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LR Zemkopības ministrijai 

 

Par valsts nodevām par medībām 

 

 Biedrība “Latvijas Mednieku savienība” ir saņēmusi informāciju, ka Valsts meža dienests 

ir sagatavojis un Zemkopības ministrijā iesniedzis priekšlikumus ievērojami paaugstināt valsts 

nodevas, kas tiek maksātas par medību un mežsaimnieciskajām darbībām. 

VMD sagatavotais un Zemkopības ministrijai iesniegtais valsts nodevu apmēra projekts 

paredz, ka turpmāk mednieku sezonas kartes maksās 40 eiro, līdzšinējo 14 eiro vietā. Savukārt 

maksu par vienu medību atļauju plānots paaugstināt līdz 10 eiro, līdzšinējo 1,4 eiro 

vietā. Kopumā medniekiem gadā varētu nākties maksāt par 1,5 miljoniem eiro vairāk jeb katram 

medniekam par 70 eiro gadā vairāk, kā tas ir šobrīd. Šāds izmaksu palielinājums novedīs pie tā, 

ka daļa Latvijas mednieku medības vairs nevarēs finansiāli atļauties. Par mednieku sezonas 

kartei analoga dokumenta saņemšanu Igaunijā šobrīd jāmaksā 10 eiro, Somijā 25 eiro, bet 

Zviedrijā 300 SEK (aptuveni 30 eiro). Latvijā jau šobrīd ir vērojama mednieku skaita 

samazināšanās tendence, līdz ar to nav pieļaujama rīcība, kas to vēl vairāk veicinātu! LMS nav 

saprotams, kādēļ Latvijas medniekiem maksu par mednieka sezonas karti plānots trīskāršot, 

savukārt atļaujas ārvalstu medniekiem medīt Latvijā kļūs lētākas. LMS kategoriski iebilst pret tik 

ievērojamu valsts nodevu apjoma pieaugumu un vēlas dzirdēt VMD un Zemkopības ministrijas 

pamatojumu, kādēļ šāds pieaugums plānots un, kam šos līdzekļus paredzēts izlietot. Ja kā 

pamatojums nodevu celšanai kalpo VMD administratīvās izmaksas, tad pirmkārt būtu jāveic 

VMD veikto funkciju audits un jāmeklē veidi, kā šīs izmaksas samazināt, nevis jāceļ valsts 

nodevu apjoms. Uzskatām, ka mednieku sezonas karšu un medību atļauju ārvalstu medniekiem 

medīt Latvijā sagatavošanā un izsniegšanā ilgstoši tiek nelietderīgi tērēti ievērojami valsts 

resursi jo šo dokumentu iegādi jau sen varēja nodrošināt elektroniski. 

  Vēlamies norādīt, ka, atbilstoši Medību likumam, valsts nodevām par medībām 100% 

apmērā būtu jānonāk Medību saimniecības attīstības fondā. Tomēr, kopš 2010. gada, Medību 

saimniecības attīstības fondā nonāk tikai aptuveni trešā daļa no mednieku samaksāto valsts 

nodevu apjoma jeb 140 tūkstoši eiro. Tātad, šo 10 gadu laikā Medību saimniecības attīstības 

fondā nav iemaksāti aptuveni 3,5 - 4 miljoni eiro, kuriem pēc likuma tur būtu jānonāk. 

LMS kategoriski nav pieņemams plāns palielināt valsts nodevu par medību atļauju no 

līdzšinējiem 1,4 eiro uz 10 eiro. Vēlamies norādīt, ka vislielākais medību atļauju skaits tiek 

izsniegts stirnām un meža cūkām (attiecīgi 51 un 27 tūkstoši atļauju). Latvijā meža cūku 

populāciju joprojām apdraud Āfrikas cūku mēris un mednieki ir vienīgie, kuru spēkos ir meža 

cūku populāciju samazināt vai ierobežot. No šī gada vairs netiek maksāts atbalsts par 

nomedītajām meža cūku mātītēm, bet spēkā ir saglabājušies ierobežojumi meža cūku gaļas 

izmantošanai. Šādā situācijā vairāk kā 7 reizes paaugstinot maksu par medību atļauju, tiks 

panākts, ka mednieki meža cūkas medīs mazāk. Rezultātā valstij cīņai ar ĀCM  var nākties tērēt 

ievērojami vairāk resursus nekā tiks ieņemts nodevu veidā. Savukārt stirnas jau šobrīd tiek 

nomedītas  ievērojami  mazāk  nekā  ir  atļauts  un  būtu  nepieciešams.  Tai  pašā laikā daudzviet 

 



 

 

 

 

Latvijā tieši stirnas nodara ievērojamus postījumus mežsaimniekiem un visbiežāk izraisa ceļu 

satiksmes negadījumus uz autoceļiem. Ir viennozīmīgi skaidrs, ka tik ievērojams valsts nodevas 

apjoma pieaugums novedīs pie tā, ka stirnu kazas un kazlēni tiks medīti vēl mazāk kā līdz šim, 

kas rezultātā novedīs pie vēl lielākiem postījumiem mežsaimniekiem un vairāk avārijām uz 

ceļiem. 

Latvijas Mednieku savienība uzskata, ka izmaiņām valsts nodevu apmērā ir jābūt 

pamatotām un samērīgām, kā arī mēs vēlamies zināt kādiem mērķiem šos līdzekļus paredzēts 

tērēt. Mums nav pieņemama valsts nodevu apjoma celšana, ja jau šobrīd netiek nodrošinātas 

Medību likuma normas un šī nauda caur Medību saimniecības attīstības fondu neatgriežas 

medību saimniecības attīstībā un pilnveidošanā. Aicinām Zemkopības ministriju nodrošināt 

procesu, kurā medniekus pārstāvošās organizācijas varētu paust viedokli par šo jautājumu. 

 

 

 

 

 

 
Jānis Baumanis 
Valdes priekšsēdētājs 

Tel. 29134657 
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