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Kas ir mobilā lietotne «LVM GEO Mobile» 
medniekiem?

Rīks kurš nodrošina ģeogrāfisku informācijas apriti starp LVM un medību 
tiesību lietotāju par:

Medību tiesību nomas līguma teritoriju un darbības termiņu;

Saskaņotām dzīvnieku piebarošanas vietām (barotavas, piebarošanas 
lauciņi);

Bebru darbības skartām platībām un termiņiem postījumu novēršanai;

Informāciju par briežu dzimtas dzīvnieku nodarītiem postījumiem;

Aizsardzības pasākumiem mežaudžu pasargāšanā no briežu dzimtas 
dzīvnieku postījumiem.



Ar ko sākt?

1. Jāinstalē savā viedtālrunī no «Play veikala» vai «Appstore» mobilā 
aplikācija «LVM GEO Mobile»;

2. Jāizveido piekļuve e-pastam viedtālrunī.



Ar ko sākt?

1. Atvērt aplikāciju;

2. Sameklēt kartē savu medību 
objektu un pietuvināties maksimāli 
tuvu;

3. Nospiest izvēlni kreisajā 
augšējajā stūrī;

4. Atvērt izvēlni «Karšu lejupielāde» 
un nospiest «1:10000 apgabals».



Ar ko sākt?

1. Saņemot e-pastā datu pakotni, 
lejuplādēt to savā viedtālrunī;

2. Nospiest izvēlni labajā 
augšējajā stūrī (pirmajā reizē 
jāieiet no datu pakotnes, to 
atverot);

3. Nospiest uz medību tiesību 
lietotāja nosaukuma vai 
kontaktpersonas;

4. Nospiest uz teritorija.

Datu pakotne no LVM tiks nosūtīta tikai medību tiesību nomas līgumā norādītai operatīvās informācijas apmaiņas 
kontaktpersonai no nomnieka puses! To var pārsūtīt citiem medniekiem (kluba biedriem u.c.) uzņemoties atbildību par 
informācijas nodošanu citiem.



Pamatinformācija par nomas līgumu

Redzama medību teritorija ar 
datiem par:

1. nomnieka nosaukumu;

2. kontaktpersonas vārdu, 
uzvārdu, telefona Nr.;

3. medību tiesību nomas līguma 
termiņu;

4. iznomāto platību (ha).



Kartē redzamie pamatdati

Pamatdati par konkrēto medību 
tiesību nomnieku (MTN) redzami 
tikai datu saņēmējam- MTN.

Ar zaļu aizkrāsotu apli- saskaņotas 
piebarošanas vietas (barotavas);

Nospiežot uz apļa redzama 
informācija par barotavas veidu.



Kartē redzamie pamatdati

Ar zaļu svītrojumu nosegti laukumi 
un uzrakstu «Piebarošanas lauciņi»-
Dzīvnieku piebarošanas lauciņi par 
kuriem ir noslēgta papildvienošanās
ar LVM par dzīvnieku piebarošanas 
lauciņa izveidi un uzturēšanu.



Kartē redzamie pamatdati

Ar sarkanu svītrojumu nosegti laukumi 
un uzrakstu «ML putniem»- putnu 
mikroliegumi, kuros ir medību 
aprobežojumi:
 medību torņu ierīkošana un 

izmantošana un medības no 1.februāra 
līdz 31.jūlijam;

medījamo dzīvnieku piebarošana no 
1.marta līdz 30.jūnijam.



Kartē redzamie nosūtītie dati

Ar melnu svītrojumu 
nosegti laukumi-
likvidējamas bebraines
un ar melnu aizkrāsotu 
apli- bebru dambji;

Nospiežot uz bebra 
dambja, redzams 
likvidēšanas termiņš.



