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plānu 2019. gadam
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LMS valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis



Valdes atskaite

➢2018. gadā valdes sastāvā izmaiņas nav notikušas. LMS valdē 
darbojas:

Jānis Baumanis – valdes priekšsēdētājs

Mārtiņš Līdums – priekšsēdētāja vietnieks

Ēriks Ozols 

Jānis Ģirnis

Jānis Zandbergs

➢Mājas lapas uzturēšana uzticēta valdes loceklim Ērikam 
Ozolam

➢Atbildīgais par biedru naudas rēķinu sagatavošanu un 
apmaksas kontroli Jānis Ģirnis



Valdes atskaite - padarītais

Valde pildījusi galveno funkciju – nodrošināt biedrības darbu. 
Veiktas sekojošas galvenās aktivitātes:

➢sasauktas un vadītas kopīgas LMS Nacionālās padomes un 
valdes sēdes (4), kā arī valde sēdes (6), kurās apspriesti 
būtiskākie organizācijas darba jautājumi;

➢mājas lapas uzturēšana, biedrības grāmatvedības un 
lietvedības nodrošināšana, biedru saraksta un biedru naudu 
administrēšana u.c.

➢ sabiedrības informēšana par LMS darbu



Valdes atskaite - padarītais

Nodrošināta līdzdalība un mednieku interešu pārstāvniecība: 

➢darbs PVD ekspertu darba grupā, saistībā ar ĀCM , citām 
slimībām un medījuma pirmapstrādes prasībām;

➢darbs ministriju darba grupās, priekšlikumu un atzinumu 
sniegšana Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumam, u.c.;

➢sadarbība ar AS LVM jautājumos par medību infrastruktūras 
izveides nosacījumiem un medījamo dzīvnieku nodarītajiem 
postījumiem;

➢Iesaistīšanās konfliktu risināšanā par medījamo dzīvnieku 
nodarītajiem postījumiem, t. sk. piedaloties medību 
koordinācijas komisiju darbā.

➢līdzdalība vilku un lūšu limita noteikšanas darba grupās; 

➢komunikācija ar medijiem.



Valdes atskaite - padarītais

MSAF atbalstīto projektu realizācija 2018. gadā

1. Mednieku un medību vadītāju izglītošana un kvalifikācijas 
celšana:

➢dažādos reģionos noorganizēti vairāk kā 30 semināri 
medniekiem, kurus noklausījušies  vairāk kā 600 dalībnieki

2. Starptautiskā sadarbība. 

➢Galvenās aktivitātes - līdzdalība CIC ģenerālajā asamblejā un  
Baltijas valstu medību speciālistu tikšanās Latvijā. 



Valdes atskaite - padarītais

MSAF atbalstīto projektu realizācija 

3. Gada balva medniecībā:

➢Ceturtā balvas pasniegšanas ceremonija pagājušā gada 24. 
martā. Šogad 6. aprīlī notiks piektā balvas pasniegšanas 
ceremonija.



Valdes atskaite - padarītais

MSAF atbalstīto projektu realizācija 

4. Trofeju izstādes

➢Noorganizētas vai nodrošināta trofeju vērtēšana  piecās 
reģionālajās medību trofeju izstādēs - Aucē, Gulbenē, Dagdā, 
Viesītē un Kazdangā;

➢Izstādītas un novērtētas vairāk kā 600 trofejas;



Valdes atskaite - padarītais

MSAF atbalstīto projektu realizācija 

4. Trofeju izstādes

➢Noorganizēta nacionālā medību trofeju izstāde «Jaunmokas 
2018»;

➢Jaunmokās izstādītas un novērtētas 1050 trofejas.



Valdes atskaite - padarītais

Vienošanās par sadarbību ar LR Aizsardzības ministriju.

➢LMS nodrošināja lekcijas par medībām un to nozīmi piecās 
Jaunsardzes nometnēs visā Latvijā (Kalnciems 2x, Skrunda, 
Valmiera, Rēzekne. Kopumā lekcijas

noklausījās vairāk kā 600 jauniešu.



Valdes atskaite - padarītais

Vienošanās par sadarbību ar LR AiM.

➢Snaiperu sacensības Ādažu poligonā. Dalībnieki  - mednieki, 
NBS un ZS pārstāvji.

➢2018. gadā notika 2 sacensības – aprīlī un augustā.

➢Līdzdalība sanāksmē ar medību tiesību lietotājiem Alūksnē, 
saistībā ar jauna militārā poligona izveidi.

➢Līdzdalība Jaunsardzes un Zemessardzes sporta spēlēs ar loka 
šaušanas un pneimatikas stendiem.



Valdes atskaite - padarītais

Sabiedrības informēšana un izglītošana

➢Līdzdalība Meža ABC pasākumā Kuldīgā.

