Apliecinājums par medījuma apskati

Nr.

Ar šo numuru jābūt identificētam medījuma ķermenim, tā
iekšējiem orgāniem un galvai

Dati par nomedīto dzīvnieku (aizpilda mednieks)
1
2
3

Dati par nomedītā dzīvnieka apskati
4
5
6

Medību atļaujas numurs

Medījuma suga
skaits, gb
Nomedīšanas datums
laiks
Dzīvniekam pirms nomedīšanas ir novērota neparasta uzvedība

vieta
JĀ

NĒ

JĀ
JĀ

NĒ
NĒ

JĀ

NĒ

JĀ

NĒ

JĀ

NĒ

(aizpilda apmācīta persona vai veterinārārsts)

Dzīvnieks ir atasiņots
Kuņģis un zarnas ir izņemti
Nomedītā dzīvnieka ķermeņa un iekšējo orgānu apskatē konstatētās neatbilstības (vides
piesārņojums, patoloģijas, utt.) Īsi aprakstīt.

Ar dzīvnieka ķermeni kopā ir iekšējie orgāni un galva (izņemot kuņģi un zarnas)
Medījums tiek nosūtīts uz (uzņēmuma nosaukums):
Ir uzsākta aktīva dzīvnieka ķermeņa atdzesēšana
Ar aktīvu dzesēšanu
10 Medījums tiek transportēts
Bez aktīvas dzesēšanas
7
8
9

Mednieka vārds, uzvārds
paraksts

Medījuma apskates veikšanas datums
Apmācītās personas vārds un uzvārds, apliecības Nr.
paraksts
Piezīmes
Apliecinājumu aizpilda 2 eksemplāros - viens eks.emplārs tiek pievienots medījumam; otrs paliek apmācītajai personai.
Ja medījamā dzīvnieka suga ir uzņēmīga pret trihinellozi vai atsevišķos gadījumos medījumu neapskata apmācīta persona vai
veterinārārsts, tad iekšējiem orgāniem (izņemot kunģi un zarnas) un galvai (izņemot ilkņus un ragus) ir jābūt pie ķermeņa.
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