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Saturs:

1. Briežu dzimtas dzīvnieku postījumu 

aktualitāte LVM.

2. Sadarbība ar medību tiesību nomniekiem.

3. Medību koordinācijas komisiju loma 

medījamo dzīvnieku postījumu samazināšanā.

4. LVM pieredze iesaistot medību koordinācijas 

komisijas postījumu samazināšanā.



Mežsaimnieciskais mērķis

Izaudzēt ražīgas, vērtīgas un veselīgas kokaudzes koksnes 

produktu ražošanai

Mežkopība
Koksnes produktu

ražošana
Stādu audzēšana

LVM uzdevums- nodrošināt meža vērtības saglabāšanu un 

palielināšanu, kā arī optimālus ienākumus no meža apsaimniekošanas 

ilgtermiņā



Briežu dzimtas dzīvnieku postījumu 

aktualitāte LVM



Briežu dzimtas dzīvnieku postījumu 

aktualitāte LVM



Galotnes dzinuma bojājumu ietekme priedei 

nākotnē

Stumbra daļu tilpuma īpatsvars



Stumbra bojājuma ietekme priedei nākotnē



Briežu dzimtas dzīvnieku postījumi jaunaudzēs

Meža un saistīto nozaru 

pamatnostādnes 2015.-2020.gadam:

Medījamo dzīvnieku nodarītais 

postījumu apmērs nepalielinās virs 

0.15% no meža platības 
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Mežaudžu aizsardzības izmaksas kopā, EUR

257 203

456 556
544 735

869 483

1 271 522

1 758 139

2 211 572

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

*2019. gada budžets



Kopējās aizsardzības pasākumu izmaksas –

1.76 milj. EUR

➢ Repelentu izmaksas – 405 tūkst. EUR

➢ Aizsargspirāles izmaksas – 309 tūkst. EUR

➢ Pakalpojuma izmaksas – 1044 tūkst.  EUR 

(Vid.pak. izmaksas apstrādei ar repelentiem – 53 EUR/ha, 

izliekot stumbra aizsargspirāles – 79 EUR/ha).

2018.gada LVM aizsardzības pasākumu izmaksas 



❖ Meža platību papildināšana un agrotehniskā 

kopšana (stādāmais materiāls un darbs) 

Kopējās izmaksas uz 1ha – 340 - 370 EUR

❖ Atkārtota platības atjaunošana - izmaksas uz 

1ha – 730 - 850 EUR

2018.gadā 567 ha bojātas mežaudzes ar bojājuma intensitāti 80-100%

Izdevumi platību papildināšanā un atkārtotā 

atjaunošanā



Cēloņi

1. Briežu dzimtas dzīvnieku skaits.

2. Pieaugoša barības bāze (intensīvāka mežsaimniecība, 

lauksaimniecība).

3. Medījamo dzīvnieku uzskaite un medīšanas limita 

noteikšana.

4. Medību saimniecības apsaimniekošanas prakse (medīšanas 

prakse, intensitāte, dzīvnieku vecuma un dzimuma 

struktūra).

5. Meža apsaimniekošanas prakse.

6. ….

Avots: Valsts meža dienests, Swedish forest agency, 2016.



Sadarbība ar medību tiesību nomniekiem 

atkarībā no bojājumu klasifikācijas

LVM rīcība

MĒRENI POSTĪJUMI-

bojājumi ar intensitāti 

no 10%, bet 

nepārsniedz būtisku 

postījumu kritēriju 

minimālo robežu.

•Informatīvas vēstules 

par postījumiem 

nosūtīšana;

•Bojāto platību 

aizsardzība;

• Informatīvas vēstules 

par aizsardzību 

nosūtīšana.

✓ LVM Noslēgti medību tiesību nomas līgumi- 922 

gab.;

✓ 2018. gadā nosūtītas informatīvas vēstules par 

mežaudžu postījumiem- 469 gab..



Sadarbība ar medību tiesību nomniekiem 

atkarībā no bojājumu klasifikācijas

LVM rīcība

MĒRENI POSTĪJUMI-

bojājumi ar intensitāti 

no 10%, bet 

nepārsniedz būtisku 

postījumu kritēriju 

minimālo robežu.

•Informatīvas vēstules 

par postījumiem 

nosūtīšana;

•Bojāto platību 

aizsardzība;

• Informatīvas vēstules 

par aizsardzību 

nosūtīšana.

BŪTISKI POSTĪJUMI-
bojājumu intensitāte 
40%<, ir vismaz trīs 
meža nogabali un/vai 
platība ir lielāka par 
5ha.

•Informatīvas vēstules par 

postījumiem nosūtīšana;

•Bojāto platību aizsardzība;

• Informatīvas vēstules par 

aizsardzību nosūtīšana;

•Reģionālas sanāksmes ar 

MTN.

