Rīgā

04.11.2021
Nr. 111.9/8-97-13/21
Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija ir
izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē trešajā lasījumā
likumprojektu “Grozījumi Medību likumā” (Nr.1027/Lp13).
Komisija lūdz iekļaut likumprojektu Saeimas tuvākās ārkārtas sēdes
darba kārtībā.
Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta
trešajam lasījumam uz 21 lpp.

Komisijas priekšsēdētājs

(paraksts*)

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Krišjānis Feldmans

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,
vides un reģionālās politikas komisija
Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Medību likumā
(Reģ. Nr.1027/Lp13)
Spēkā esošā redakcija
Medību likums

Otrā lasījuma redakcija
Grozījumi Medību likumā
Izdarīt Medību likumā
(Latvijas Republikas Saeimas un
Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003,
17. nr.; 2007, 3., 14. nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2010, 205. nr.) šādus
grozījumus:

Nr.
p.k.

Iesniegtie priekšlikumi
(6)

Komisijas
atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija
(ar valsts valodas speciālistu
labojumiem)

Grozījumi Medību likumā
Izdarīt Medību likumā
(Latvijas Republikas Saeimas un
Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003,
17. nr.; 2007, 3., 14. nr.; Latvijas
Vēstnesis, 2010, 205. nr.) šādus
grozījumus:

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi
1. pants. Likumā ir lietoti
šādi termini:
1) limitētie medījamie
dzīvnieki — dzīvnieki, kuru
medīšanai
tiek
noteikts
pieļaujamais
nomedīšanas
apjoms;
2) medību atļauja —
dokuments, kas ļauj norādītajā
vietā nomedīt konkrētu skaitu
limitēto medījamo attiecīgo sugu
dzīvnieku;

1

3) medību iecirknis —
vienlaidu medību platība, kuru
apsaimnieko viens medību tiesību
lietotājs;
4) medību platība —
medījamo
dzīvnieku
brīvai
dzīvošanai derīgā un medībām
izmantojamā platība;
5) medību produkcija
— medību procesā iegūtās
medību
trofejas,
gaļa
un
subprodukti;
6) medību resursi —
visi Latvijas teritorijā medījamie
dzīvnieki;
61) medību resursu
ilgtspējīga apsaimniekošana —
medījamo dzīvnieku populācijas
un apdzīvotās vides un ar to
saistīto
dabas
resursu
apsaimniekošana tādā veidā, lai
saglabātu
medību
resursu
bioloģisko
daudzveidību
un
atjaunošanās spēju, nodrošinot
medību resursus nākamajām
paaudzēm, kā arī veicinātu
medījamo dzīvnieku aizsardzību,
ņemot
vērā
saimnieciskās,
sociālās un vides intereses un
neapdraudot dabas aizsardzības
pasākumu īstenošanu medījamo
dzīvnieku
sugu
izplatības
teritorijā;
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7) medību rīki —
lamatas, slazdi vai citi rīki, kas
izmantojami medījamo dzīvnieku
medīšanai;
8) medību saimniecība
—
dabas
resursu
apsaimniekošanas sistēma, kas
vienlaikus ar medību produkcijas
ieguvi nodrošina šo resursu
ilgtspējīgu apsaimniekošanu;
9) medību tiesības —
tiesības zemes īpašniekam vai
tiesiskajam
valdītājam
savā
zemes gabalā medīt šajā likumā
un medības reglamentējošos
normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā. Medību tiesības zemes
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
var izmantot pats vai nodot citai
personai;
91)
medību
tiesību
īpašnieks — zemes īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs, kura īpašumā
vai valdījumā esošajā zemes
gabalā ietilpst medību platības;
10)
medību
tiesību
lietotājs — fiziskā vai juridiskā
persona, uz kuras vārda reģistrēts
medību iecirknis;
11) medību trofejas —
medījamo dzīvnieku ragi kopā ar
galvaskausu (augšžokli vai pieres
kaulu), ilkņi, galvaskausi un ādas;
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12) medījamie dzīvnieki
— savvaļas sugu zīdītāji un putni,
tai skaitā migrējošie, kurus medī
saskaņā
ar
medības
reglamentējošiem normatīvajiem
aktiem, un šo sugu dzīvnieki,
kurus tur iežogotās platībās
savvaļai līdzīgos apstākļos;
13) mednieka sezonas
karte — dokuments, kas
konkrētajā medību sezonā dod
tiesības
medīt
ar
medību
šaujamieročiem
un
medību
rīkiem;
14)
mednieks
—
persona, kura šajā likumā
noteiktajā kārtībā ir saņēmusi
mednieka apliecību;
15)
nelimitētie
medījamie
dzīvnieki
—
dzīvnieki, kuru medīšanai netiek
noteikts
pieļaujamais
nomedīšanas apjoms.
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Deputāti Mārtiņš Šteins,
Dace Rukšāne-Ščipčinska
Papildināt likuma 1.
pantu ar jaunu 16. punktu šādā
redakcijā:
“16) diennakts tumšais
laiks — laiks no vakara krēslas
iestāšanās līdz rīta krēslas
izzušanai”;

