MEDĪBU JOMU REGULĒJOŠO
NORMATĪVO AKTU PRASĪBAS

Limitētie medījamie dzīvnieki ir

Limitētie medījamie dzīvnieki ir

Medību atļauja ir

Medību iecirknis ir

Medību iecirknis ir

Medību iecirknis ir

Medību iecirknis ir

dzīvnieki, kuru medīšanai tiek dzīvnieki, kuru medīšanai netiek
noteikts pieļaujamais
noteikts pieļaujamais
visi medījamie dzīvnieki
nomedīšanas apjoms
nomedīšanas apjoms
dzīvnieki, kuru medīšanai tiek
aizsargājamie dzīvnieki, kurus var
noteikts pieļaujamais
visi medījamie dzīvnieki
medīt ar īpašu atļauju
nomedīšanas apjoms
dokuments, kas ļauj
dokuments, kas ļauj nomedīt
dokuments, kas ļauj norādītajā
norādītajā vietā nomedīt
konkrētu skaitu limitēto
vietā nomedīt konkrētu skaitu
konkrētu skaitu limitēto
medījamo attiecīgo sugu
nelimitēto medījamo attiecīgo
medījamo attiecīgo sugu
dzīvnieku
sugu dzīvnieku
dzīvnieku
vienlaidu medību platība,
medību platība, kuru apsaimnieko
medību tiesību lietotāja
kuru apsaimnieko viens
viens medību tiesību lietotājs
līgumplatības
medību tiesību lietotājs
vienlaidu medību platība,
kuru apsaimnieko viens
medību tiesību lietotājs

medījamo dzīvnieku brīvai
dzīvošanai derīga un medībām
izmantojamā platība

tikai vienam zemes īpašniekam
piederoša platība, neatkarīgi no
zemes izmantošanas veida

vienlaidu medību platība,
kuru apsaimnieko viens
medību tiesību lietotājs

dokuments, kas satur informāciju
par medību iecirknī esošajiem
medījamajiem dzīvniekiem

karte ar zemes robežām

vienlaidu medību platība,
kuru apsaimnieko viens
medību tiesību lietotājs

medību platība, uz kuru medību
tiesību lietotāji ir noslēguši
savstarpējus līgumus par limitēto
medījamo dzīvnieku medīšanas
organizēšanu blakus esošajos
medību iecirkņos

visa medību platība, uz kuru
noslēgti medību līgumi

Medību platība ir

Medību platība ir

Kurā punktā uzskaitīta visa medību
produkcija

Medību produkcija ir
Visi Latvijas teritorijā medījamie
dzīvnieki ir

Medību rīki ir

Medību saimniecība ir
Kam pieder medību tiesības
Vai medību tiesības zemes īpašnieks
var nodot citai personai?

medījamo dzīvnieku brīvai
dzīvošanai derīgā un
medībām izmantojamā
platība
medījamo dzīvnieku brīvai
dzīvošanai derīgā un
medībām izmantojamā
platība
medību procesā iegūtās
medību trofejas, gaļa un
subprodukti

visa Latvijas teritorija, izņemot
apdzīvotās vietas un dabas
rezervātus

visa platība, kurā dzīvo
medījamie dzīvnieki – meži,
lauki, pļavas, ūdenstilpes

medījamo dzīvnieku brīvai
dzīvošanai derīgā platība

visa Latvijas teritorija, izņemot
pilsētas un īpaši aizsargājamās
teritorijas

medījamo dzīvnieku gaļa, ragi
kopā ar galvaskausu (augšžokli vai medījamo dzīvnieku gaļa, ragi,
pieres kaulu), ilkņi, galvaskausi un
ilkņi, galvaskausi, ādas
ādas

medību procesā iegūtās
medību trofejas, gaļa un
subprodukti

nomedīto dzīvnieku gaļa

tikai dzīvnieku ādas, gaļa un
subprodukti

medību resursi

medību produkcija

medību trofejas

lamatas, slazdi

lamatas, slazdi, arbaleti, loki

medību tiesību lietotāja
medījamo dzīvnieku
apsaimniekošanas sistēma

medījamo dzīvnieku medīšana

pašvaldībai

Valsts meža dienestam

nevar

var nodot ar mutisku
vienošanos

lamatas, slazdi vai citi rīki, kas
izmantojami medījamo
dzīvnieku medīšanai
dabas resursu
apsaimniekošanas sistēma,
kas vienlaikus ar medību
produkcijas ieguvi nodrošina
šo resursu ilgtspējīgu
apsaimniekošanu
zemes īpašniekam vai
tiesiskajam valdītājam
var nodot uz rakstiska līguma
pamata

