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AS »Latvijas valsts meži» pieredze

 LVM apsaimnieko 1,62 milj. ha lielu teritoriju (1,58 

mežs);

 LVM administrē 912 medību tiesību nomas 

līgumus;

 Vidējā platība- ~1600ha;

 Kopš 2000.gada LVM ir izbeidzis medību tiesību 

nomas attiecības 11 gadījumos;

 Galvenie iemesli nomas attiecību izbeigšanai ir:

 Nesamaksāta nomas nauda;

 Fiziskas personas nāve;

 Nav novērsti bebru radīti postījumi;



Kā nosaka nomas maksu?
 Kārtību, kādā aprēķina nomas maksu valstij 

piederošās platībās nosaka Ministru kabinets;

 Nosakot nomas maksu tiek ņemta vērā pārnadžiem 
pieejamā ziemas barības bāze un tās izmantošanas 
iespējas;

 Cena tiek noteikta par bonitāti katrai sugai atsevišķi 
(alnim, staltbriedim, stirnai, mežacūkai);

 Platības bonitē (1-5), ņemot vērā:
 Zemju iedalījumu (Meža zemes un ārpus meža 

zemes);

 Mežaudžu vecumu;

 Meža tipu. 



Nomas maksas izmaiņas 100 gadu 
periodā

 par izvērtējuma pamatu tiek ņemta 1ha liela 

platība;

 visvairāk % pārstāvētais meža augšanas 

apstākļu tips LVM platībās - damaksnis;

 visvairāk % pārstāvētā koku suga - priede.
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Brīvo platību iznomāšana
Piedāvājot platības medību tiesību nomai, jāņem 
vērā:

 Platības apsaimniekošanas mērķis un saistītie riski;

 Platības lielums un izvietojums ja ir vairākas, jo 
 stirnu medībām — ne mazāk kā 200 ha;

 meža cūku medībām — ne mazāk kā 1000 ha;

 staltbriežu govju un teļu medībām — ne mazāk kā 
1000 ha;

 staltbriežu buļļu medībām — ne mazāk kā 2000 ha;

 aļņu medībām — ne mazāk kā 2500ha.

 Piegulošie medību platību nomnieki;

 Piedāvātais medību tiesību nomas termiņš.



Brīvo platību iznomāšana

Piedāvājot izsolē Piedāvājot  bez izsoles

Brīvo platību 

iznomāšana

Izsole, ja platību lielums ir pietiekošs, lai medītu visas pārnadžu sugas 

un varētu veidot ilgtspējīgu medību saimniecību



Medību platību izsole

Piedāvājot izsolē, izsoles maksa var būt par 

tiesībām nomāt, vai par gada nomas maksu.

Ieguvums- iespējami lielāki ieņēmumi;

Riski piedāvājot medību tiesību nomu izsolē:

 Netiek veicināta kvalitatīvu medību saimniecību 

veidošana, ja trūkst platības, lai medītu visas 

pārnadžu sugas;

 MTL nevar medīt visas pārnadžu sugas un 

preventīvi novērst postījumus;



Brīvo platību piedāvāšana MTN

 piedāvāt tam medību tiesību lietotājam, kurš ir

medību tiesību lietotājs brīvajām platībām

piegulošajās platībās.

 ja ir vairāki piegulošie:

 piedāvāt, vērtējot meža infrastruktūras uzturēšanas

iespējas, mežsaimniecības, virsmežniecības,

pašvaldības robežas, ģeotelpiskos datus;

 piedāvāt noslēgt līgumu tam medību tiesību

lietotājam, kura medību platību kopīgā robeža ar

brīvo platību ir visgarākā.



Medību infrastruktūra



Medību saimniecības organizēšanai nepieciešams 

izveidot medību infrastruktūru (medību torņi, 

barotavas, laipas, šaušanas stidziņas) lai:

- nodrošinātu medību drošības prasības (Medību 

noteikumi Nr.760);

- nodrošinātu dzīvnieku piebarošanu;

- nodrošinātu papildus ērtības medību procesā.



Medību infrastruktūras objekti

1. Medību torņi

2. Barotavas medījamiem dzīvniekiem

3. Tilti, laipas

4. Mednieku atpūtas vietas

5. Šaušanas stigas



Medību infrastruktūras ierīkošanas 

iespējas

 Koku ar caurmēru 1,3 m 

augstumā mazāku par 10 cm 

(sausiem kokiem mazāku par 14 

cm) izmantošana tiek atļauta par 

brīvu;

 Koki ar caurmēru 1,3 m augstumā 

lielāku par 10 cm (sausiem 

kokiem lielāku par 14 cm) tiek 

pārdoti pēc cenrāža;

Izveidota iespēja legāli iegādāties koksni medību infrastruktūras 

vajadzībām:



Piemērs (I)

Suga Caurmērs cm. 

1.3 m.

Augstums m Koku skaits

Egle 8 10 13

Egle 10 11 4

Egle 12 12 4

Kopā  21

Koku cena medību tornim:

 Caurmērs (1.3h) līdz 8 cm – bez maksas

 Caurmērs (1.3h)10 -13.9 cm

8gab. *  0.81 LVL/gab. = 6.48 LVL

ar PVN  7.84 LVL (~10€ )



Piemērs (II)

Koku cena medību tornim :

 Caurmērs (1.3h) līdz 8 cm – bez 

maksas

 Caurmērs (1.3h)10 -13.9 cm

2gab. *  0.81 LVL/gab. = 1.62 LVL

ar PVN  1.96 LVL (~2.8€)

Suga Caurmērs cm. 