Daļēji
atbalstīts.
Iekļauts
komisijas
priekšlikumā
Nr.2
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Atbildīgā komisija
Papildināt 1. pantu ar 16.
punktu šādā redakcijā:
“16) diennakts tumšais
laiks — laikposms, kas sākas
divas stundas pēc saulrieta un
beidzas divas stundas pirms
saullēkta.”

Atbalstīts

1. Papildināt 1. pantu ar
16. punktu šādā redakcijā:
“16) diennakts tumšais
laiks — laikposms, kas sākas
divas stundas pēc saulrieta un
beidzas divas stundas pirms
saullēkta.”

---------------------------------------3.pants. (1) Medības ir
darbību kopums vai atsevišķas
darbības, kad, izmantojot medību
šaujamieročus,
rīkus
vai
paņēmienus, tiek izsekoti vai
meklēti, ķerti, sagūstīti, ievainoti
vai nonāvēti medījamie dzīvnieki.
(2)
Medībām
pielīdzināma:
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1)
iežogotā
platībā
savvaļai līdzīgos apstākļos turētu
medījamo dzīvnieku nonāvēšana,
izmantojot medību šaujamieročus
un medību rīkus. Uz iežogotā
platībā savvaļai līdzīgos apstākļos
turētu
medījamo
dzīvnieku
nonāvēšanu attiecas tikai medības
reglamentējošos
normatīvajos
aktos noteiktās drošības prasības;
2)
izbēgušu
nebrīvē
audzētu dzīvnieku nonāvēšana
medību platībās (pēc dzīvnieku
īpašnieka rakstveida lūguma
medību
tiesību
lietotājam),
izmantojot medību šaujamieročus
un medību rīkus;
3)
klaiņojošu
mājas
(istabas) dzīvnieku nonāvēšana
medību
platībās,
izmantojot
medību
šaujamieročus
un
ievērojot dzīvnieku aizsardzību
reglamentējošos
starptautiskos
līgumus un citus normatīvos
aktus.
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(3) Medīt aizliegts:
1) pilsētu teritorijā;
2) kapsētās;
3) vietās, kur nav
reģistrēts
medību
iecirknis,
izņemot nelimitēto medījamo
dzīvnieku
medības,
kurās
piedalās medību tiesību īpašnieks
vai tā rakstveidā pilnvarota
persona, kā arī nelimitēto
medījamo dzīvnieku medības
publiskajās ūdenstilpēs un to
tauvas joslā;
4) vietās, kur to aizliedz
citi normatīvie akti.

1. 3. pantā:
papildināt pantu ar 2.1 daļu
šādā redakcijā:
“(21) Ja medījamie dzīvnieki
apdraud sabiedrisko kārtību un
drošību vai rada postījumus, medīt
pilsētu teritorijā atļauts saskaņā ar
pašvaldības
noteikto
kārtību.
Pašvaldība
izdod
saistošos
noteikumus par medībām pilsētā,
nosakot teritorijas (zonas), kurās
atļauts medīt, un, ja nepieciešams,
papildus
medību
jomu
reglamentējošos normatīvajos aktos
noteiktajiem
ierobežojumiem
nosakot arī medībās izmantojamos
rīkus,
līdzekļus,
metodes,
paņēmienus
un
drošības
nosacījumus.”;
izslēgt trešās daļas 1. punktu;
izteikt trešās daļas 3. punktu
šādā redakcijā:
“3) vietās, kur nav reģistrēts
medību iecirknis, izņemot:
a) nelimitēto
medījamo
dzīvnieku medības, kurās piedalās
medību tiesību īpašnieks vai tā
rakstveidā pilnvarota persona,
b) nelimitēto
medījamo
dzīvnieku medības publiskajās
ūdenstilpēs un to tauvas joslā,
c) ievainota
medījamā
dzīvnieka izsekošanu normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā;”;
izteikt trešās daļas 4. punktu
šādā redakcijā:
“4) citos normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos.”;

