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Kas ir medības?

• Hobijs?

• Sports?

• Rekreācija? 

• Pārtikas sagāde?

• Dabas resursu apsaimniekošanas sistēma?

Mednieki, medību kolektīvi pašvaldībās- kāda vieta?



Medību resursu ilgtspējīga 
apsaimniekošana

medījamo dzīvnieku populācijas un apdzīvotās vides un 
ar to saistīto dabas resursu apsaimniekošana tādā 
veidā, lai saglabātu medību resursu bioloģisko 
daudzveidību un atjaunošanās spēju, nodrošinot 
medību resursus nākamajām paaudzēm, kā arī 
veicinātu medījamo dzīvnieku aizsardzību, ņemot 
vērā saimnieciskās, sociālās un vides intereses un 
neapdraudot dabas aizsardzības pasākumu 
īstenošanu medījamo dzīvnieku sugu izplatības 
teritorijā



Medību likums

medību iecirknis — vienlaidu medību platība, kuru 
apsaimnieko viens medību tiesību lietotājs;

medību platība — medījamo dzīvnieku brīvai 
dzīvošanai derīgā un medībām izmantojamā platība;

medību saimniecība — dabas resursu 
apsaimniekošanas sistēma, kas vienlaikus ar medību 
produkcijas ieguvi nodrošina šo resursu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu



Medību  tiesības
— tiesības zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam savā 

zemes gabalā medīt šajā likumā un medības reglamentējošos 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Medību tiesības zemes 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var izmantot pats vai nodot 
citai personai

medību tiesību īpašnieks — zemes īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs, kura īpašumā vai valdījumā esošajā zemes gabalā 
ietilpst medību platības;

medību tiesību lietotājs — fiziskā vai juridiskā persona, uz kuras 
vārda reģistrēts medību iecirknis

Medību norises kārtību savā medību iecirknī nosaka medību tiesību 
lietotājs.



Postījumi un zaudējumi

Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs par 
medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un 
zaudējumiem savā īpašumā (valdījumā) esošajā zemē, ja 
medību tiesības nav nodotas citam medību tiesību 
lietotājam.

Ja medību tiesību īpašnieks medību tiesības nodod citam medību 
tiesību lietotājam, pušu pienākumus un tiesības nosaka 
medību tiesību nodošanas līgumā, ciktāl tas nav pretrunā ar šā 
panta ceturto daļu.

Par nebrīvē audzētu savvaļas dzīvnieku nodarītajiem 
zaudējumiem ir atbildīgs dzīvnieku īpašnieks.



Lai samazinātu medījamo dzīvnieku 
nodarītos postījumus:

1) ja medību tiesību nodošanas līgumā nav paredzēts citādi, 
zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir savā 
īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajā zemē nodrošināt 
aizsardzības pasākumus pret iespējamiem medījamo 
dzīvnieku nodarītiem postījumiem, ciktāl tas nav pretrunā ar 
vides un dabas aizsardzības prasībām, un par tiem informēt 
arī medību tiesību lietotāju;

2) medību tiesību lietotāja pienākums ir medīt medību iecirknī, 
nodrošinot medību resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu;



3) zemes īpašnieka (lietotāja), infrastruktūras objektu 

apsaimniekotāja un medību tiesību lietotāja pienākums 

ir nekavējoties nodrošināt savstarpēju apmaiņu ar 

informāciju par konstatētajiem medījamo dzīvnieku 

nodarītajiem postījumiem;

4) Valsts meža dienests saskaņā ar medību 

saimniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ir 

tiesīgs postījumu vietās ārpus noteiktā medību termiņa 

atļaut nelimitēto medījamo sugu zīdītāju medīšanu, kā 

arī izdot medību atļaujas limitēto medījamo sugu 

zīdītāju medīšanai, pārsniedzot pieļaujamo 

nomedīšanas apjomu un — ja medību koordinācijas 

komisija pieņēmusi attiecīgu lēmumu — nepiemērojot 

šā likuma 19.panta pirmajā daļā noteiktās prasības par 

minimālajām medību platībām

http://likumi.lv/doc.php?id=77455#p19


Pašvaldību loma



Medību  koordinācijas komisija

epizootiju draudu gadījumos, kā arī tad, kad medījamie dzīvnieki 
postījumus īpašumam un videi nodara valsts vai valsts 
nozīmes meliorācijas sistēmās vai teritorijās, kur medīt 
aizliegts vai kur ir šo postījumu iemesls, pieaicinot piegulošo 
platību medību tiesību lietotājus un attiecīgās nozares 
ekspertus, konkrētajā teritorijā nosaka:

1) lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, meliorācijas sistēmām un 
infrastruktūras objektiem nodarīto postījumu apjomu;

2) to materiālo zaudējumu apmēru, kurus lauksaimniecībai un 
mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki;

3) pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai 

likvidēšanai.



Tiesības, ne pienākums!

Medību koordinācijas komisijai, saņemot medību 
tiesību īpašnieka piekrišanu, ir tiesības uz minēto 
pasākumu veikšanas laiku pārņemt un īstenot 
medību tiesības konkrētajā zemes vienībā. 

Medību koordinācijas  komisijas lēmuma apstrīdēšana 
neaptur tā darbību.



Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto 
zaudējumu noteikšanu un medību 

koordinācijas komisijām (MKN Nr.269) 

Medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo 
zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai 
vai likvidēšanai nosaka attiecīgās pašvaldības izveidota Medību 
koordinācijas komisija. Komisijas darbu organizē pašvaldība.