✓ LVM Noslēgti medību tiesību 

nomas līgumi- 922 gab;

✓ 2018. gadā uzaicināti uz 

sanāksmi 164 medību tiesību 

nomnieki.



Sadarbība ar medību tiesību nomniekiem 

atkarībā no bojājumu klasifikācijas

LVM rīcība

MĒRENI POSTĪJUMI-

bojājumi ar intensitāti 

no 10%, bet 

nepārsniedz būtisku 

postījumu kritēriju 

minimālo robežu.

•Informatīvas vēstules 

par postījumiem 

nosūtīšana;

•Bojāto platību 

aizsardzība;

• Informatīvas vēstules 

par aizsardzību 

nosūtīšana.

BŪTISKI POSTĪJUMI-
bojājumu intensitāte 
40%<, ir vismaz trīs 
meža nogabali un/vai 
platība ir lielāka par 
5ha.

•Informatīvas vēstules par 

postījumiem nosūtīšana;

•Bojāto platību aizsardzība;

• Informatīvas vēstules par 

aizsardzību nosūtīšana;

•Reģionālas sanāksmes ar 

MTN.

KRITISKI POSTĪJUMI-

bojājumu intensitāte 

40%< un atlasīto platību 

summa ir lielāka par 

10ha uz 1000ha no MTN 

platības.

•Informatīvas vēstules par 

postījumiem nosūtīšana;

•Bojāto platību aizsardzība;

•Informatīvas vēstules par 

aizsardzību nosūtīšana;

•Individuālas pārrunas ar 

MTN;

•Pavasarī Medību 

koordinācijas komisiju 

piesaiste;

•Lēmumi par turpmāko 

rīcību.



Medību koordināciju komisiju (MKK) loma 

medījamo dzīvnieku postījumu samazināšanā

Kritiski bojājumi, problēmas sadarbībā 24 mednieku 

formējumiem;

Problēmas palīdz risināt MKK.

Zemju īpašnieki Mednieki

Izmantotie attēli: Aloysius Patrimonio; shutterstock.com; http://www.multiwood.in.



Medību likuma 29.panta regulējums medību 

koordinācijas komisijām uzliek par pienākumu noteikt:

▪ […] nodarīto postījumu apjomu;

▪ to materiālo zaudējumu apmēru […];

▪ pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai 

likvidēšanai. […].

Ministru kabinets nosaka:

[…] medību koordinācijas komisijas sastāvu, tiesības un 

pienākumus, kā arī kārtību, kādā nosaka pasākumus 

postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai;
(Uz medību likuma pamata izdoti MK noteikumi Nr. 269 «Noteikumi par 

medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību 

koordinācijas komisijām»)

Medību koordināciju komisiju (MKK) loma 

medījamo dzīvnieku postījumu samazināšanā



▪ 2017.gada rudenī notika individuālas pārrunas ar 15 

medību tiesību nomniekiem, kuru iznomātajā platībā 

tika konstatēti kritiski postījumi;

▪ 2018. gada pavasarī tika apsekotas mežaudzes un 

fiksēts audžu bojājumu līmenis;

▪ 10 medību tiesību nomnieku platībās postījumu 

līmenis bija samazinājies;

▪ 5 medību tiesību nomnieku platībās postījumu 

līmenis mežaudzēs bija saglabājies augsts, par tām 

iesniedzām iesniegumus pašvaldību medību 

koordinācijas komisijās.

2018. gada LVM pieredze iesaistot MKK 

postījumu samazināšanā



▪ Vienā novadā nebija izveidota MKK, kā rezultātā tika 

zaudēts laiks;

▪ Četros gadījumos netika ievēroti MK noteikumos 

noteiktie termiņi (pēc iesnieguma saņemšanas apsekot 10 darbdienu 

laikā un lemt par darbībām 15 darbdienu laikā);

▪ MKK iesniegumu par postījumiem uztver kā 

apgrūtinājumu un nevajadzīgu resursu tērēšanu;

▪ MKK trūkst kompetences zaudējumu apmēru 

aprēķināšanai;

▪ MKK meklē vainu īpašnieka darbībās vai neizdarībā, 

nevis meklē cēloņus (pārlieku liels dzīvnieku skaits) 

un risinājumu.

2018. gada LVM pieredze iesaistot MKK 

postījumu samazināšanā



▪ Pārbaudīt- vai ir izveidota MKK novadā?

▪ Izvērtēt MKK atbilstību normatīviem aktiem

▪ Iesaistīties postījumu cēloņu novēršanā, tajā skaitā 

izstrādājot rīcības plānu un kontrolējot tā izpildi

Vēlamās rīcības



Audzēsim ražīgas, vērtīgas un 

veselīgas kokaudzes!