2. 3. pantā:
papildināt pantu ar 2.1 daļu
šādā redakcijā:
“(21) Ja medījamie dzīvnieki
apdraud sabiedrisko kārtību un
drošību vai rada postījumus, medīt
pilsētu teritorijā atļauts saskaņā ar
pašvaldības
noteikto
kārtību.
Pašvaldība
izdod
saistošos
noteikumus par medībām pilsētā,
nosakot teritorijas (zonas), kurās
atļauts medīt, un, ja nepieciešams,
papildus
medību
jomu
reglamentējošos normatīvajos aktos
noteiktajiem
ierobežojumiem
nosakot arī medībās izmantojamos
rīkus,
līdzekļus,
metodes,
paņēmienus
un
drošības
nosacījumus.”;
izslēgt trešās daļas 1. punktu;
izteikt trešās daļas 3. punktu
šādā redakcijā:
“3) vietās, kur nav reģistrēts
medību iecirknis, izņemot:
a) nelimitēto
medījamo
dzīvnieku medības, kurās piedalās
medību tiesību īpašnieks vai tā
rakstveidā pilnvarota persona,
b) nelimitēto
medījamo
dzīvnieku medības publiskajās
ūdenstilpēs un to tauvas joslā,
c) ievainota
medījamā
dzīvnieka izsekošanu normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā;”;
izteikt trešās daļas 4. punktu
šādā redakcijā:
“4) citos normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos.”;
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(4) 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.
(5) Ministru kabinets
nosaka kārtību, kādā Valsts meža
dienests ir tiesīgs mainīt medību
termiņus zīdītājiem, kā arī noteikt
papildu ierobežojumus medību
organizēšanai atbilstoši attiecīgās
dzīvnieku populācijas stāvoklim,
meteoroloģiskajiem apstākļiem
un fenoloģiskajai situācijai.

izteikt piekto daļu šādā
redakcijā:
“(5) Ministru kabinets
nosaka kārtību, kādā Valsts meža
dienests ir tiesīgs mainīt medību
termiņus zīdītājiem, kā arī noteikt
papildu
ierobežojumus
vai
atvieglojumus
medību
organizēšanai atbilstoši attiecīgās
dzīvnieku populācijas stāvoklim,
dzīvnieku
nodarītajiem
postījumiem, meteoroloģiskajiem
apstākļiem un fenoloģiskajai
situācijai.”

izteikt piekto daļu šādā
redakcijā:
“(5) Ministru kabinets
nosaka kārtību, kādā Valsts meža
dienests ir tiesīgs mainīt medību
termiņus zīdītājiem, kā arī noteikt
papildu
ierobežojumus
vai
atvieglojumus
medību
organizēšanai atbilstoši attiecīgās
dzīvnieku populācijas stāvoklim,
dzīvnieku
nodarītajiem
postījumiem, meteoroloģiskajiem
apstākļiem un fenoloģiskajai
situācijai.”

---------------------------------------II nodaļa
Mednieka apliecība un tiesības
medīt
----------------------------------------
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17.pants. (1) Medību
iecirkni reģistrē, ja tajā iekļautās
medību platības nav mazākas par
šā likuma 19.panta pirmajā daļā
minēto minimālo medību platību,
kurā ir atļauts medīt limitētos
medījamos dzīvniekus.

(2)

Ministru

2. Izteikt 17. panta pirmo
daļu šādā redakcijā:
“(1)
Medību
iecirkni
reģistrē, ja tajā iekļaujamās
medību platības nav mazākas par:
1) 350
hektāriem,
ja
medību iecirkni reģistrē medību
tiesību īpašnieks vai medību
tiesību īpašnieki, kuru medību
platības atrodas blakus un kuri
noslēguši savstarpēju līgumu par
kopīgu
medību
tiesību
izlietojumu;
2) 1000 hektāriem, ja
medību iecirkni reģistrē medību
tiesību lietotājs.”