Medību tiesību īpašnieks ir

Medību tiesību lietotājs ir

zemes īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs, kura īpašumā vai
valdījumā esošajā zemes
gabalā ietilpst medību
platības
fiziskā vai juridiskā persona,
uz kuras vārda reģistrēts
medību iecirknis

persona, kura ir saņēmusi
mednieka apliecību

zemes nomnieks vai tiesiskais
valdītājs

persona, kura ir saņēmusi
mednieka apliecību

zemes īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs, kura īpašumā vai
valdījumā esošajā zemes gabalā
ietilpst medību platības

medījamo dzīvnieku ragi kopā
dzīvnieku ragi kopā ar
ar galvaskausu (augšžokli vai
galvaskausu (augšžokli vai pieres
pieres kaulu), ilkņi,
kaulu), ilkņi, galvaskausi un ādas
galvaskausi un ādas

medījamo dzīvnieku gaļa, ragi,
ilkņi, galvaskausi, ādas

medījamo dzīvnieku ragi kopā nomedīto medījamo dzīvnieku
ar galvaskausu (augšžokli vai
āda, gaļa, ragi kopā ar
pieres kaulu), ilkņi,
galvaskausu (augšžokli vai pieres
Kurā punktā uzskaitītas visas medījamo
galvaskausi, ādas
kaulu), ilkņi un zobi
dzīvnieku medību trofejas?

nomedīto medījamo dzīvnieku
ragi kopā ar galvaskausu
(augšžokli vai pieres kaulu),
ilkņi, galvaskausi, ādas,
dzīvnieku nomestie ragi

Medību trofejas ir

Kas ir medījamie dzīvnieki?

Mednieka sezonas karte ir

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
dokuments, kas konkrētajā
medību sezonā dod tiesības
medīt ar medību
šaujamieročiem un medību
rīkiem

savvaļā dzīvojošie medījamie
dzīvnieki, izņemot putnus

visi Latvijā sastopamie dzīvnieki

dokuments, kas ļauj norādītajā dokuments, kas nepieciešams,
vietā nomedīt konkrētu skaitu lai saņemtu medību atļauju un
limitēto medījamo attiecīgo sugu medību šaujamieroča iegādes
dzīvnieku
atļauju

Mednieks ir

Nelimitētie medījamie dzīvnieki ir

Medības ir darbību kopums vai
atsevišķas darbības, kad,

zemes īpašnieks vai tiesiskais
persona, kura Medību likumā
valdītājs, kura īpašumā vai
persona, uz kuras vārda reģistrēts
noteiktajā kārtībā ir saņēmusi
medību iecirknis
valdījumā esošajā zemes gabalā
mednieka apliecību
ietilpst medību platības
dzīvnieki, kuru medīšanai
dzīvnieki, kuru medīšanai tiek
netiek noteikts pieļaujamais
noteikts pieļaujamais
visi medījamie dzīvnieki
nomedīšanas apjoms
nomedīšanas apjoms
izmantojot medību
šaujamieročus, rīkus vai
izmantojot medību
izmantojot medību šaujamieročus
paņēmienus, tiek izsekoti vai
šaujamieročus, rīkus vai
tiek ievainoti vai nonāvēti
meklēti, ķerti, sagūstīti,
paņēmienus, tiek ievainoti vai
medījamie dzīvnieki
ievainoti vai nonāvēti
nonāvēti medījamie dzīvnieki
medījamie dzīvnieki
izbēgušu nebrīvē audzētu
dzīvnieku nonāvēšana medību
platībās (pēc dzīvnieku
iežogotā platībā savvaļai līdzīgos
īpašnieka rakstveida lūguma
apstākļos turētu medījamo
medību tiesību lietotājam), dzīvnieku nonāvēšana, izmantojot
izmantojot medību
medību šaujamieročus un medību
šaujamieročus un medību
rīkus
rīkus;

