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Datums skatāms laika zīmogā Nr. 182 

 

Par vilku un lūšu monitoringu 

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas 20.06.2018. kārtības Nr.18 

“Medījamo dzīvnieku populāciju stāvokļa novērtēšanas un pieļaujamā nomedīšanas apjoma 

noteikšanas metodika” 13.punktu, nodrošinot pelēkā vilka (Canis lupus) un Eirāzijas lūša (Lynx 

lynx) sugu aizsardzības plānos minēto par sugu neinvazīvo pētīšanas metožu plašāku ieviešanu 

lielo plēsēju monitoringā un iegūto ziņu izmantošanu medījamo dzīvnieku populācijas 

novērtēšanā: 

1. Vecākajiem mežziņiem un mežziņiem atbilstoši pielikumā Nr.1. aprakstītajai 

metodikai uzdodu: 

1.1. līdz 31.03.2020., regulāri apsekojot medību platības, fiksēt fotoattēlos novērotās 

vilku un lūšu klātbūtnes pazīmes (novēroti tieši, pēdas vai ekskrementi) ar precīzu to atrašanās 

vietu un datumu; 

1.2. fiksētos fotoattēlus līdz 09.04.2020. pievienot datu bāzei 

\\10.1.30.254\apmaina_vm\vilki, \\10.1.30.254\apmaina_vm\lusi; 

1.3. līdz 09.04.2020. globālās navigācijas sistēmas uztvērējā VMD GPS aplikācijas 

medību sadaļā “Dzīvnieku uzskaite” reģistrēto informāciju par medību platībās novērotajām 

vilku un lūšu klātbūtnes pazīmēm (novēroti tieši, pēdas vai ekskrementi) pievienot VMD ĢIS 

sistēmai. 

2. Virsmežziņiem nodrošināt: 

2.1. virsmežniecību inženieru medību jautājumos, vecāko inspektoru medību jautājumos, 

vecāko mežziņu, mežziņu un mežniecību darbinieku informēšanu par šo rīkojumu; 

2.2. rīkojuma 1. punkta izpildi; 

2.3. medību tiesību lietotāju informēšanu par iespēju piedalīties lielo plēsēju monitoringā 

atbilstoši pielikumā Nr.2 aprakstītajai metodikai: 

2.3.1. fiksējot medību platībās novērotās vilku un lūšu klātbūtnes pazīmes (novēroti tieši, 

pēdas vai ekskrementi) ar precīzu to atrašanās vietu un datumu; 

2.3.2. informējot Valsts meža dienestu par konkrētām medību platībās novērotām vilku 

un lūšu klātbūtnes pazīmēm (novēroti tieši, pēdas vai ekskrementi) – datums, vieta, indivīdu 

skaits; 

2.3.3. iepriekš minēto informāciju nosūtīt par vilkiem uz e pastu vilki@vmd.gov.lv, par 

lūšiem uz e pastu lusi@vmd.gov.lv 

3. Medību daļas vadītājam nodrošināt: 

3.1. rīkojuma ievietošanu VMD mājaslapā (http://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-

dienests/statiskas-lapas/medibas/es-sfera-esoso-sugu-monitorings?nid=1697#jump); 

3.2. sadarbībā ar Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas vadītāju pārskata 
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par vilku, lūšu izplatību medību platībās sagatavošanu; 

3.3. sadarbībā ar Meža resursu reģistra izstrādes un uzturēšanas daļas vadītāju 2.3.3. 

punktā minētās informācijas reģistrēšanu VMD ĢIS. 

4. Rīkojuma izpildi kontrolēt Meža resursu pārvaldības departamenta direktorei. 

 

Pielikumi: 

1. Metodika uz 11 lpp. 

2. Novēroto vilku un lūšu klātbūtnes pazīmju (novēroti tieši, pēdas vai ekskrementi) 

fiksēšana ar precīzu to atrašanās vietu un datumu uz 4 lpp. 

3. Informatīvs materiāls par vilku un lūšu pēdu nospiedumiem uz 2 lpp. 

 

 

Ģenerāldirektors ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS 

AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

A.Krēsliņš 

Lūsis 67212776 

valters.lusis@vmd.gov.lv 

 

Rīkojumu nosūtīt: daba@daba.gov.lv.; lvm@lvm.lv;  

info@lms.org.lv; latma@latma.lv; 

lmmb@inbox.lv; info@mezaipasnieki.lv 

Ar rīkojumu iepazīstināt: virsmežniecības, S.Mūrnieci, V.Lūsi, G.Štarku 

Rīkojumu ievietot: https://moodle.vmd.gov.lv 

 