3. Izteikt 17. panta pirmo
daļu šādā redakcijā:
“(1)
Medību
iecirkni
reģistrē, ja tajā iekļaujamās
medību platības nav mazākas par:
1) 350
hektāriem,
ja
medību iecirkni reģistrē medību
tiesību īpašnieks vai medību
tiesību īpašnieki, kuru medību
platības atrodas blakus un kuri
noslēguši savstarpēju līgumu par
kopīgu
medību
tiesību
izlietojumu;
2) 1000 hektāriem, ja
medību iecirkni reģistrē medību
tiesību lietotājs.”

kabinets

nosaka:
1)
medību
iecirkņu
izveidošanas un reģistrēšanas
kārtību, kā arī kritērijus medību
platību atzīšanai par vienlaidu
medību platību;
2) medību tiesību apriti,
nosakot to nodošanas kārtību un
minimālo termiņu, šo tiesību
īstenošanas, kā arī atcelšanas
kārtību;
3) kārtību, kādā nosaka
maksu par medību tiesību
izmantošanu valstij piekrītošās
vai piederošās medību platībās.
---------------------------------------III nodaļa
Medību platības, nomedīšanas
apjoms un medību atļauja
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19.pants. (1) Minimālās
medību platības, kurās ir atļauts
medīt
limitētos
medījamos
dzīvniekus attiecīgajā medību
iecirknī, ir šādas:
1) stirnu medībām — ne
mazāk kā 200 hektāru, ieskaitot
meža zemi un lauksaimniecībā
izmantojamo zemi;
2) meža cūku medībām
— ne mazāk kā 1000 hektāru, tai
skaitā ne mazāk kā 200 hektāru
meža zemes;
21) staltbriežu govju un
teļu medībām — ne mazāk kā
1000 hektāru, ieskaitot tikai meža
masīvus vai to daļas un atsevišķus
meža
gabalus
(pudurus),
krūmājus un purvus;
3)
staltbriežu
buļļu
medībām — ne mazāk kā 2000
hektāru, ieskaitot tikai meža
masīvus vai to daļas un atsevišķus
meža
gabalus
(pudurus),
krūmājus un purvus;
4) aļņu medībām — ne
mazāk kā 2500 hektāru, ieskaitot
tikai meža masīvus vai to daļas
un atsevišķus meža gabalus
(pudurus), krūmājus un purvus.
(2) (Izslēgta ar 20.06.2013.

3. 19. pantā:

4. 19. pantā:

izslēgt
pirmās
daļas
ievaddaļā vārdu “limitētos”;

izslēgt
pirmās
daļas
ievaddaļā vārdu “limitētos”;

izteikt
pirmās
daļas
1. punktu šādā redakcijā:
1) stirnu un meža cūku
medībām — ne mazāk kā 350
hektāru, ieskaitot šādas zemes
kategorijas:
lauksaimniecībā
izmantojamā
zeme,
mežs,
krūmājs, purvs, ūdens objektu
zeme (izņemot ezerus) un pārējā
zeme,
izņemot
līnijveida
funkcionējošus
infrastruktūras
objektus, kas nodalīti kā atsevišķa
zemes vienība;”;

izteikt
pirmās
daļas
1. punktu šādā redakcijā:
“1) stirnu un meža cūku
medībām — ne mazāk kā 350
hektāru, ieskaitot šādas zemes
kategorijas:
lauksaimniecībā
izmantojamā
zeme,
mežs,
krūmājs, purvs, ūdens objektu
zeme (izņemot ezerus) un pārējā
zeme,
izņemot
līnijveida
funkcionējošus
infrastruktūras
objektus, kas nodalīti kā atsevišķa
zemes vienība;”;

izslēgt
2. punktu;

izslēgt
2. punktu;

pirmās

daļas

pirmās

daļas

likumu)
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(3) Ja medību iecirknis
neatbilst šā panta pirmajā daļā
noteiktajām prasībām, medību
tiesību
lietotāji
var
slēgt
savstarpējus līgumus par limitēto
medījamo dzīvnieku medīšanas
organizēšanu blakus esošajos
medību
iecirkņos.
Limitēto
medījamo
sugu
dzīvnieku
pieļaujamo nomedīšanas apjomu
nosaka līgumā norādītajai kopējai
medību platībai.
(4) (Izslēgta ar 20.06.2013.