Medībām pielīdzināma

abas iepriekšējās atbildes ir
pareizas

Medīt aizliegts

Medīt aizliegts

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

kapsētās, vietās, kur to aizliedz
citi normatīvie akti

abas iepriekšējās atbildes ir
pareizas

vietās, kur nav reģistrēts
medību iecirknis, izņemot
nelimitēto medījamo
dzīvnieku medības publiskajās
ūdenstilpēs un to tauvas joslā

vietās, kur nav reģistrēts medību
iecirknis, izņemot nelimitēto
medījamo dzīvnieku medības,
kurās piedalās medību tiesību
īpašnieks vai tā rakstveidā
pilnvarota persona

abas iepriekšējās atbildes ir
pareizas

ievainota medījamā dzīvnieka nelimitēto medījamo dzīvnieku
izsekošanu normatīvajos
medības publiskajās ūdenstilpēs
Medīt aizliegts vietās, kur nav reģistrēts
aktos noteiktajā kārtībā
un to tauvas joslā
medību iecirknis, izņemot
Vai zemes īpašnieks, kurš medību
tiesības savā zemes gabalā izmanto
var
nē, nevar
pats, var medīt bebrus?
Vai zemes īpašnieks, kurš medību
tiesības savā zemes gabalā izmanto
var
nē, nevar
pats, var medīt lapsas?
Vai zemes īpašnieks, kurš medību
tiesības savā zemes gabalā izmanto
var
nē, nevar
pats, var medīt jenotsuņus?

abas iepriekšējās atbildes ir
pareizas
var, ja zemes gabals ir ne
mazāks par 200 hektāriem
var, ja zemes gabals ir ne
mazāks par 200 hektāriem
var, ja zemes gabals ir ne
mazāks par 200 hektāriem

Medījamo dzīvnieku sugas un medību
termiņus nosaka:
Kura institūcija ir tiesīga 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
Savvaļā dzīvojošais medījamais
dzīvnieks kļūst par personas īpašumu
Vai medījamie dzīvnieki kļūst par
mednieku īpašumu, ja tie nomedīti,
neievērojot medības reglamentējošo
normatīvo aktu prasības?
Medījamos dzīvniekus un medību
produkciju aizliegts
Vai ir atļauts piesavināties mežā atrastu
medījamo dzīvnieku vai medību
produkciju?

Medību resursi ir izmantojami tā, lai
nodrošinātu:
Medību sezona ir laika periods:
Medību norises kārtību savā medību
iecirknī nosaka

Ministru kabinets

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija

Zemkopības ministrija

Valsts meža dienests

Dabas aizsardzības pārvalde

Pārtikas un veterinārais
dienests

pēc tā nomedīšanas
pēc mednieka sezonas kartes
normatīvajos aktos noteiktajā pēc medību atļaujas saņemšanas
saņemšanas
kārtībā
ja nav ievērotas medības
reglamentējošo normatīvo
kļūst par mednieku īpašumu, ja
kļūst par mednieku īpašumu, ja tā
aktu prasības, tad nomedītie
tā izlēmusi Valsts meža dienesta
izlēmis medību vadītājs
medījamie dzīvnieki nekļūst
amatpersona
par mednieku īpašumu
abas iepriekšējās atbildes ir
piesavināties
pārdot
pareizas
nav atļauts

atļauts, ja to atrod medību laikā

atļauts, ja to atļāvis medību
vadītājs

nodrošinātu visu sugu
populāciju, genofonda un
sugu apdzīvotās vides
aizsardzību un saglabāšanu

maksimālu pārnadžu skaitu un
minimālu plēsēju skaitu

minimālu pārnadžu skaitu un
maksimālu plēsēju skaitu

no 1. aprīļa līdz 31. martam

no 1. janvāra līdz 31. decembrim

no 1. oktobra līdz 31. martam

medību tiesību lietotājs

Ministru kabinets

Valsts meža dienests

Cik medniekiem ir atļauts piedalīties
individuālajās medībās, ja rīcībā ir
viena medību atļauja (marķieris)?
Valsts robežsardzes struktūrvienība ir
tiesīga aizliegt vai pārtraukt medības
medību iecirknī vai tā daļā, kas atrodas
pierobežas joslas teritorijā, ja minētajā
teritorijā ir noteikta

