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Medības.Situācija Latvijā

- Medījamas vairāk kā 40 dzīvnieku un putnu
sugas

- Medības atļautas 365 dienas gadā

- Legāli nakts redzamības tēmēkļi/trokšņu
slāpētāji/atļauts medīt naktī/medījam vilkus
un lūšus/nav lielu ierobežojumu suņu
izmantošanā utt

Nevaram sūdzēties! 



Mednieka tēls –
problēmas?



KĀDĒĻ NEPIECIEŠAMS MEDNIEKU LOBIJS EIROPĀ?

Putnu direktīva; 
AEWA; CMS  

Biotopu direktīva

Vispārējā
ūdenssaimniecības
direktīva; REACH

Šaujamieroču
noteikumi

Mājdzīvnieku
noteikumi

Tapeworm RegulationPārtikas drošības noteikumi

Dzīvnieku
blakusproduktu
noteikumi

Bernes
konvencija

Šaujamieroču
direktīva



Kas notiek Briselē?

- 85 % lēmumu, kas ietekmē visus eiropiešus
tiek pieņemti Eiropas līmenī

- 15000 lobistu mēģina ietekmēt ES normatīvo
aktu ieviešanas procesus, un to dara lielas un 
bagātas nozares tikai dabas aizsardzības jomā

CIK LIELAS IR EIROPAS 7 000 000 MEDNIEKU 
IESPĒJAS?



Mednieka tēls - slepkava



Ko darīt, ja viss ir pret mums?

- Izskatāmies briesmīgi

- Naudas nav

- Mūsu labākie mednieki par to nerunā

- Likumu normas kļūst stingrākas

- Viss ir slikti…

- Dažu dēļ vērtē visus



Kādi ir PRETMEDNIECISKĀS kustības galvenie iemesli?

1. Absolūta nezināšana par dabas norisēm + 
“pavilkšanās” uz emocionālo šantāžu, kad tiek 
piedāvāta pareizi sagatavota informācija, 
“spiežot uz pareizajiem punktiem”

2. Bizness. Dzīvnieku tiesību aizsardzības 
organizāciju rīcība atgādina biznesa plānu, kas 
vēl piedevām tiek ļoti sekmīgi īstenots



Zinātne – vilki un lūši

VALSTS KONTROLE:

“Lai spriestu par sugas stāvokli un vienlaikus arī 
par atbildīgo iestāžu veikto apsaimniekošanas
pasākumu efektivitāti, nepieciešami aktuāli, 
ticami un, kā revīzijā norādīja nozares speciālisti, 
ar zinātniskām metodēm iegūti sugu
monitoringa dati, kas nozīmē iespēju tos
pārbaudīt, noteiktos apstākļos atkārtot un 
salīdzināt.” 



Zinātne – vilki un lūši

VALSTS KONTROLE: 

Tas, ka valsts pati netic saviem oficiālajiem
datiem un nespēj izšķirties par iespējami
precīzāku informāciju, zināmā mērā skar valsts
reputāciju. Arī kaimiņi Igaunija, Lietuva mūs
nesaprot. 



Zinātne – vilki un lūši

VALSTS KONTROLES MĒRĶIS:

Apšaubīt daudzu gadu garumā veiktos
pētījumus, lai uzspiestu savu morālo pārliecību.

Valsts kontrole: “Nenoliedzam medību būtisko
nozīmi postījumu novēršanā, bet, vai tomēr
mūsdienās dzīvnieku nogalināšanai
nevajadzētu būt pēdējam risinājumam, kad
pārējie preventīvie pasākumi veikti? ”



Svina munīcijas aizliegums

Pašlaik notiek lobijs Eiropas Parlamentā, lai 
panāktu, ka REACH komitejas (Eiropas Komisija) 
sagatavotais priekšlikums tiek sūtīts atpakaļ 
pārskatīšanai. 

Šajās dienās tiks balsots par rezolūciju. 

FACE ļoti aktīvi iesaistās un bez šīs iesaistes, 
priekšlikums jau būtu pieņemts. 



Svina munīcijas aizliegums

Šobrīd paredzētais aizliegums:
- Attieksies uz skrošu munīciju mitrājos (nav noteikti 

parametri)

- Mitrāji ir palienes, zāļu un kūdras purvi vai ūdeņu platības –
dabiskas vai mākslīgas, pastāvīgas vai pārplūstošas, kurās ir 
stāvošs vai tekošs ūdens, saldūdens, iesāļš vai sāļš ūdens, t. sk. 
jūras akvatorijas, kuru dziļums bēguma laikā nepārsniedz 
sešus metrus.

- 100 m buferzona ap mitrāju

- Mitrājā nedrīkst nedz lietot, nedz arī transportēt



Svina munīcijas aizliegums

LATVIJA
- Ar FACE atbalstu panāca, ka Latvijas pārstāvis REACH komitejā 

neatbalstīja priekšlikumu

- Panāca ar kolēģiem LT un EST, ka arī šo valstu pārstāvji
neatbalsta priekšlikumu

- Uzskata, ka jebkādam aizliegumam ir jābūt loģiskam, 
saprotamam un arī izpildāmam! 



#esmumednieks #lepojos