papildināt trešo daļu ar
jaunu
otro
teikumu
šādā
redakcijā:
“Līguma
neatņemama
sastāvdaļa
ir
savstarpēja
vienošanās par sadarbības līguma
pušu medību iecirkņu kopējām
robežām.”

papildināt trešo daļu ar
jaunu
otro
teikumu
šādā
redakcijā:
“Līguma
neatņemama
sastāvdaļa
ir
savstarpēja
vienošanās par sadarbības līguma
pušu medību iecirkņu kopējām
robežām.”

likumu)

20.pants.
(1)
Lai
nodrošinātu limitēto medījamo
dzīvnieku
sugu
populācijas
genofonda
saglabāšanu
un
ierobežotu limitēto medījamo
dzīvnieku radītos postījumus
lauksaimniecībā
un
mežsaimniecībā, Valsts meža
dienests,
pamatojoties
uz
medījamo dzīvnieku populācijas
stāvokļa novērtēšanas datiem,
katru gadu nosaka limitēto
medījamo
sugu
dzīvnieku
pieļaujamo nomedīšanas apjomu
medību platībās.
(2) Medījamo dzīvnieku
populācijas stāvokli novērtē
Valsts meža dienests.
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(3) Medījamo dzīvnieku
populācijas stāvokli novērtē un
pieļaujamo nomedīšanas apjomu
nosaka atbilstoši zemkopības
ministra apstiprinātai metodikai.

3

(4) Īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās, kurās ir spēkā
medību ierobežojumi, savvaļas
sugu zīdītāju skaita regulēšanas
pasākumus nosaka attiecīgos īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas
individuālos aizsardzības un
izmantošanas noteikumos.

4

Deputāti Evija Papule,
Kaspars Ģirģens
Izteikt likuma 20. panta
trešo daļu šādā redakcijā:
“(3) Medījamo dzīvnieku
populācijas stāvokli novērtē un
pieļaujamo nomedīšanas apjomu
nosaka atbilstoši zemkopības
ministra apstiprinātai metodikai,
savukārt nacionālajos parkos un
dabas rezervātos nomedīšanas
apjomu neplāno, bet medību
nepieciešamību nosaka pārvaldes
institūcija tikai dzīvnieku izraisīto
apdraudējumu vietās, ja nav
izmantojami citi aizsardzības
līdzekļi.”
Deputāti Evija Papule,
Kaspars Ģirģens
Izteikt likuma 20. panta
ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Īpaši aizsargājamās
dabas
teritorijās,
kurās
ir
nepieciešami
medību
ierobežojumi, medību kārtību
nosaka
attiecīgos
īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas
aizsardzības un izmantošanas
noteikumos.”

Neatbalstīts

Neatbalstīts

---------------------------------
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22.pants. (1) Valsts meža
dienests atbilstoši pieļaujamam
nomedīšanas apjomam izsniedz
medību atļaujas medību tiesību
lietotājiem.
Medību
atļauju
izsniegšanas
kārtību
nosaka
Ministru kabinets.
(2) (Izslēgta ar 14.06.2007.
likumu)

(3)

(Izslēgta

ar

14.06.2007.

likumu)

(4) Mednieki informāciju
4. Izslēgt 22. panta ceturto
par
nomedīto
nelimitēto un piekto daļu.
medījamo
dzīvnieku
skaitu
mēneša laikā pēc medību sezonas
beigām, bet medību tiesību
lietotāji izlietotās medību atļaujas
mēneša laikā pēc medībām
iesniedz
institūcijām,
kuras
izsniegušas mednieka sezonas
kartes vai medību atļaujas.
(5) Ja šā panta ceturtajā
daļā minētās prasības nav
izpildītas, jaunas medību atļaujas
un mednieka sezonas kartes
netiek izsniegtas.
----------------------------------------