mednieku skaits nav
ierobežots

Valsts robežsardze rīko
taktiskās mācības

nepieciešama Valsts meža
Lai ievestu Latvijā medījamos
dienesta ikreizēja atļauja
dzīvniekus
Medījamos dzīvniekus atļauts ķert
savvaļā, ievest Latvijā, izmantot šķirnes
Valsts meža dienesta ikreizēja
medību suņu apmācībā vai zinātniskajā
atļauja
pētniecībā, turēt nebrīvē, kā arī izlaist
savvaļā, ja saņemta

ne vairāk kā pieciem medniekiem ne vairāk kā trim medniekiem

pastiprināta robežkontrole,
ārkārtas situācija, izņēmuma
stāvoklis

abas iepriekšējās atbildes ir
pareizas

medījamos dzīvniekus Latvijā
ievest aizliegts

nepieciešama Dabas
aizsardzības pārvaldes ikreizēja
atļauja

Dabas aizsardzības pārvaldes
ikreizēja atļauja

Pārtikas un veterinārā dienesta
ikreizēja atļauja

Atļauju nemedījamo sugu indivīdu
iegūšanai, medīšanai vai turēšanai
Dabas aizsardzības pārvalde Pārtikas un veterinārais dienests
nebrīvē atbilstoši normatīvajiem aktiem
par atļaujas izsniegšanu nemedījamo
sugu indivīdu iegūšanai izsniedz
Lai iegūtu medību šaujamieroča iegādes
mednieka apliecība
mednieka sezonas karte
atļauju, ir nepieciešama
drīkstētu medīt Medību
saņemtu medību atļauju,
likumā un citos medības
mednieka sezonas karti un
reglamentējošajos
medību šaujamieroča iegādes
Mednieka apliecība ir dokuments, kas normatīvajos aktos noteiktajā
atļauju
nepieciešams, lai
kārtībā

Mednieka apliecība ir dokuments, kas
nepieciešams, lai saņemtu

medību atļauju, mednieka
medību atļauju, mednieka
sezonas karti un medību
sezonas karti un atļauju medīt ar
šaujamieroča iegādes atļauju
medību rīkiem

Valsts meža dienests

abas iepriekšējās atbildes ir
pareizas
abas iepriekšējās atbildes ir
pareizas
medību atļauju, mednieka
sezonas karti, medību
šaujamieroča iegādes atļauju,
atļauju medīt ar medību rīkiem

Medīt ar medību šaujamieročiem drīkst
mednieki, kuriem ir

Mednieka apliecību izsniedz Valsts
meža dienests pēc tam, kad
Mednieka vai medību vadītāja apliecību
Valsts meža dienests izsniedz
personām, kas
Mednieka vai medību vadītāja apliecību
Valsts meža dienests izsniedz personām

Kurus dokumentus izsniedz Valsts meža
dienests?
Mednieku eksaminācijas komisiju
apstiprina

Valsts policijas iestādes
izsniegta medību
šaujamieroča glabāšanas
atļauja

Valsts meža dienesta izsniegta
mednieka apliecība

Valsts meža dienesta izsniegta
mednieka apliecība, mednieka
sezonas karte un medību
atļauja
Valsts policijas iestādē saņemta
nokārtots attiecīgs eksāmens Valsts policijas iestādē saņemta medību šaujamieroča iegādes
mednieku eksaminācijas
medību šaujamieroča glabāšanas
atļauja un izieti pirmās
komisijā
atļauja
neatliekamās medicīniskās
palīdzības kursi
sasniegušas 18 gadu vecumu un
nokārtojušas attiecīgu
uz kurām neattiecas Ieroču
saņēmušas medību tiesību
eksāmenu mednieku
lietotāja rekomendāciju
aprites likumā noteiktie
eksaminācijas komisijā
ierobežojumi
kas nokārtojušas attiecīgu
uz tām neattiecas Ieroču aprites
abas iepriekšējās atbildes ir
eksāmenu mednieku
likumā noteiktie ierobežojumi
pareizas
eksaminācijas komisijā
mednieka apliecību, mednieka
atļauju ārzemniekam medīt
mednieka apliecību, mednieka
sezonas karti, medību ieroča
Latvijas teritorijā, mednieka
sezonas karti, medību ieroča
iegādāšanās un glabāšanas
apliecību, mednieka sezonas
iegādāšanās un glabāšanas
atļauju, vītņstobra ieroča
karti, medību atļauju
atļauju
iegādes atļauju
Valsts meža dienests

