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Medību saimniecības attīstības fonds (MSAF) 

Saskaņā ar Medību likuma VI nodaļu, lai attīstītu medību saimniecību, tiek izveidots 
Medību saimniecības attīstības fonds. Fonda turētājs ir Zemkopības ministrija. Pirmie 
projekti tika finansēti 2004.gada nogalē.  

 Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļus veido:  

1)  dotācija no šādiem valsts pamatbudžeta ieņēmumiem: 

• valsts nodeva pilnā apmērā par medību atļauju izsniegšanu un par atļauju 
izsniegšanu medību trofeju izvešanai no Latvijas,  

• valsts nodeva pilnā apmērā par mednieka apliecību, atļauju ārvalstu 
medniekiem medīt Latvijas teritorijā un mednieka sezonas karšu izsniegšanu,  

• to zaudējumu atlīdzība, kurus fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas, 
pārkāpjot šajā likumā vai citos medības reglamentējošajos normatīvajos aktos 
noteiktās prasības, kā arī atlīdzība par nelikumīgi iegūtās medību produkcijas 
vērtību;  

2) ziedojumi. 

Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi izmantojami: 

• medījamo dzīvnieku monitoringam un populāciju papildu aizsardzības 
pasākumiem;  

• medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskai izpētei;  
• līdzdalībai starptautiskajās medību organizācijās;  
• mednieku izglītošanai. 

 

Medību saimniecības attīstības fonda finansētie projekti 2009.gadā 

1. Projektu ar reģistrācijas Nr.1P-09 „Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu 
monitorings” , iesniedzējs Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes 
Bioloģijas institūts” un tā īstenošanai piešķirt 13670 Ls. Atskaite. 

2. Projektu ar reģistrācijas Nr.6J-09 „Mednieku – medību suņu īpašnieku 
izglītošana un šķirnes medību suņu apmācība, popularizējot medības ar medību 
suņu piedalīšanos”, iesniedzējs biedrība „Latvijas Mednieku kinoloģiskā apvienība” 
un tā īstenošanai piešķirt 4398,36 Ls. Atskaite. 

3. Projektu ar reģistrācijas Nr.15P-09 „Latvijas jauno mednieku nometne „Vanaga 
acs”” , iesniedzējs Straupes mednieku biedrība „Mārkulīči” un tā īstenošanai piešķirt 
4730 Ls. Atskaite. 

4. Projektu ar reģistrācijas Nr.20P-09 „Lielo pl ēsēju monitorings” , iesniedzējs 
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” un tā īstenošanai piešķirt 20589 Ls. 
Atskaite. 
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5. Projektu ar reģistrācijas Nr.11P-09 „Informat īvais izdevums „Jakts””, 
iesniedzējs biedrība „Latvijas Mednieku asociācija” un tā īstenošanai piešķirt 
17363,64 Ls. Atskaite. 

6. Projektu ar reģistrācijas Nr.812P-09 „Latvijas mednieku interešu pārstāvniecība 
starptautiskajās nevalstiskajās medību organizācijās”, iesniedzējs biedrība 
„Latvijas Mednieku asociācija” un tā īstenošanai piešķirt 18841,16 Ls. Atskaite. 

7. Projektu ar reģistrācijas Nr.19P-09 „Pārnadžu (aļņu, staltbriežu) monitorings”, 
iesniedzējs Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” un tā īstenošanai piešķirt 
23545 Ls. Atskaite. 

8. Projektu ar reģistrācijas Nr.7J-09 „100m vītņustobru šautuves „Skrejošais alnis” 
izbūve Limbažu rajona Ainažu lauku teritorij ā „Granti”” , iesniedzējs biedrība 
„Ziemeļu šāvēji” un tā īstenošanai piešķirt 7420 Ls. Atskaite. 

9. Projektu ar reģistrācijas Nr.14P-09 „Mednieku izgl ītošana mednieku festivāla 
„Minhauzens 2009” ietvaros”, iesniedzējs biedrība „Latvijas Mednieku asociācija” 
un tā īstenošanai piešķirt 10142 Ls. Atskaite. 

10. Projektu ar reģistrācijas Nr.10P-09 „Mednieku izgl ītošana, medību 
popularizēšana un mednieku interešu pārstāvniecība” , iesniedzējs biedrība 
„Latvijas Mednieku asociācija” un tā īstenošanai piešķirt 20831,35 Ls. Atskaite. 

11. Projektu ar reģistrācijas Nr.13J-09 „Biedr ības „Sporta klubs mednieki” 
šautuves rekonstrukcija” iesniedzējs biedrība „Sporta klubs mednieki” un tā 
īstenošanai piešķirt 3940 Ls. 

12. Projektu ar reģistrācijas Nr.26J-09 „Šautuves izveide „MMK Rencēni” 
kompleksā, Valmieras rajona, Rencēnu pagastā”  iesniedzējs biedrība „MMK 
Rencēni” un tā īstenošanai piešķirt 9268 Ls. Atskaite. 