5. Izslēgt 22. panta ceturto
un piekto daļu.

IV nodaļa
Nelikumīgas medības
24.pants.
Par
nelikumīgām medībām atzīst:
1) medīšanu tādā termiņā
un kārtībā, kas neatbilst medības
reglamentējošos
normatīvajos
aktos noteiktajiem termiņiem un
kārtībai;
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2) atrašanos ar lietošanai
sagatavotu
šaujamieroci
vai
medību rīku medību platībā bez
saskaņojuma ar medību tiesību
lietotāju, kā arī platībās, kurās
medīt aizliegts, izņemot šā likuma
29. panta piektās daļas 3.punktā
minētos gadījumus;
---------------------------------------7) nelimitēto medījamo
dzīvnieku medīšanu bez medību
tiesību
lietotāja
piekrišanas,
izņemot šā likuma 18.pantā un
29.panta sestās daļas 3.punktā
minētos gadījumus;
8) medīšanu apstākļos,
kad dzīvnieki glābjas no dabas
katastrofām;
9) medīšanu, izmantojot
šādus aizliegtus medību līdzekļus,
rīkus, metodes un paņēmienus:
a) "putnu" līmi, aklus vai
sakropļotus dzīvniekus kā ēsmu,
b) skaņu ierakstus,

5. 24. pantā:
papildināt 2. punktu pēc
vārdiem “izņemot šā likuma” ar
skaitļiem un vārdiem “3. panta
trešās
daļas
3. punkta
“c” apakšpunktā un”;

6. 24. pantā:
papildināt 2. punktu pēc
vārdiem “izņemot šā likuma” ar
skaitļiem un vārdiem “3. panta
trešās
daļas
3. punkta
“c” apakšpunktā un”;
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c) mākslīgus gaismas
avotus, izņemot meža cūku, lapsu
un jenotsuņu medības,
d) nakts redzamības
tēmēkļus
ar
elektronisko
palielinājumu
vai
attēla
pārveidošanu, izņemot meža
cūku, lapsu un jenotsuņu
medības,
e) spoguļus un citas
apžilbinošas ierīces,
f) lāzertipa tēmēkļus,
g) tīklus, kas darbojas
neselektīvi saskaņā ar lietošanas
nosacījumiem vai izmantošanas
apstākļiem,
h) kājķeramos slazdus un
slazdus jeb lamatas, kas darbojas
neselektīvi saskaņā ar lietošanas
nosacījumiem vai izmantošanas
apstākļiem,
i) arbaletus, lokus,
j)
pusautomātiskus
šaujamieročus, kuru patrontelpas
un magazīnas (patronu padošanas
mehānisma) kopējā ietilpība ir
lielāka par trim patronām,
izņemot meža cūku, lapsu un
jenotsuņu medības,
k)
lidaparātus,
motorizētus braucošus sauszemes
un ūdens transportlīdzekļus,
l) ieročus, kas nav
klasificēti
kā
medību
šaujamieroči,
m) siltumu uztverošos
(termālos) tēmēkļus;

papildināt
9. punkta
“c” apakšpunktu pēc vārdiem
“gaismas avotus” ar vārdiem
“diennakts tumšajā laikā”;
papildināt
9. punkta
“d” apakšpunktu pēc vārdiem
“attēla pārveidošanu” ar vārdiem
“diennakts tumšajā laikā”;
papildināt
9. punkta
“m” apakšpunktu ar vārdiem
“diennakts tumšajā laikā, izņemot
meža cūku, lapsu un jenotsuņu
medības”.

papildināt
9. punkta
“c” apakšpunktu pēc vārdiem
“gaismas avotus” ar vārdiem
“diennakts tumšajā laikā”;
papildināt
9. punkta
“d” apakšpunktu pēc vārdiem
“attēla pārveidošanu” ar vārdiem
“diennakts tumšajā laikā”;
papildināt
9. punkta
“m” apakšpunktu ar vārdiem
“diennakts tumšajā laikā, izņemot
meža cūku, lapsu un jenotsuņu
medības”.
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---------------------------------------V nodaļa
Medību resursu uzraudzība un
medību kontrole
---------------------------------------26.pants. Medību norises
dokumentēšanas
kārtību
un
informācijas
aprites
kārtību
medību jomā nosaka Ministru
kabinets.
6. Papildināt 26. pantu ar
otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Lai noslēgtu medību
tiesību nodošanas līgumu vai
organizētu ievainota dzīvnieka
izsekošanu reģistrētam medību
iecirknim tieši piegulošā platībā,
medību tiesību īpašnieks vai
medību tiesību lietotājs var
vērsties Valsts meža dienestā vai
pašvaldībā ar lūgumu sniegt
zemes vienības īpašnieka vai
tiesiskā
valdītāja
kontaktinformāciju
(tālruņa
numuru un elektroniskā pasta
adresi). Valsts meža dienests vai
pašvaldība sniedz savā rīcībā
esošo kontaktinformāciju, kuru
zemes vienības īpašnieks vai
tiesiskais
valdītājs
sniedzis
minētajām institūcijām, saņemot
citu pakalpojumu.”;