Ministru kabinets

pašvaldības

nokārtots attiecīgs eksāmens
Latvijā

tiem ir savas valsts izsniegta
mednieka apliecība un Eiropas
ieroču pase

tiem ir attiecīgās ārvalsts
kompetentas institūcijas
izsniegts dokuments, kas
apliecina tiesības medīt savā
Ārzemniekiem, kuriem nav Valsts meža valstī, un Valsts meža dienests
dienesta izsniegtas mednieka
tiem ir izsniedzis atļauju
apliecības, atļauts medīt Latvijas
ārzemniekam medīt Latvijas
teritorijā, ja
teritorijā

Medību iecirkni reģistrē, ja tajā
iekļaujamās medību platības nav
mazākas par:

Medību iecirkni reģistrē, ja tajā
iekļaujamās medību platības nav
mazākas par:

Medību iecirkni reģistrē, ja tajā
iekļaujamās medību platības nav
mazākas par:
Publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas
joslā bez saskaņojuma ar medību
tiesību lietotāju, kura medību iecirknī
atrodas attiecīgā ūdenstilpe atļauts
medīt
Medījamo ūdensputnu medības
publiskajās ūdenstilpnēs

1000 hektāriem, ja medību
iecirkni reģistrē medību
tiesību lietotājs

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

350 hektāriem, ja medību
iecirkni reģistrē medību
tiesību īpašnieks vai medību
tiesību īpašnieki, kuru medību 350 hektāriem, ja medību iecirkni
platības atrodas blakus un
reģistrē medību tiesību lietotājs
kuri noslēguši savstarpēju
līgumu par kopīgu medību
tiesību izlietojumu

abas iepriekšējās atbildes ir
pareizas

nav noteikts

1000 hektāriem, ja medību
iecirkni reģistrē medību
tiesību lietotājs

1000 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

nav noteikts

medījamos ūdensputnus

medījamos ūdensputnus,
Amerikas ūdeles un jenotsuņus

publiskajās ūdenstilpēs medīt ir
aizliegts

nav jāsaskaņo

jāsaskaņo ar Valsts meža
dienestu

rakstiski jāsaskaņo ar medību
tiesību lietotāju

Medību iecirkņa minimālās medību
platības, kurās ir atļauts medīt stirnas,
ir ne mazākas par:
Medību iecirkņa minimālās medību
platības, kurās ir atļauts medīt stirnas,
ir ne mazākas par:

350 hektāriem

200 hektāriem

nav noteikts

350 hektāriem

1000 hektāriem

200 hektāriem

350 hektāriem, kuros ieskaita
1000 hektāriem, kuros ieskaita
lauksaimniecībā izmantojamo
lauksaimniecībā izmantojamo
zemi, mežus, krūmājus,
zemi, mežus, krūmājus, purvus,
purvus, ūdens objektu zemes
ūdens objektu zemes (izņemot
(izņemot ezerus) un pārējās
ezerus) un pārējās zemes,
zemes, izņemot līnijveida
izņemot līnijveida funkcionējošus
funkcionējošus
infrastruktūras objektus, kas
infrastruktūras objektus, kas
Minimālās medību platības, kurās ir
nodalīti kā atsevišķas zemes
nodalīti kā atsevišķas zemes
atļauts medīt stirnas attiecīgajā medību
vienības
vienības
iecirknī, ir ne mazākas par:

Medību iecirkņa minimālās medību
platības stirnu medībām ir 350 ha. Ko
šajā platībā ieskaita?

lauksaimniecībā izmantojamo
zemi, mežus, krūmājus,
purvus, ūdens objektu zemes
(izņemot ezerus) un pārējās
zemes, izņemot līnijveida
funkcionējošus
infrastruktūras objektus, kas
nodalīti kā atsevišķas zemes
vienības

meža zemi un lauksaimniecībā
izmantojamo zemi

200 hektāriem, kuros ieskaita
lauksaimniecībā izmantojamo
zemi, mežus, krūmājus, purvus,
ūdens objektu zemes (izņemot
ezerus) un pārējās zemes,
izņemot līnijveida
funkcionējošus infrastruktūras
objektus, kas nodalīti kā
atsevišķas zemes vienības

tikai meža masīvus un
atsevišķus meža gabalus

Medību iecirkņa minimālās medību
platības stirnu medībām ir 350 ha. Ko
ieskaita šajā platībā?
Medību iecirkņa minimālās medību
platības, kurās ir atļauts medīt meža
cūkas, ir ne mazākas par:
Medību iecirkņa minimālās medību
platības, kurās ir atļauts medīt meža
cūkas, ir ne mazākas par:

