
 

 

 

 

 

 
 

SMILTENES NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 

 

Medību koordinācijas komisijas 

Postījumu apsekošanas protokols 
Smiltenē 

 

2021. gada 25.maijā                                                                                     Nr. 1 

 

Postījumu apsekošana sākta  pulksten 1000 

 

Postījumu apsekošanu veic šādā sastāvā:   

komisijas priekšsēdētājs- Uldis Birkenšteins  

komisijas sekretāre -Laima Āboltiņa  

komisijas locekļi- Zenta Špate, Arnis Čams, Kaspars Lārmanis 

Postījumu apsekošanā piedalās zemes īpašnieks – Jānis Teteris 

                   Medību kolektīva „Iekari”  pārstāvis – Gints Skrodelis 
Postījumu apsekošanas adrese:  

1. “Kubulnieki”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, zemes kadastra nr.9444 006008 

Postījumus apsekojot  komisija konstatēja: 

1. “Jaunkubulnieku” jaunaudzes 5.51 ha platībā postījumi ir 95 %  apmērā, par to liecina 

meža zvēru apgrauztās eglītes. Daļā nograuzto eglīšu vietā sastādīti melnalkšņi un bērzi 

. 

2. Mucenieku novadgrāvī ir redzami bebru postījumi, kas izdarīti rudenī un ir vairāki bebru 

aizsprosti, kas šobrīd ir daļēji izjaukti. Intensīva bebru kustība nav redzama. 

3.  Sarunājoties  ar  saimnieku  Jāni Teteri medību komisija saprata, ka viņa  uztraukums ir 

par to, ka katru gadu staltbriežu un stirnu populācija pieaug līdz ar to tiek nodarīti lielāki 

bojājumu jaunaudzēm. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, medību koordinācijas  komisija iesaka veikt sekojošus 

pasākumus: 

1. Ieteikt  zemes īpašniekam J.Teterim jaunaudzē lietot augu aizsardzības līdzekļus. 

2. Komunicēt  zemes īpašniekam J.Teterim ar Mednieku biedrību “Iekari” un ziņot par  

bebru un pārnadžu nodarītajiem postījumiem. 

3. Nepieciešamības gadījumā  Mednieku biedrībai “Iekari” iesakām  griezties Valsts Mežu 

dienestā papildus medību atļauju saņemšanai pēc jaunaudžu postījumu apsekošanas. 



 

 

 

 

 

Postījumu apsekošanu beidz pulksten 1500 

 

  

Postījumu apsekošanu vadīja:    

                 Uldis Birkenšteins 
    Paraksts    paraksta atšifrējums 

 

Komisijas locekļi:                                

                                                             
                 Zenta Špate 
    Paraksts    paraksta atšifrējums 

 

                Arnis Čams 
    Paraksts    paraksta atšifrējums 

 

                                                Kaspars Lārmanis 
    Paraksts    paraksta atšifrēju 

          

 

Pieaicinātās personas : 

 “Kubulnieki” īpašnieks Jānis Teteris 
                                                Paraksts 

paraksta atšifrējums
 

                                   

MK “Iekari” pārstāvis Gints Skrodelis 
                                                Paraksts 

paraksta atšifrējums
 

 

 

Postījumu apsekošanu  protokolēja:  
       Laima Āboltiņa 

                                              Paraksts
                             paraksta atšifrējums 

 



 

 

 

 

 

NORAKSTS 
(ģerboņa attēls) 

 

SMILTENES NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 

 

Medību koordinācijas komisijas 

Postījumu apsekošanas protokols 
Smiltenē 

 

2021. gada 25.maijā                                                                                     Nr. 1 

 

Postījumu apsekošana sākta  pulksten 1000 

 

Postījumu apsekošanu veic šādā sastāvā:   

komisijas priekšsēdētājs- Uldis Birkenšteins  

komisijas sekretāre -Laima Āboltiņa  

komisijas locekļi- Zenta Špate, Arnis Čams, Kaspars Lārmanis 

Postījumu apsekošanā piedalās zemes īpašnieks – Jānis Teteris 

                   Medību kolektīva „Iekari”  pārstāvis – Gints Skrodelis 
Postījumu apsekošanas adrese:  

2. “Kubulnieki”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, zemes kadastra nr.9444 006008 

Postījumus apsekojot  komisija konstatēja: 

4. “Jaunkubulnieku” jaunaudzes 5.51 ha platībā postījumi ir 95 %  apmērā, par to liecina 

meža zvēru apgrauztās eglītes. Daļā nograuzto eglīšu vietā sastādīti melnalkšņi un bērzi 

. 

5. Mucenieku novadgrāvī ir redzami bebru postījumi, kas izdarīti rudenī un ir vairāki bebru 

aizsprosti, kas šobrīd ir daļēji izjaukti. Intensīva bebru kustība nav redzama. 

6.  Sarunājoties  ar  saimnieku  Jāni Teteri medību komisija saprata, ka viņa  uztraukums ir 

par to, ka katru gadu staltbriežu un stirnu populācija pieaug līdz ar to tiek nodarīti lielāki 

bojājumu jaunaudzēm. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, medību koordinācijas  komisija iesaka veikt sekojošus 

pasākumus: 

4. Ieteikt  zemes īpašniekam J.Teterim jaunaudzē lietot augu aizsardzības līdzekļus. 

5. Komunicēt  zemes īpašniekam J.Teterim ar Mednieku biedrību “Iekari” un ziņot par  

bebru un pārnadžu nodarītajiem postījumiem. 

6. Nepieciešamības gadījumā  Mednieku biedrībai “Iekari” iesakām  griezties Valsts Mežu 

dienestā papildus medību atļauju saņemšanai pēc jaunaudžu postījumu apsekošanas. 

Postījumu apsekošanu beidz pulksten 1500 



 

 

 

 

 

 

  

Postījumu apsekošanu vadīja:    

    (paraksts)              Uldis Birkenšteins 
    Paraksts    paraksta atšifrējums 

 

Komisijas locekļi:                                

                                                             
    (paraksts)             Zenta Špate 
    Paraksts    paraksta atšifrējums 

 

    (paraksts)           Arnis Čams 
    Paraksts    paraksta atšifrējums 

 

                                     (paraksts)            Kaspars Lārmanis 
    Paraksts    paraksta atšifrēju 

          

 

Pieaicinātās personas : 

                                    (paraksts) “Kubulnieki” īpašnieks Jānis Teteris 
                                                Paraksts 

paraksta atšifrējums
 

                                   

                                   (paraksts)    MK “Iekari” pārstāvis Gints Skrodelis 
                                                Paraksts 

paraksta atšifrējums
 

 

 

Postījumu apsekošanu  protokolēja:  
    (paraksts) Laima Āboltiņa 

                                              Paraksts
                             paraksta atšifrējums 

 

NORAKSTS PAREIZS 

Smiltenes novada domes 

Kancelejas nodaļas vadītāja         D.Kaupe  

27.05.2021. 

 


