
MEMORANDS  

 

PAR SAVSTARPĒJO SADARBĪBU  

MEDĪJAMO DZĪVNIEKU POSTĪJUMU SAMAZINĀŠANĀ 

 

Biedrība „Latvijas Mednieku asociācija”,  

Biedrība „Latvijas mednieku savienība”,  

Biedrība "Medniekiem.lv" (turpmāk tekstā Medniekus pārstāvošās organizācijas) un  

Biedrība “Latvijas Meža īpašnieku biedrība”, 

AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk tekstā sauktas Mežsaimniecības pārstāvošās organizācijas), 

(turpmāk tekstā visas kopā sauktas Puses), 

ņemot vērā medību saimniecības organizēšanas intereses un mežsaimniecības intereses, organizējot 

medības un mežsaimnieciskos darbus, kā arī izprotot to savstarpējo mijiedarbību, vienojas par zemāk 

minēto: 

1. Memoranda mērķi  

 

1.1. Memoranda mērķi ir: 

1.1.1. sekmīga medību saimniecība, kas nerada šķēršļus mežsaimniecībai; 

1.1.2. briežu dzimtas dzīvnieku skaitliskais līdzsvars, dzimuma un vecuma struktūra, kas nodrošina: 

1.1.2.1. ka priežu jaunaudzēs līdz 7m augstumam ikgadējais vidējais ziemas bojājumu apjoms 

nepārsniedz 5%, 

1.1.2.2. ka priežu jaunaudzēs 5-7m augstumā vidējais nebojāto priežu apjoms sastāda vismaz 70%. 

1.1.3. bebru dzimtas dzīvnieku skaitliskais līdzsvars, kurš nodrošina, ka bebru darbība negatīvi 

neietekmē meža melioratīvās sistēmas, meža ceļus un mežaudzes;  

1.1.4. ierīkota medību infrastruktūra, kas netraucē meža apsaimniekošanas, ugunsdzēsības, meža 

infrastruktūras uzturēšanas darbu un būvdarbu veikšanai; 

1.1.5.ierīkotas dzīvnieku barotavas vietās, kur tās novērš vai neveicina medījamo dzīvnieku postījumus 

mežaudzēm; 

1.1.6.ieviesti meža apsaimniekošanas paņēmieni, kas orientēti uz briežu dzimtas dzīvnieku postījumu 

samazināšanu; 

1.1.7.saglabāta mednieku ierīkotā medību infrastruktūra meža apsaimniekošanas darbu un meža 

infrastruktūras uzturēšanas darbu, un būvdarbu izpildē; 

1.1.8.izstrādātas vadlīnijas un priekšlikumi izmaiņām normatīvos aktos briežu dzimtas dzīvnieku 

populācijas apsaimniekošanas organizēšanai un mežaudžu postījumu samazināšanai. 

 

2. Apņemšanās 

2.1. Medniekus pārstāvošās organizācijas Memoranda mērķu sasniegšanai apņemas:  

2.1.1. popularizēt tādu medību saimniecību izveidi, kas vienlaicīgi ar medību produkcijas ieguvi 

nodrošina šo resursu ilgtspējīgu izmantošanu un bioloģisko daudzveidību, kā arī neapdraud 

vides aizsardzības pasākumu īstenošanu; 

2.1.2. organizēt medību saimniecību, nodrošinot medījamo dzīvnieku populācijas optimālu 

dzimuma, vecuma struktūru un to skaitlisko līdzsvaru, lai samazinātu medījamo dzīvnieku 

nodarītos postījumus mežsaimniecībai (dzinumu apkodumi, stumbru laušana, stumbra mizas 

brāzumi, ūdens līmeņa paaugstināšana meža meliorācijas sistēmās u.c.); 

2.1.3. organizēt sadarbības modeli, kurš līdzsvaroti atbilst mednieku un mežsaimnieku 

saimnieciskajām interesēm; 

2.1.4. popularizēt dzīvnieku piebarošanas praksi, kas neveicina vai novērš mežaudžu postījumus;  

2.1.5. atbalstīt un popularizēt dokumenta „Medību infrastruktūras ierīkošanas nosacījumi” 

(turpmāk saukti Nosacījumi) nosacījumu ievērošanu medību saimniecības organizēšanā; 

2.1.6. aktīvi piedalīties briežu dzimtas dzīvnieku populācijas apsaimniekošanas organizēšanas 

vadlīniju izstrādē. 

2.2. Mežsaimniecības pārstāvošās organizācijas Memoranda mērķu sasniegšanai apņemas:  

2.2.1. nodrošināt pastāvīgus medību iecirkņus; 



2.2.2. nodrošināt medību tiesību lietotājiem pirmtiesības saistību pilnīgas izpildes gadījumā, slēdzot 

medību tiesību nomas līgumu uz jaunu termiņu; 

2.2.3. neapmežot dzīvnieku piebarošanas lauciņus, kuri ir saskaņoti un par kuriem noslēgta attiecīga 

vienošanās; 

2.2.4. meža apsaimniekošanas darbu un meža infrastruktūras uzturēšanas darbu, un būvdarbu 

izpildē saudzīgi izturēties pret medību infrastruktūru, kas izveidota saskaņā ar Nosacījumiem; 

2.2.5. ieviest izmaiņas meža apsaimniekošanas praksē, kas vērstas uz briežu dzimtas dzīvnieku 

postījumu riska mazināšanu jaunaudzēs, ražīgu, vērtīgu un veselīgu mežaudžu audzēšanai.  

2.2.6. nodrošināt medniekiem iespēju savlaicīgi saņemt informāciju par meža apsaimniekošanas 

plānu un iespēju robežās respektēt mednieku intereses; 

2.2.7. izveidot darba grupu ar uzdevumu izstrādāt briežu dzimtas dzīvnieku populācijas 

apsaimniekošanas organizēšanas vadlīnijas, kas ietver, briežu dzimtas dzīvnieku 

apsaimniekošanas plānošanas principus, apsaimniekošanas plāna administrēšanas principus un 

ekonomisko analīzi. 

 

3. Noslēguma jautājumi 

3.1. Ar šī Memoranda spēkā stāšanos spēku zaudē 2013.gada 10.janvāra Memorands par savstarpējo 

sadarbību medījamo dzīvnieku postījumu samazināšanā Nr. 5.8-2.1_000p_101_13_5.  

3.2. Šis Memorands stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījušas visas Puses. 

3.3. Puses atzīst, ka nepieciešams vismaz vienreiz gadā kopīgi izvērtēt Memoranda izpildes gaitu un 

izskatīt jautājumus, kas saistīti ar Memoranda Pušu sadarbības turpmāku veicināšanu un 

pilnveidošanu. 

3.4. Šis Memorands var tikt grozīts un papildināts ar Pušu savstarpēju vienošanos, pilnvarotajām 

personām parakstot papildu protokolu. 

3.5. Pielikumā pievienoti  Nosacījumi uz 8(astoņām) lapām. 

 

4. Pušu paraksti 

Puse Amats V. Uzvārds Paraksts 

AS „Latvijas valsts 

meži” 

Valdes priekšsēdētājs R. Strīpnieks  

Biedrība “Latvijas 

Meža īpašnieku 

biedrība” 

Valdes priekšsēdētājs A. Muižnieks  

Biedrība „Latvijas 

Mednieku asociācija” 

Valdes priekšsēdētājs H. Barviks  

Biedrība „Latvijas 

mednieku savienība”  

Valdes priekšsēdētājs J. Baumanis  

Biedrība 

"Medniekiem.lv" 

Valdes priekšsēdētājs A. Zariņš  

 

 