Minimālās medību platības, kurās ir
atļauts medīt meža cūkas attiecīgajā
medību iecirknī, ir ne mazākas par:

lauksaimniecībā izmantojamo
zemi, mežus, krūmājus,
purvus, ūdens objektu zemes
(izņemot ezerus) un pārējās
zemes, izņemot līnijveida
funkcionējošus
infrastruktūras objektus, kas
nodalīti kā atsevišķas zemes
vienības

medījamo dzīvnieku brīvai
dzīvošanai derīgo un medībām
izmantojamo platību

meža zemi un lauksaimniecībā
izmantojamo zemi

350 hektāriem

1000 hektāriem, tai skaitā ne
mazāk kā 200 hektāru meža
zemes

200 hektāriem

350 hektāriem

1000 hektāriem

200 hektāriem

350 hektāriem, kuros ieskaita
1000 hektāriem, kuros ieskaita
lauksaimniecībā izmantojamo
lauksaimniecībā izmantojamo
zemi, mežus, krūmājus,
zemi, mežus, krūmājus, purvus,
purvus, ūdens objektu zemes
ūdens objektu zemes (izņemot
(izņemot ezerus) un pārējās
ezerus) un pārējās zemes,
zemes, izņemot līnijveida
izņemot līnijveida funkcionējošus
funkcionējošus
infrastruktūras objektus, kas
infrastruktūras objektus, kas
nodalīti kā atsevišķas zemes
nodalīti kā atsevišķas zemes
vienības
vienības

200 hektāriem, kuros ieskaita
lauksaimniecībā izmantojamo
zemi, mežus, krūmājus, purvus,
ūdens objektu zemes (izņemot
ezerus) un pārējās zemes,
izņemot līnijveida
funkcionējošus infrastruktūras
objektus, kas nodalīti kā
atsevišķas zemes vienības

lauksaimniecībā izmantojamo
zemi, mežus, krūmājus,
purvus, ūdens objektu zemes
(izņemot ezerus) un pārējās
zemes, izņemot līnijveida
funkcionējošus
infrastruktūras objektus, kas
Medību iecirkņa minimālās medību
nodalīti kā atsevišķas zemes
platības meža cūku medībām ir 350 ha.
vienības
Ko ieskaita šajā platībā?

lauksaimniecībā izmantojamo
zemi

meža zemi un lauksaimniecībā
izmantojamo zemi

lauksaimniecībā izmantojamo
zemi, mežus, krūmājus,
purvus, ūdens objektu zemes
(izņemot ezerus) un pārējās
medījamo dzīvnieku brīvai
meža zemi un lauksaimniecībā
zemes, izņemot līnijveida
dzīvošanai derīgo un medībām
izmantojamo zemi
funkcionējošus
izmantojamo platību
infrastruktūras objektus, kas
Medību iecirkņa minimālās medību
nodalīti kā atsevišķas zemes
platības meža cūku medībām ir 350 ha.
vienības
Ko ieskaita šajā platībā?
1000 hektāriem, ieskaitot
Minimālās medību platības, kurās ir
tikai meža masīvus vai to
1000 hektāriem, ieskaitot meža 1000 hektāriem, tai skaitā ne
atļauts medīt staltbriežu govis un teļus
daļas un atsevišķus meža
zemi un lauksaimniecībā
mazāk kā 200 hektāru meža
attiecīgajā medību iecirknī, ir ne
gabalus (pudurus), krūmājus
izmantojamo zemi
zemes, krūmāju un purvu
mazākas par:
un purvus
2000 hektāriem, ieskaitot
1000 hektāriem, ieskaitot tikai
Minimālās medību platības, kurās ir
tikai meža masīvus vai to
2000 hektāriem, ieskaitot meža
meža masīvus vai to daļas un
atļauts medīt staltbriežu buļļus
daļas un atsevišķus meža
zemi un lauksaimniecībā
atsevišķus meža gabalus
attiecīgajā medību iecirknī, ir ne
gabalus (pudurus), krūmājus
izmantojamo zemi
(pudurus), krūmājus un purvus
mazākas par:
un purvus