Kartē redzamie nosūtītie dati

Ar brūnu svītrojumu 
nosegti laukumi-
apsaimniekojamas 
bebraines un ar brūnu 
aizkrāsotu apli-
apsaimniekojami bebru 
dambji;

Nospiežot uz bebra 
dambja, redzams 
apsaimniekošanas 
termiņš.



LVM rīcība bebru postījumu samazināšanā

Ir vienošanās par informācijas apriti, 
izmantojot mobilo lietotni “LVM GEO 
Mobile” medniekiem:

1. sagatavo un nosūta datu pakotni ar 
izpildes termiņiem;

2. atkārtoti sabiedrības norādījumi-
vēstule;

3. saistību raksts.

Nav vienošanās par informācijas apriti, 
izmantojot mobilo lietotni “LVM GEO 
Mobile” medniekiem:

1. sabiedrības norādījumi;

2. atkārtoti sabiedrības norādījumi;

3. saistību raksts.

Turpmāk Iepriekš



Kartē redzamie nosūtītie dati

Rozā krāsā- LVM konstatētie 
nodarītie bojājumi mežaudzēm;

Pietuvinoties paliek ar rozā 
svītrojumu nosegti laukumi un 
uzrakstu «Dz. Boj.» un bojājuma 
intensitāte izteikta %;



Kartē redzamie nosūtītie dati

Bordo sarkanā krāsā- LVM 
veiktie aizsardzības pasākumi 
pret iespējamiem medījamo 
dzīvnieku nodarītiem 
postījumiem;

Pietuvinoties paliek ar bordo
svītrojumu nosegti laukumi un 
uzrakstu «Plat. Aizs.»;

Bojājumu un aizsardzības 
platības var pārklāties. Tad 
tuvinājumā redzama abu datu 
tekstuālā informācija un rūtots
poligons



Citas iespējas izmantojot mobilo aplikāciju

Var izmantot priekš orientēšanās 
apvidū vai nokļūšanai līdz kādai 
konkrētai vietai, piemēram, bebru 
dambim;

Lai to paveiktu ir jāaktivizē poga 
«Atrašanās vietas noteikšana kartē, 
izmantojot GPS» un jābūt aktivizētai 
GPS lokācijai telefonā;

Pēc pogas aktivizēšanas, savu 
atrašanās vietu var redzēt kartē ar 
sarkanu punktu.



Papildus iespējas izmantojot mobilo aplikāciju

Mainīt tiešsaistes kartes.



Informācijas aprite uz laika ass

15.augusts-15.septembrim 10.oktobris- 15.decembris15.septembris- 10.oktobris

Informācija par fiksētiem 
briežu dzimtas dzīvnieku 
postījumiem ar bojājuma 
intensitāti 10%< par laika 
periodu no iepriekšējā gada 
16.augusta līdz esošā gada 
15.augustam.

Informācija ar terminētu 
uzdevumu par vietām, kurās 
jāveic pasākumi mežaudžu 
un meža infrastruktūras 
objektu pasargāšanai no 
bebru postījumiem.*

Informācija par LVM 
veiktajiem aizsardzības 
pasākumiem pret 
iespējamiem briežu dzimtas 
dzīvnieku nodarītiem 
postījumiem.

* Informācija var tikt nosūtīta citā termiņā, ja 
tiek konstatēta citā periodā negatīva bebru 
darbība.



Ieguvumi

Informācijas aprites ātrums starp LVM un medību tiesību 
nomniekiem;

Informācijas aprites ātrums starp medniekiem, jo datu pakotni var 
pārsūtīt  un lietot citi mednieku formējuma biedri;

Ērti lietojami ģeotelpiskie dati. Var sameklēt objektu orientējoties 
apvidū;

LVM Darbinieku darba laika un materiāli tehnisko resursu 
ietaupījums, jo nav jāgatavo vēstules papīra formātā;



Turpmākie soļi

Slēgt ar medību tiesību nomniekiem «Vienošanos par informācijas 
apriti, izmantojot mobilo lietotni «LVM GEO Mobile»


