
1. VERSIJA

MEDĪBU SAIMNIECĪBAS PAMATNOTEIKUMI

Noteikti izlasai visu tēmā iekļauto informāciju, lai varētu iegūt iespējami 
vairāk zināšanas! 



1. VERSIJA

MEDĪBU SAIMNIECĪBAS PAMATNOTEIKUMI

Medības – darbību kopums vai atsevišķas darbības, kad, izmantojot medību šaujamieročus, rīkus
vai paņēmienus, tiek izsekoti vai meklēti, ķerti, sagūstīti, ievainoti vai nonāvēti medījamie
dzīvnieki.

Medību sezona Latvijā ir periods no 1.aprīļa līdz nākamā gada 31.martam.

Medījamo dzīvnieku sugas, medību termiņus, kā arī gadījumus, kad iespējamas medības ārpus
medību termiņiem, nosaka Ministru kabinets. Medījamo putnu medību termiņus nenosaka to
vairošanās periodā vai citā sugu attīstībai svarīgā posmā.

Savvaļā dzīvojošie medījamie dzīvnieki kļūst par fizisko un juridisko personu īpašumu tikai pēc
tam, kad tie ir nomedīti Medību likumā un citos medības reglamentējošos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.

Medījamos dzīvniekus un medību produkciju aizliegts piesavināties.

Medību norises kārtību savā medību iecirknī nosaka medību tiesību lietotājs.

Mednieka apliecība ir dokuments, kas nepieciešams, lai saņemtu medību atļauju, mednieka
sezonas karti un medību šaujamieroča iegādes atļauju, kā arī drīkstētu medīt Medību likumā un
citos medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Mednieka pienākums ir pirms medībām informēt atbildīgo personu par plānotajām medībām un
ievērot atbildīgās personas norādījumus par mednieka atrašanos medību laikā medību iecirknī.

Valsts meža dienests atbilstoši pieļaujamam nomedīšanas apjomam izsniedz medību atļaujas
medību tiesību lietotājiem.

Valsts meža dienests, pamatojoties uz medījamo dzīvnieku populācijas stāvokļa novērtēšanas
datiem, katru gadu nosaka limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamo nomedīšanas apjomu
medību platībās.

Mednieka vai medību vadītāja apliecību Valsts meža dienests izsniedz personām, kas nokārtojušas
attiecīgu eksāmenu mednieku eksaminācijas komisijā.

Mednieku un medību vadītāju kandidātu eksamināciju veic Valsts meža dienests.

Limitēto medījamo dzīvnieku medīšanai nepieciešama medību atļauja un mednieka sezonas karte,
bet nelimitēto medījamo dzīvnieku medīšanai — mednieka sezonas karte.

Lai attīstītu medību saimniecību, Latvijā ir izveidots Medību saimniecības attīstības fonds.

Kārtību, kādā pieļaujama savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošana, un gadījumus, kad tā
pieļaujama, nosaka Ministru kabinets.

Atbilstoši savai kompetencei Medību likuma ievērošanu uzrauga Zemkopības ministrijas, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Iekšlietu ministrijas padotībā vai pārraudzībā
esošas iestādes
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