veikti SIA Ēdoles medību kluba apmedījamās teritorijā.   

Aptuvenie postījumi ~ 8.15 ha platībā ir  zemes vienībā ar kadastra numuru - 
62460020139, 85.kv.20.nog.,87.kv.2.nog.,94.kv.14.nog.  

Aptuvenie postījumi ~ 3 ha apmērā ir zemes vienībā ar kadastra numuru – 62460020182, 
103.kv.9.nog.,103.kv.11.nog.,106.kv.8.nog.  

Iesniegumos norādīts, ka veikti aizsardzības pasākumi  - kociņu aizsardzībai izmantots 
repelents “Cervacol extra”, 8.15 ha platībā un 3 ha platībā. 

Iesniegumu iesniedzējs lūdz medību koordinācijas komisiju noteikt nodarītos zaudējumu 
apmēru, uzdot par pienākumu medību tiesību lietotājam pastiprināti medīt postījumu vietās, 
norādot pasākumu īstenošanas termiņus, kā arī kontrolēt pasākumu īstenošanas gaitu un 
rezultātus, vai izstrādāt rīcības plānu. 

2017.gada 20.jūnijā medību koordinācijas komisijas pārstāvji tikās ar A/S Latvijas valsts 
meži pārstāvjiem V.Grāmatnieku un A.Milzarāju, lai dabā apsekotu postījumu vietas un 
konstatētu postījumu apmērus.  

Apsekošanas laikā tika sastādīts medījamo dzīvnieku mežsaimniecībai nodarīto 
materiālo zaudējumu aprēķina forma. Konstatēts: 

1. Nopostītās mežaudzes sastāvs – 2-3 gadīgas priedes; 
2. Koka sugas vidējais augstums – 25 cm; 
3. Meža atjaunošanas veids - stādīts; 
4. Ir veikta augsnes sagatavošana; 
5. Ir veikt kopšana pirms mežaudzes atzīšanas par atjaunotu 
6. Uz fakta konstēšanas brīdi nav veikti jaunaudžu kopšanas pasākumi. 

Veicot aprēķinus,  zaudējumu apmērs 85 kavartāla 20.1 nogabalā – EUR 2026,16 
94. kvartāla 14.3 nogabalā – EUR 699,73  
87.kvartāla 2.nogabals nav veikts aprēķins, jo nogabals netika apsekots dabā.  
    

Jaunaudzēs īpašumā "Valsts mežs" ar kadastra nr. 62460020182,  103.kvartāla 
9.nogabalā 1.6 ha platībā,  103.kvartāla 11.nogabalā 1.24 ha platībā un 106.kvartāla 
8.nogabalā  2.29 ha platībā mežsaimniecībai nodarītie zaudējumi netiek rēķināti, jo 
vidējais augtspējīgo kociņu skaits pārbaudāmajā platībā ir aptuveni 3000 gab. uz 1 ha, 
kas ir vienāds ar par koku ciršanu meža zemēs reglamentējošajos normatīvajos aktos 
noteikto minimālo kociņu skaitu. 
 



Izvērtējot esošo situāciju, un iepazīstoties ar Ēdoles medību kluba statistiku aļņu un 
staltbriežu  izsniegto limitu un nomedīto dzīvnieku skaitu, nākas secināt, ka 2016/2017 gadā 
medību kolektīvs nav izmantojis limitā noteikto pilnībā : 

2016/2017. gadā limits:  alnim – 3; nomedīti 2 
    staltbriedis – 49; nomedīti 46 
2017/18. gada limits:   Alnis – 0 ( samazinājusies iecirkņa platība) 
    Staltbriedis -  62 
 
Pamatojoties uz Medību likum 29.panta 6.daļu un Noteikumu par medījamo 

dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām (MK noteikumi 
Nr.269) 24. līdz 27. punktiem, atklāti balsojot ar 6 balsīm „par” (Aleksandrs Lange, Aldis 
Lange, I.Sarma, I.Blūma, Z.Opmane, A.Grīnbergs), „pret” nav, „atturas” nav, Kuldīgas novada 
Domes Medību koordinācijas komisija n o l e m j :  

 
1. Uzdot medību tiesību lietotājam “SIA Ēdoles medību klubs” savā medību iecirknī: 
a) Uzsākt staltbriežu mātīšu un staltbriežu teļu individuālās medības no 2017.gada 10.jūlija, 

jo VMD Dienvidkurzemes virsmežniecība sagatavojusi rīkojumu par staltbriežu govju 
un teļu medību termiņa grozījumiem. Īpaši medījot staltbriežu teļus, kas ir galvenie 
postījumu radītāji jaunaudzēs  

b) No 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 31.janvārim vismaz 2 reizes mēnesī organizēt 
medības ar dzinējiem vai traucēšanu.  

c) Par  notikušajām medībām ar dzinējiem un to rezultātiem informēt medību tiesību 
īpašnieku A/S Latvijas valsts meži. 

d) Nepieciešamības gadījumā pieprasīt Valsts meža dienestam izsniegt papildus staltbriežu 
medību atļaujas medībām “SIA Ēdoles medību kluba” medību iecirknī. 

2. Noteikt, ka aprēķinātie zaudējumi mežsaimniecībai 94.kvartāla 14.3.nog.ir EUR 
699,73, un 85.kvartāla 20.1.nog.-EUR 2026,46. 87.kvartāla 2.nog. nepieciešams apsekot 
dabā. 103.kvartāla 9.nogabalā 1.6 ha platībā,  103.kvartāla 11.nogabalā 1.24 ha platībā 
un 106.kvartāla 8.nogabalā  2.29 ha platībā mežsaimniecībai nodarītie zaudējumi netiek 
rēķināti, jo vidējais augtspējīgo kociņu skaits pārbaudāmajā platībā ir aptuveni 3000 gab. 
uz 1 ha, kas ir vienāds ar par koku ciršanu meža zemēs reglamentējošajos normatīvajos 
aktos noteikto minimālo kociņu skaitu. 87.kvartāla 2.nog.nepieciešamības gadījumā  

3. Aicināt medību tiesību īpašnieku A/S Latvijas valsts meži izvērtēt iespējas mainīt koku 
sugu struktūru atjaunojamajās platībās, nolūkā samazināt pārnadžu nodarīto postījumu 
apjomus priežu tīraudzēs šajā teritorijā. 

 
Pievienotie dokumenti: Medījamo dzīvnieku mežsaimniecībai nodarīto materiālo zaudējumu 
apmēra aprēkini 
Lēmums nosūtāms:  
A/S Latvijas valsts meži; Ēdoles mednieku klubam, Ventas iela 2, Kuldīgā, LV-3301 

 
Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.pantu un MK noteikumu Nr.269 “Noteikumi 
par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 17.punktu 
var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, sūdzību iesniedzot Kuldīgas novada domes 
priekšsēdētājam. 

 
Sēdi vada 
Komisijas priekšsēdētājs     /paraksts/  A.LANGE 
Protokolē 
Komisijas sekretāre     /paraksts/  E.PĒTERSONE 
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Domes priekšsēdētājas vietnieka palīdze  
Kuldīgā, 10.07.2017.  E.PĒTERSONE 
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