7. Papildināt 26. pantu ar
otro daļu šādā redakcijā:
“(2) Lai noslēgtu medību
tiesību nodošanas līgumu vai
organizētu ievainota dzīvnieka
izsekošanu reģistrētam medību
iecirknim tieši piegulošā platībā,
medību tiesību īpašnieks vai
medību tiesību lietotājs var
vērsties Valsts meža dienestā vai
pašvaldībā ar lūgumu sniegt
zemes vienības īpašnieka vai
tiesiskā
valdītāja
kontaktinformāciju
(tālruņa
numuru un elektroniskā pasta
adresi). Valsts meža dienests vai
pašvaldība sniedz to rīcībā esošo
kontaktinformāciju, kuru zemes
vienības īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs sniedzis minētajām
institūcijām,
saņemot
citu
pakalpojumu.”;

uzskatīt līdzšinējo panta
tekstu par pirmo daļu.

uzskatīt līdzšinējo panta
tekstu par pirmo daļu.

----------------------------------------
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VII nodaļa
Administratīvie pārkāpumi
medību jomā un kompetence
administratīvo pārkāpumu
procesā
---------------------------------------32. pants.
(1)
Par
atrašanos ar lietošanai sagatavotu
šaujamieroci vai medību rīku
medību platībā bez saskaņojuma
ar medību tiesību lietotāju, kā arī
platībās, kurās medīt aizliegts,
izņemot šā likuma 18. pantā un
29. panta piektās daļas 3. punktā
minētos gadījumus, piemēro
naudas sodu no astoņām līdz
septiņdesmit
naudas
soda
vienībām.
----------------------------------------
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(8)
Par
medīšanu,
izmantojot turpmāk šajā panta
daļā norādītus aizliegtus medību
līdzekļus un rīkus, piemēro
naudas sodu no astoņām līdz simt
naudas soda vienībām, nosakot
medību tiesību izmantošanas
aizliegumu uz laiku līdz vienam
gadam vai bez tā:
1) mākslīgi gaismas
avoti, izņemot meža cūku, lapsu
un jenotsuņu medības;
2) nakts redzamības
tēmēkļi
ar
elektronisko
palielinājumu
vai
attēla
pārveidošanu, izņemot meža
cūku, lapsu un jenotsuņu
medības;
3)
pusautomātiski
šaujamieroči, kuru patrontelpas
un magazīnas (patronu padošanas
mehānisma) kopējā ietilpība ir
lielāka par trim patronām,
izņemot meža cūku, lapsu un
jenotsuņu medības;
4) arbaleti;
5) ieroči, kas nav
klasificēti
kā
medību
šaujamieroči.

7. 32. pantā:
izteikt astotās daļas 1. un
2. punktu šādā redakcijā:
“1) mākslīgi gaismas avoti
diennakts tumšajā laikā, izņemot
meža cūku, lapsu un jenotsuņu
medības;
2)
nakts
redzamības
tēmēkļi
ar
elektronisko
palielinājumu
vai
attēla
pārveidošanu diennakts tumšajā
laikā, izņemot meža cūku, lapsu
un jenotsuņu medības;”;

8. 32. pantā:
izteikt astotās daļas 1. un
2. punktu šādā redakcijā:
“1) mākslīgi gaismas avoti
diennakts tumšajā laikā, izņemot
meža cūku, lapsu un jenotsuņu
medības;
2)
nakts
redzamības
tēmēkļi
ar
elektronisko
palielinājumu
vai
attēla
pārveidošanu diennakts tumšajā
laikā, izņemot meža cūku, lapsu
un jenotsuņu medības;”;

papildināt astoto daļu ar
6. punktu šādā redakcijā:
“6) siltumu uztveroši
(termālie) tēmēkļi diennakts
tumšajā laikā, izņemot meža
cūku, lapsu un jenotsuņu
medības.”;