1.3 m.

Augstums m Koku skaits

Egle 8 7 3

Egle 10 9 2

Kopā  5



Tipiskākās kļūdas ierīkojot medību 

infrastruktūru

Barotavas un sālslaizītavas tiek ierīkotas jaunaudzēs



Barotavas tiek ierīkotas pie un uz ceļiem



Barotavas tiek ierīkotas uz grāvju 

atbērtnēm



Torņus ierīkojot tiek traucēta ceļu 

ekspluatācija un uzturēšana



Traucēta operatīva rīcība 

ugunsgrēka gadījumā



Torņus ierīkojot tiek bojāti augoši 

koki.



Netiek vērtēts būves estētiskums



Medību infrastruktūras ierīkošanas 

nosacījumi



Medību torņu izveides vispārīgie nosacījumi

 Aizliegts augošos kokos dzīt 
naglas vai arī kā citādi bojāt 
tos;

 Augošus kokus drīkst izmantot 
tikai torņu, trepju atstutēšanai 
vai specializētu iekaramu 
sēdvietu ierīkošanai;

 Pēc torņu ekspluatācijas 
beigām tie utilizējami izraujot 
metāla elementus, sazāģējot 
īsākos gabalos par 1m un 
izkliedējot mežaudzē;

 Meža apsaimniekošanas un 
meža infrastruktūras 
uzturēšanas darbiem 
traucējošie torņi pēc LVM 
pieprasījuma jāpārceļ.



Medību torņu izveides nosacījumi 

mežaudzēs un laucēs

Gan stacionāri, gan 

pārvietojami torņi ievērojot 

vispārīgos nosacījumus.



Medību torņu izveides nosacījumi gar 

meža autoceļiem ar sāngrāvi

Uz grāvja ierīkotiem torņiem jāievēro
viens no kritērijiem:

 Ja LVM ir nopļāvusi zāli un atvases
grāvja gultnes platumā, tad medību
tiesību nomniekam jānodrošina
zāles un atvašu nopļaušana līdz
konkrētā kalendārā gada
1.decembrim 5 m pirms, 5 m pēc
un zem torņa visā grāvja gultnes
platumā;

 Tornis drīkst atrasties tikai no
1.oktobra līdz 1.aprīlim;

 Tornis nedrīkst traucēt ūdens
aizvadi;

 Uz bermas bez papildus 
ierobežojumiem.

Drīkst ierīkot gan stacionārus, gan pārvietojamus

torņus no ceļa klātnes malas līdz mežaudzei



Medību torņu izveides nosacījumi uz 

stigām ar mineralizētu joslu

 Pieļaujama tikai pārvietojamu

torņu ierīkošana;

 Uz mineralizētās joslas un

līdz 1m attālumam no tās

tornis drīkst atrasties sezonāli

no 1.oktobra līdz 1.aprīlim;

 Lielākā attālumā par 1m no

mineralizētas joslas tornis var

atrasties bez ierobežojuma

pie nosacījuma, ka tā

novietojums netraucē meža

tehnikas pārvietošanos.



Medību torņu izveides nosacījumi uz 

stigām ar nemineralizētu joslu
 Pieļaujama tikai 

pārvietojamu torņu 
ierīkošana. 

 Uz stigas tornis drīkst 
atrasties sezonāli no 
1.oktobra līdz 
1.aprīlim.

 Norādīto termiņu 
drīkst neievērot, ja ir 
dabiski apstākļi, kas 
ļauj jebkurā laikā 
apbraukt torni un tā 
novietojums netraucē 
tehnikas 
pārvietošanos.



Medību torņu izveides nosacījumi uz 

grāvjiem un stigām ar grāvi

 Drīkst ierīkot gan 

stacionārus, gan 

pārvietojamus torņus;

 Torni drīkst ierīkot grāvja 

gultnē un uz bermas;

 Grāvja gultnē ierīkoti torņi 

nedrīkst traucēt ūdens 

aizvadi;

 Uz atbērtnes ne tuvāk par 

6m no grāvja krotes;



Dzīvnieku barotavu izveides 

nosacījumi

Jaunu barotavu 

ierīkošana:

 Veicama, vidēja vecuma 

un briestaudzēs;

 Plānojama, lai 

neveicinātu dzīvnieku 

koncentrēšanos;

 Veicama ūdens tuvumā.



Dzīvnieku barotavu izveides 

nosacījumi

Aizliegts ierīkot:

 Tuvāk par 100m no P;E jaunaudzēm, kas nav sasniegušas 

5m augstumu, kā arī tajās;

 Tuvāk par 100m no A jaunaudzēm , kas nav sasniegušas 

10m augstumu, kā arī tajās;

 Uz meža autoceļiem, uz apgriešanās laukumiem, 

nobrauktuvju galos, uz grāvju atbērtnēm, grāvjos un uz 

stigām;

 Barotavas konstrukciju stiprinot pie augošu koku stumbriem 

un bojājot tos;



Sāls laizītavu ierīkošanas nosacījumi

 Aizliegts ierīkot uz augošiem 

kokiem, kas resnāki par 

10cm 1,3m augstumā, 

izņemot gadījumus, kad koki 

ir iegādāti medību 

infrastruktūras vajadzībām;

 Aizliegts ierīkot P;E 

jaunaudzēs, kas nav 

sasniegušas 5 m augstumu 

un apšu jaunaudzēs, kas nav 

sasniegušas 10 m 

augstumu, kā arī tuvāk par 

100 m no tām.



Diskusija……..


