
Pamatprincipi medību infrastruktūras  

izveidošanai un uzturēšanai



Medību infrastruktūras objekti

1. Medību torņi

2. Barotavas medījamiem dzīvniekiem

3. Tilti, laipas

4. Mednieku atpūtas vietas

5. Šaušanas stigas

6. Dzīvnieku piebarošanas lauciņi



Koku dimensijas medību infrastruktūras izveidošanai,  

uzturēšanai

▪ Nepieciešamās koku sugas (Egle, Priede, Apse) ar caurmēru krūšu augstumā no 8  

līdz 24 cm;

▪ Medību tiesību lietotāju (MTL), izmantojamie koki iedalāmi divās grupās:

1. Koki medību infrastruktūras būvniecībai ar caurmēru 1,3 m augstumā mazāku  

par 10 cm.

Tiek atļauta izmantošana bez maksas.

2. Koki medību infrastruktūras būvniecībai ar caurmēru 1,3 m augstumā lielāku  

par 10 cm.

- Koku ciršanai jāsaņem ciršanas apliecinājums (Meža likums)

Tiek atļauta izmantošana uz pirkuma līguma pamata



Koku iegādes mehānisms medību infrastruktūras  

izveidošanai, uzturēšanai

1. Koku ar caurmēru 1,3 m augstumā  

mazāku par 10 cm:

izmantošana tiek atļauta, telefoniski,  

saskaņojot ar mežkopi.



Koku iegādes mehānisms medību infrastruktūras  

izveidošanai, uzturēšanai

2. Koki ar caurmēru 1,3 m augstumā  

lielāku par 10 cm:

tiek pārdoti MTL, noslēdzot līgumu.



▪ Prece – koki medību infrastruktūrai gab./m3.

▪ Pārdod ciršanas tiesības uz atsevišķiem kokiem.

▪ Cena – EUR par vienu koku (cenu nosaka P;E;A dalījumā pa 1 cm caurmēra 

pakāpēm).

Prece un pārdošanas cena

Suga Dimensiju gradācijas, cm

Egle 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Priede 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Apse 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Koku cena Egle

Caurmērs cm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 …
Viena koka apjoms, 

m3 0.040 0.051 0.068 0.084 0.106 0.126 0.152 0.178 0.207 0.238 0.309 …
Viena augoša koka 

cena, EUR 0.31 0.65 1.18 1.74 2.49 3.05 3.92 4.89 6.24 7.17 8.61 …
Viena sausa koka 

cena, EUR 0.11
0.4 0.71 1.02 1.39 1.67 2.12 2.48 3.02 3.47 4.11

…



Piemērs (I)

Koku cena medību tornim:

▪ Caurmērs (1.3h) 8 cm – bez maksas

▪ Caurmērs (1.3h) 10 cm un 12 cm

(3 gab. * 0,31 EUR/gab.)+(3 gab.* 1,18 

EUR/gab.) = 4,47 EUR

ar PVN 5,41 EUR

Suga Caurmērs cm.

1.3m.

Augstumsm Koku skaits

Egle 8 8 10

Egle 10 9 3

Egle 12 10 3

Kopā 16



Piemērs (II)

Suga Caurmērs cm.

1.3m.

Augstumsm Koku skaits

Egle 8 10 13

Egle 10 11 4

Egle 12 12 4

Kopā 21

Koku cena medību tornim:

▪ Caurmērs (1.3h) 8 cm – bez maksas

▪ Caurmērs (1.3h) 10 cm un 12 cm

(4 gab. * 0,31EUR/gab.)+(4 gab. * 1,18 EUR/gab.) 

= 5,96 EUR

ar PVN 7,21 EUR



Piemērs (III)

Koku cena medību tornim :

▪ Caurmērs (1.3h) 8 cm – bez

maksas

▪ Caurmērs (1.3h) 10 cm

2gab. * 0,31 EUR/gab. = 0,62 EUR

ar PVN 0,75 EUR

Suga Caurmērs cm.

1.3m.

Augstumsm Koku skaits

Egle 8 7 3

Egle 10 9 2

Kopā 5



Nosacījumi koku pārdošanai medību infrastruktūrai

▪ Koki tiek pārdoti LVM medību tiesību lietotājam medību iecirkņa 

teritorijā, balstoties uz rakstisku līgumu (skat. piel.).

▪ Pieprasījums koku pārdošanai tiek saņemts medību infrastruktūras objektiem 

reizi  gadā (janvāra, februāra, marta mēnesī).

▪ MTL (persona ar pārstāvības tiesībām) iesniedz iesniegumu koku iegādei;

▪ MTL ir tiesīga pārstāvēt persona/as uz statūtu pamata vai pilnvaras pamata.

▪ Koku ciršanas tiesības tiek noteiktas līdz 31. oktobrim, bez termiņa 

pagarināšanas  iespējām.

▪ Cena tiek pārskatīta vienu reizi gadā (janvāris).



Nosacījumi koku pārdošanai medību infrastruktūrai

Jāievēro:

▪ Dabas aizsardzības prasības;

▪ Vides aizsardzības prasības;

▪ Darba aizsardzības prasības;

▪ Meža infrastruktūras izmantošanas prasības;
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Nosacījumi šaušanas stidziņu jeb “vārnu kāju” ierīkošanai

MTL veido šaušanas stidziņas jeb "vārnu kājas", ņemot vērā šādus norādījumus:
•Cērtami koki līdz 10 cm caurmēram 1.3 m augstumā bez maksas, sākot ar 1.augustu un ne ilgāk par 

nākamā gada 31.martu;

•Resnāku koku par 10 cm caurmēru 1.3 m augstumā ciršana pieļaujama pie nosacījuma, kad kokus

cērt tikai medību infrastruktūras būvniecībai/uzturēšanai pēc noteiktā cenrāža;

•Šaušanas stigas platums līdz 2.5 m (audzē paliekošais koku skaits nedrīkst būt mazāks par  

minimālo koku skaitu atbilstoši Koku ciršanas noteikumiem Nr. 892);

•Jaunaudzēs (līdz 20 gadu vecumam) šaušanas stigas garums līdz 100 m;

•Ierīko ne vairāk par trim šaušanas stigām 180 grādu sektorā;

•Ierīko šaušanas stāvvietu ne tuvāk par 60 m vienu no otras.



Nosacījumi apšu gāšanai dzīvnieku piebarošanai

▪Apses dzīvnieku piebarošanai esošā gada AS LVM ražošanas cirsmās atļauj cirst 

bez  maksas, balstoties uz rakstisku vienošanos (skat. piel.) ar mežkopi.

▪ Ārpus esošā gada cirsmām apses pārdod kā malku.

▪ Cērt ne vairāk par 5 apsēm uz 1 ha.

▪ Nosacījums apšu gāšanas koku izvēlei:

- izvērtē kokus ar zemāku koksnes kvalitāti (ar redzamām koksnes vainām).

▪ Jāievēro dabas aizsardzības prasības (cērt ne resnākas par 50 cm).