papildināt astoto daļu ar
6. punktu šādā redakcijā:
“6) siltumu uztveroši
(termālie) tēmēkļi diennakts
tumšajā laikā, izņemot meža
cūku, lapsu un jenotsuņu
medības.”;
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---------------------------------------(14)
Par
medīšanu,
izmantojot turpmāk šajā panta
daļā norādītus aizliegtus medību
līdzekļus, rīkus, metodes un
paņēmienus, piemēro naudas
sodu no astoņām līdz simt
četrdesmit naudas soda vienībām,
atņemot medību tiesības uz laiku
līdz trim gadiem vai bez tā:
1) "putnu" līme, akli vai
sakropļoti dzīvnieki kā ēsma;
2) skaņu ieraksti;
3) spoguļi un citas
apžilbinošas ierīces;
4) lāzertipa tēmēkļi;
5) tīkli, kas darbojas
neselektīvi saskaņā ar lietošanas
nosacījumiem vai izmantošanas
apstākļiem;
6) kājķeramie slazdi un
slazdi jeb lamatas, kas darbojas
neselektīvi saskaņā ar lietošanas
nosacījumiem vai izmantošanas
apstākļiem;
7) lidaparāti, motorizēti
braucoši sauszemes un ūdens
transportlīdzekļi;
8) siltumu uztveroši
izslēgt
(termālie) tēmēkļi.
daļas 8. punktu.
---------------------------------------Pārejas noteikumi

četrpadsmitās

izslēgt
daļas 8. punktu.

četrpadsmitās
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1. Ar šā likuma spēkā
stāšanos spēku zaudē Medību
likums (Latvijas Republikas
Saeimas un Ministru Kabineta
Ziņotājs, 1995, 13.nr.; 1997,
14.nr.; 2000, 9.nr.).
---------------------------------------21. Šo pārejas noteikumu
8. Pārejas noteikumos:
12.punktā paredzētajā periodā pēc
izslēgt
21. punkta
Pārtikas un veterinārā dienesta 2. apakšpunktā vārdus un skaitli
ierosinājuma
Valsts
meža “šā likuma 22. panta ceturtajā
dienests var noteikt atšķirīgus daļā un”;
nosacījumus:
1) attiecībā uz šajā
likumā un medību noteikumos
paredzētajiem medību veidu,
līdzekļu, rīku, metožu vai
paņēmienu
ierobežojumiem
mežacūku medībās;
2) šā likuma 22.panta
ceturtajā
daļā
un
medību
noteikumos
paredzētās
informācijas apritei un medību
norises dokumentēšanai.
papildināt
pārejas
noteikumus ar 23. punktu šādā
redakcijā:
“23. Valsts meža dienesta
pieņemtie lēmumi par tādu
medību iecirkņu reģistrāciju, kuri
neatbilst šā likuma 19. panta
pirmās daļas prasībām, ir spēkā
līdz 2023. gada 31. martam.”

9. Pārejas noteikumos:
izslēgt
21. punkta
2. apakšpunktā vārdus un skaitli
“šā likuma 22. panta ceturtajā
daļā un”;

papildināt
pārejas
noteikumus ar 23. un 24. punktu
šādā redakcijā:
“23. Valsts meža dienesta
pieņemtie lēmumi par tādu
medību iecirkņu reģistrāciju, kuri
neatbilst šā likuma 19. panta
pirmās daļas prasībām, ir spēkā
līdz 2023. gada 31. martam.
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5

6

Atbildīgā komisija
Papildināt
Pārejas
noteikumus ar 24.punktu šādā
redakcijā:
“24. Grozījums šā likuma
19. panta trešajā daļā par tā
papildināšanu ar jaunu otro
teikumu stājas spēkā 2023. gada
1. aprīlī.”
Atbildīgā komisija
Papildināt likumprojektu
ar norādi par likuma spēkā
stāšanos šādā redakcijā:
“Likums stājas spēkā
2022. gada 1. aprīlī.”.

Atbalstīts

24. Grozījums šā likuma
19. panta trešajā daļā par tā
papildināšanu ar jaunu otro
teikumu stājas spēkā 2023. gada
1. aprīlī.”

Atbalstīts

Likums stājas
2022. gada 1. aprīlī.

spēkā

Ilze Rungule
T.67087341
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