13. Projektu ar reģistrācijas Nr.33J-09 „Šautuves izveide Zvārdes pagasta 
„Lapsās””  iesniedzējs SIA „Zvārdes šautuve” un tā īstenošanai piešķirt 4019 Ls. 
Atskaite. 

14. Projektu ar reģistrācijas Nr.17J-09 „Pēdējos 15 gados medību jomā veikto 
pētījumu datu bāze”, iesniedzējs Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” un tā 
īstenošanai piešķirt 3288 Ls. Atskaite. 

15. Projektu ar reģistrācijas Nr.29P-09 „Med ību trofeju vērt ēšana, trofeju 
vērt ēšanas rokasgrāmatas sagatavošana un atbalsts medību trofeju izstādēm” , 
iesniedzējs Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava” un tā īstenošanai piešķirt 
18750 Ls. Atskaite. 

16. Projektu ar reģistrācijas Nr.2P-09 „Ikm ēneša televīzijas raidījumu cikls „Uz 
meža takas””, iesniedzējs SIA „Explore Latvija” un tā īstenošanai piešķirt 25800 Ls. 
Atskaite. 
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17. Projektu ar reģistrācijas Nr.5J-09 „Staltbriežu izcelsmes, izplatības un 
audzēšanas Latvijā vēstures izpēte” , iesniedzējs G.Skribas zemnieku saimniecība 
„Staltbrieži” un tā īstenošanai piešķirt 9491 Ls. Atskaite. 

18. Projektu ar reģistrācijas Nr.25J-09 „Žurn āla "Med ības. Makšķerēšana. Daba" 
(MMD) p ārstāvju dalība Starptautiskajā Medību biologu apvienības (IUGB) 29. 
kongresā Maskavā 2009. gada 17.-22. augustā”  iesniedzējs SIA „Dumpis” un tā 
īstenošanai piešķirt 2095,36 Ls. Atskaite. 

19. Projektu ar reģistrācijas Nr.27J-09 „Med ību šaušanas sporta instruktoru un 
tiesnešu apmācība” , iesniedzējs biedrība „Driāda” un tā īstenošanai piešķirt 9567 Ls. 
Atskaite. 

20. Projektu ar reģistrācijas Nr.16J-09 „V ītņustobru ieroču šautuves izbūve 
„M ārkul īčos”” , iesniedzējs Zemnieku saimniecība „Āvaidi” un tā īstenošanai 
piešķirt 10 000 Ls. Atskaite. 

21. Projektu ar reģistrācijas Nr.28J-09 „Šautuves kompleksa „Kalnāji” izveide 
Rīgas rajonā” , iesniedzējs SIA „Latvijas Safari klubs” un tā īstenošanai piešķirt 
10 000 Ls. Atskaite. 

Kopā: 247 748, 87 Ls 
 

Medību saimniecības attīstības fonda finansētie projekti 2010.gadā: 

Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte 13657 Latvijas 
Universitātes 

Bioloģijas institūts 

Ikmēneša televīzijas raidījumu cikls "Uz meža 
takas" 

21986,18 SIA Explore Latvija  

Latvijas jauno mednieku nometne „Vanaga acs” 3000 Straupes mednieku 
biedrība „M ārkul īči”  

Informatīvais izdevums „Jakts” 12064,71 Latvijas Mednieku 
asociācija 

Mednieku izglītošana mednieku festivāla 
„Minhauzens 2010” ietvaros 

6020 Latvijas Mednieku 
asociācija 

Latvijas mednieku interešu pārstāvniecība 
starptautiskajās nevalstiskajās medību 
organizācijās 

15974,2 Latvijas Mednieku 
asociācija 

Mednieku izglītošana, medību popularizēšana un 
mednieku interešu pārstāvniecība 

11850 Latvijas Mednieku 
asociācija 

Lielo plēsēju populāciju zinātniskā izpēte 17378 Valsts mežzinātnes 
institūts Silava 

Medību trofeju vērtēšana un Nacionālās medību 11000 Valsts mežzinātnes 
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trofeju izstādes organizēšana institūts Silava 

Mednieku - medību suņu īpašnieku izglītošana un 
šķirnes medību suņu apmācība, popularizējot 
medības ar medību suņu piedalīšanos 

2198 Latvijas Mednieku 
kinoloģiskā 
apvienība 

Maksimāli pieļaujamais medījamo dzīvnieku 
populāciju blīvums un minimālais jeb kritiskais 
populācijas lielums 

25150 Valsts mežzinātnes 
institūts Silava 

Šķirnes medību suņa audzētāja rokasgrāmata 402,91 Latvijas Mednieku 
kinoloģiskā 
apvienība 

 
Kopā: 140 681 Ls 

 

Detalizēta informācija par fondu pieejama ZM mājas lapā 

ZM > Meža nozare > Valsts un ES atbalsts > Medību saimniecības 
attīstības fonds 

http://www.zm.gov.lv/?sadala=262 

 