SVARĪGI!!! Komisijas sastāvā (6 cilv.!!!) iekļauj pa vienam pārstāvim no 
attiecīgās pašvaldības, Valsts meža dienesta un Lauku atbalsta dienesta, kā 
arī pa vienam pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un meža 
īpašnieku apvienības, kurā komisijas izveidošanas laikā ir vairāk nekā 200 
biedru. Komisijas sastāvu apstiprina uz četriem gadiem.

Komisija ir tiesīga piesaistīt neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.



MKK nav Jelgavas, Jēkabpils, Valmieras pilsētās un 
Saulkrastu, Mārupes novados. 



Komisijai ir pienākums:
1.1. noteikt postījumu apjomu un postījumu pakāpi;

1.2. izvērtēt nepieciešamību noteikt pasākumus turpmāku postījumu 
novēršanai;

1.3. aprēķināt medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu apmēru
lauksaimniecībai vai mežsaimniecībai . Ja postījumi nodarīti infrastruktūras 
objektiem, eksperts sagatavo tāmi, norādot darbu apjomu un materiālu 
daudzumu, kas nepieciešams, lai infrastruktūras objektu atjaunotu 
iepriekšējā kārtībā;

2. protokolēt komisijas sēdes un iesnieguma izvērtēšanas gaitu;

3. medību tiesību pārņemšanas gadījumā iesaistīt medību tiesību 
izmantošanā medību tiesību lietotājus no ģeogrāfiski tuvākajām medību 
platībām;

4. nākamajā darbdienā pēc sēdes publicēt sēdes protokolu pašvaldības 
tīmekļa vietnē;

5. epizootiju izplatības vai draudu gadījumā sadarboties ar Pārtikas un 
veterināro dienestu



Komisijai ir tiesības:

1. izstrādāt rekomendācijas medījamo dzīvnieku postījumu 
samazināšanai;

2. izstrādāt rīcības plānu, ja ir objektīvs pamats uzskatīt, ka 
savvaļas medījamie dzīvnieki var radīt ārkārtas postījumus 
attiecīgās pašvaldības teritorijā;

3. lemt par rīcību ar klaiņojošiem, bezsaimnieka vai 
nepieskatītiem mājas (istabas) dzīvniekiem, ja tie uzbrūk 
mājdzīvniekiem vai savvaļas dzīvniekiem vai apdraud 
mājdzīvniekus vai cilvēkus;

4. lemt par pasākumiem epizootiju vai to izplatības draudu 
ierobežošanai saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta 
rīkojumu. Epizootiju draudi pielīdzināmi ārkārtas postījumiem;



ja nodarīti būtiski postījumi:
1. pieprasīt un nekavējoties saņemt nepieciešamo informāciju no zemes īpašnieka 

(tiesiskā valdītāja), Valsts meža dienesta vai medību tiesību lietotāja;

2. uzdot par pienākumu zemes īpašniekam vai apsaimniekotājam veikt aizsardzības 
pasākumus, norādot to veidu, apjomu un īstenošanas termiņu, kā arī kontrolēt
pasākumu īstenošanas gaitu un rezultātus, ja aizsardzības pasākumi nav veikti vai 
veikti nepienācīgi;

3. uzdot par pienākumu medību tiesību īpašniekam vai lietotājam pastiprināti medīt 
esošajās un potenciālajās postījumu vietās, norādot pasākumu īstenošanas 
termiņu, kā arī kontrolēt pasākumu īstenošanas gaitu un rezultātus;

4. lemt par medību tiesību izmantošanu platībās, kurās nav medību tiesību lietotāju, 
vispirms piesaistot medību tiesību lietotājus no ģeogrāfiski tuvākajām medību 
platībām;

5. ja iepriekš veikti aizsardzības pasākumi postījumu samazināšanai, lemt par 
terminētu medību atļauju piešķiršanu limitēto medījamo sugu zīdītāju medīšanai 
postījumu vietās, pārsniedzot pieļaujamo nomedīšanas apjomu un nepiemērojot 
Medību likumā noteiktās prasības par minimālajām medību platībām konkrētu 
sugu dzīvnieku medīšanai;

http://likumi.lv/ta/id/77455-medibu-likums


Ja nodarīti ārkārtas postījumi un komisija 
nevar rast citu pieņemamu risinājumu:

1. saņemot medību tiesību īpašnieka piekrišanu, uz laiku, kas 
nepieciešams pasākumu postījumu ierobežošanai vai 
likvidēšanai, pārņemt un īstenot medību tiesības konkrētajā 
zemes vienībā;

2. uz postījumu ierobežošanas un cēloņu novēršanas laiku, ne 
ilgāku par vienu mēnesi, pārņemt un izmantot medību 
tiesības (zemes vienībās, kurās nodarīti ārkārtas postījumi, un 
zemes vienībās, kurās ir šo postījumu cēlonis), ja medību 
tiesību īpašnieks vai lietotājs nepilda komisijas norādījumus 
vai medību tiesību īpašnieks neizlieto tās pats un nepiekrīt 
nodot citiem, vai postījumu cēlonis atrodas zemes vienībā, 
kurā medīt aizliegts;



Ja medījamie dzīvnieki nodara postījumus vai apdraud 
sabiedrības drošību pilsētās, komisija lemj par šādu 

postījumu novēršanas vai sabiedrības drošības 
pasākumu piemērošanu:

1. medījamo sugu dzīvnieku atbaidīšanu;

2. medījamo sugu dzīvnieku ķeršanu, pārvietošanu 
vai likvidēšanu.

Ar koordinācijas komisijas lēmumu atļaut šaut 
dzīvniekus pilsētu teritorijās?

Jārisina konflikts starp savvaļas

dzīvnieku un sabiedrību!?



Ne spalviņas!


