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26.05.2021. 

Nr. 3.6/2021-81 

 

Latvijas Republikas Saeimas 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un 

reģionālās politikas komisijai 

tautsaimniecibas.komisija@saeima.lv 

 

 

Par grozījumiem Medību likumā 

Latvijas Dabas fonds vērš uzmanību, ka pirmajā lasījumā apstiprinātie grozījumi Medību likumā 

(likumprojekts Nr. Nr.1027/Lp13) rada riskus īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības prasību 

nodrošināšanai un sabiedrības vides izglītības un rekreācijas interešu nodrošināšanai īpaši 

aizsargājamajās dabas teritorijās un mežos pilsētu teritorijās, kā arī ierobežo zemes īpašnieku tiesības 

lemt par medību tiesību izmantošanu savā īpašumā. Līdz ar to Latvijas Dabas fonds sniedz 

priekšlikumus grozījumu Medību likumā pilnveidošanai otrajā lasījumā: 

1. Izteikt 3. panta trešās daļas 1. punktu šādā redakcijā: 

“1) pilsētu teritorijā, izņemot ar vietējās pašvaldības ikreizēju atļauju gadījumā, ja nav 

pieņemamas alternatīvas un medījamie dzīvnieki apdraud sabiedrisko kārtību un drošību vai rada 

postījumus;”. 

Pamatojums: Ņemot vērā, ka var būt gadījumi, kad pilsētu teritorijā savvaļas dzīvnieki rada 

traucējumu vai apdraudējumu, medības pilsētās būtu pieļaujamas tikai kā izņēmuma gadījums ar 

ikreizēju pašvaldības atļauju, ja nav iespējamas alternatīvas dzīvnieku darbības seku novēršanai. Taču, 

ņemot vērā pilsētas mežu, ūdeņu un pļavu nozīmi rekreācijā un to apmeklētību, nav pieļaujama pilsētu 

teritoriju iekļaušana medību platībās un medības pilsētā vispārējā kārtībā. 

2. Izteikt 3. panta trešās daļas 3. punkta d) apakšpunktu šādā redakcijā: 

“d) ja medību tiesību lietotāji ar medību tiesību īpašnieka vai tā rakstveidā pilnvarotas personas 

atļauju noslēguši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai atbilstošu savstarpēju vienošanos par reģistrēta 

medību iecirkņa ārējām robežām.”. 

Pamatojums: Nav pieļaujama situācija, ka medības varētu notikt bez zemes īpašnieka vai 

valdītāja (medību tiesību īpašnieka) atļaujas, tostarp arī bez Dabas aizsardzības pārvaldes, kas 

apsaimnieko valsts zemi dabas rezervātos un nacionālajos parkos, atļaujas, izņemot gadījumus, kuri 

minēti pārējos 3. panta trešās daļas 3. punkta apakšpunktos. 

3. Izteikt 3. panta trešās daļas 4. punktu šādā redakcijā: 

„4) vietās un termiņos, kur to aizliedz citi normatīvie akti.” 

Pamatojums: Pašlaik spēkā esošā punkta redakcija ir papildināta, iekļaujot termiņu. Šāds punkts 

Medību likumā ir nepieciešams, jo skaidri pasaka, ka arī citi normatīvie akti var noteikt medību 

aizliegumu. Piemēram, Ministru kabineta noteikumi Nr. 940 “Noteikumi par mikroliegumu 

izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu 
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noteikšanu” aizliedz “medības no 1. februāra līdz 31. jūlijam mikroliegumos, kas izveidoti melnā 

stārķa, jūras ērgļa, zivju ērgļa, mazā ērgļa un klinšu ērgļa ligzdošanas vietu aizsardzībai”. Tāpat var 

būt nepieciešamība ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālajiem aizsardzības un 

izmantošanas noteikumiem noteiktās teritorijās ierobežot medības putnu ligzdošanas laikā, kā arī 

aizliegt vai ierobežot konkrētu sugu medības. Ja Medību likuma 3. panta trešajā daļā netiek iekļauts 

4. punkts piedāvātajā redakcijā, tad var tikt interpretēts, ka Ministru kabineta noteikumos noteikts 

medību aizliegums nav spēkā, jo likums to neparedz. 

4. Izteikt 17. panta otrās daļas 5. punktu šādā redakcijā: 

 “5) kritērijus un kārtību, kādā atļauts medīt vietās, kur nav reģistrēts medību iecirknis, ja ar 

medību tiesību īpašnieka vai tā pilnvarotas personas rakstveida atļauju ir noslēgta medību tiesību 

lietotāju savstarpēja vienošanās par reģistrēta medību iecirkņa ārējām robežām.”. 

Pamatojums: grozījums ir saistīts ar identisku redakciju 3. panta trešās daļas 3. punkta d) 

apakšpunktā, kas izriet no zemes īpašnieka vai valdītāja kā medību tiesību lietotāja tiesībām. 

5. Ņemot vērā, ka pilsētu teritoriju un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju primārie izmantošanas 

mērķi ir atšķirīgi no mērķiem saimnieciskajos mežos un lauksaimniecības zemēs un medības šajās 

teritorijās ir pieļaujamas tikai atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvajam regulējumam 

vai izņēmuma kārtā (pilsētās), ierosinām izvērtēt iespēju likumā noteikt, ka pilsētās un īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas, kurās ir noteikti medību ierobežojumi, medības notiek normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā bez medību iecirkņu izveidošanas. 

6. Izteikt 20. panta ceturto daļu šādā redakcijā: 

“(4) Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās ir noteikti ierobežojumi medību vietām, 

termiņiem un medījamām dzīvnieku sugām, nav uzskatāmas par medību saimniecībām, un medību 

kārtību tajās nosaka attiecīgās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi vai citi normatīvie akti.”. 

Pamatojums: Spēkā esošā redakcija precizēta, regulējumu, attiecinot arī uz putniem, kā arī 

ņemot vērā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanas mērķus. Likuma 1.panta 8.punkts definē 

medību saimniecību kā apsaimniekošanas sistēmu, kas pavairo medību produkciju. Savukārt 

dzīvniekiem ĪADT primārā nozīme nav būt par produkciju. Vēl jo vairāk – tiem neizjauktā sugu 

balansā ir netraucēti jānodrošina ekoloģiskais līdzsvars dabas teritorijā, kā arī jābūt pieejamiem 

apskatei ĪADT apmeklētājiem. Šāda apsaimniekošana ir iespējama lielajās, mazapdzīvotajās dabas 

teritorijās bez intensīvas lauksaimniecības vai mežsaimniecības. Medību nepieciešamība šādās ĪADT 

ir saistīta vienīgi ar postījumu novēršanu. Medību pielietošana tikai postījumu vietās pēc būtības 

atšķiras no medībām medību saimniecībās. ĪADT atšķirīgo medību kārtību ir jānosaka attiecīgās 

teritorijas individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. 

7. Ņemot vērā, ka grozījumi Medību likumā (likumprojekts Nr. Nr.1027/Lp13) tika sagatavoti 

un pirmajā lasījumā apstiprināti bez plašākas speciālistu un ieinteresēto pušu diskusijas, ierosinām 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai veidot darba grupu visu saņemto 

priekšlikumu izvērtēšanai un likumprojekta sagatavošanai uz otro lasījumu. 

Ar cieņu   Ģirts Strazdiņš, Latvijas Dabas fonda direktors    

     

 

L. Eņģele, lelde.engele@inbox.lv, t. 26102617 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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