➢3 dienas, gandrīz 10 000 apmeklētāju!



Valdes atskaite - padarītais

Meža ABC Kuldīgā.



Valdes atskaite - padarītais

Sabiedrības informēšana un izglītošana

➢Mazjaudas pneimatikas sacensības Dobelē

➢8 posmi, dažādas disciplīnas, vairāk kā 70 dalībnieku.



Valdes atskaite – šībrīža aktualitātes

Notiek regulāra sadarbība ar Zemkopības ministriju, Valsts
meža dienestu, Pārtikas un veterināro dienestu, AS Latvijas
valsts meži, Aizsardzības ministriju, kā arī citām institūcijām un
organizācijām par medniekiem aktuāliem jautājumiem.



Valdes atskaite

Svarīgākās 2018. gadā paveiktās lietas:

➢Pārvarēta «LMS iekšējā krīze». Uzlabojusies atmosfēra
organizācijas iekšienē un noris darbs pie daudzām jaunām
iecerēm.

➢Veiksmīgi aizstāvētas mednieku intereses Ieroču aprites likuma
izstrādes gaitā.

➢Sadarbības ietvaros ar AiM nu jau divus gadus izglītojam
Jaunsardzi par medībām.

➢Pabeigta Mednieku ētikas kodeksa izstrāde.

➢LMS ir bijis pārstāvēts visos svarīgākajos medību dzīves
notikumos.



Valdes atskaite

Lielākās 2018. gadā pieļautās kļūdas un nepadarītie darbi:

???????



Valdes atskaite

Galvenās 2019. gadā plānotās aktivitātes:

➢Lekcijas par medībām jaunsardzei;

➢Līdzdalība vilku un lūšu monitoringā, iesūtot dzīvnieku
klātbūtnes pierādījumus un apkopojot šos datus;

➢Līdzdalība konferences «Medības 2019» organizācijā un
ziņojums par mednieku iesaisti medījamo dzīvnieku uzskaitē
un nomedīšanas apjomu plānošanā;

➢Darbs AS LVM darba grupā par medību saimniecības
problēmām;

➢darbs ĀCM ekspertu darba grupā, sadarbība ar AS LVM un
citām organizācijām dzīvnieku nodarīto postījumu jautājumā;

➢Līdzdalība limitu noteikšanas darba grupās vilkiem un lūšiem.



Valdes atskaite – 2019. gadā plānotais

Citas aktivitātes:

➢Tiek atjaunoti MMD un LMS kausi. Visi esat laipni gaidīti
01.06. Ādažos.

➢Līdzdalība Meža ABC pasākumā Kuldīgā un Meža dienu
pasākumā Tērvetē.

➢Divu dienu snaiperu sacensības Ādažu poligonā (13. un 14.04.
un augustā).



Valdes atskaite – 2019. gadā plānotais

Citas aktivitātes:

➢sadarbība un atbalsts LMS reģioniem, dažādu aktivitāšu
realizēšanā (šaušanas mači, semināri, mednieku balles u.c.);

➢sadarbības veidošana un paplašināšana ar LMS sadarbības
partneriem;

➢LMS publicitātes nodrošināšana – darbs ar medijiem,
intervijas, preses relīzes, raksti u.c.

➢Āfrikas cūku mēris, Putnu gripa, HNS.......!

➢U.c. pēc nepieciešamības.



Valdes atskaite – 2019. gadā plānotais

MSAF projektu realizācija

1. Mednieku, un medību vadītāju informēšana un izglītošana 

➢turpināsim organizēti izglītojošos seminārus – priekšlikumus par 
semināru tematiku, norises vietu un laiku sniegt reģionu 
vadītājiem;

2. Latvijas mednieku pārstāvniecība CIC un līdzdalība CIC 
ģenerālajā asamblejā

➢paredzēta J. Baumaņa līdzdalība CIC ģenerālajā asamblejā, darbs 
CIC komisijās un darba grupās.



Valdes atskaite – 2018. gadā plānotais

MSAF projektu realizācija

3. Medību trofeju izstādes

Šogad LMS organizē vairākas reģionālās  medību trofeju izstāesi.  Jau 
notikušas  Aucē. Plānotas Jelgavā, Saldū un Alūksnē (?).

4. Medniecības Gada balva

➢Piektā «Gada balva medniecībā» norisināsies 6. aprīlī;

➢Tuvākā laikā tiks izsludināta jauna balvas kandidātu izvirzīšana un 
organizēta to vērtēšana.



Valdes atskaite 

Joprojām pieejama grāmata «Latvijas medniecības personības. 
Gada balvas medniecībā laureāti 2014.-2016.»



PALDIES PAR UZMANĪBU!