Minimālās medību platības, kurās ir
atļauts medīt aļņus attiecīgajā medību
iecirknī, ir ne mazākas par:

2500 hektāriem, ieskaitot
tikai meža masīvus vai to
daļas un atsevišķus meža
gabalus (pudurus), krūmājus
un purvus
ir atļautas, ja ir noslēgts
savstarpējs līgums par
limitēto medījamo dzīvnieku
medīšanas organizēšanu
blakus esošajos medību
iecirkņos par kopējo medību
platību, kas nav mazāka par
2500 ha meža, krūmāju un
purvu

Ja medību iecirknis ir mazāks par 2500
ha meža, krūmāju un purvu, kas ir
minimālā platība, lai medītu aļņus, tad
medību tiesību lietotājam aļņu
medības:
Limitēto medījamo sugu dzīvnieku
pieļaujamo nomedīšanas apjomu
populācijas stāvokļa
medību platībās nosaka, pamatojoties
novērtējumu
uz
Medījamo dzīvnieku populācijas
Valsts meža dienests
stāvokli novērtē
Kas nosaka limitēto medījamo sugu
dzīvnieku pieļaujamo nomedīšanas
Valsts meža dienests
apjomu medību platībās
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās,
attiecīgie īpaši aizsargājamās
kurās ir spēkā medību ierobežojumi,
dabas teritorijas individuālie
savvaļas sugu zīdītāju skaita
aizsardzības un izmantošanas
regulēšanas pasākumus nosaka:
noteikumi
Limitēto medījamo dzīvnieku medīšanai
medību atļauja
nepieciešama
Nelimitēto medījamo dzīvnieku
mednieka sezonas karte
medīšanai nepieciešama

2000 hektāriem, ieskaitot tikai
meža masīvus vai to daļas un
atsevišķus meža gabalus
(pudurus), krūmājus un purvus

2500 hektāriem, ieskaitot meža
zemi un lauksaimniecībā
izmantojamo zemi

ir atļautas, ja ir noslēgts
savstarpējs līgums par limitēto
medījamo dzīvnieku medīšanas
organizēšanu blakus esošajos
medību iecirkņos par kopējo
medību platību, kas nav mazāka
par 2000 ha meža, krūmāju un
purvu

nav atļautas

sugu monitoringu

zinātniskajiem datiem

Dabas aizsardzības pārvalde

medību tiesību lietotāji

medību tiesību lietotājs

medību tiesību lietotājs kopā ar
Valsts meža dienestu

Likums par īpaši aizsargājamām
dabas teritorijām

Medību noteikumi

mednieka sezonas karte
medību atļauja

abas iepriekšējās atbildes ir
pareizas
abas iepriekšējās atbildes ir
pareizas

Kurš no minētajiem medību
dokumentiem nav nepieciešams, lai
medītu ūdensputnus?
Ja medību platība ietilpst īpaši
aizsargājamā dabas teritorijā, tad
medību atļaujas medību tiesību
lietotājiem izsniedz:
Valsts meža dienests atbilstoši
pieļaujamajam nomedīšanas apjomam
izsniedz medību atļaujas:
Medību atļaujas un mednieka sezonas
kartes izsniedz
Mednieki informāciju par nomedīto
nelimitēto medījamo dzīvnieku skaitu
Valsts meža dienestā iesniedz
Medību tiesību lietotāji izlietotās
medību atļaujas Valsts meža dienestā
iesniedz
Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst medīšanu tādā termiņā
un kārtībā, kas neatbilst medības
reglamentējošajos normatīvajos aktos
noteiktajiem termiņiem un kārtībai?

Par nelikumīgām medībām atzīst
Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst limitēto medījamo
dzīvnieku medīšanu bez mednieka
apliecības?

medību atļauja

mednieka apliecība

mednieka sezonas karte

Valsts meža dienests

attiecīgās teritorijas
administrācija

Dabas aizsardzības pārvalde

medību tiesību lietotājiem

medību tiesību īpašniekiem

medniekiem

Valsts meža dienests

Dabas aizsardzības pārvalde un
Valsts meža dienests

mednieku sabiedriskās
organizācijas

mēneša laikā pēc medību
sezonas beigām

2 mēnešu laikā pēc medību
sezonas beigām

vienas dienas laikā pēc
medībām

mēneša laikā pēc medībām

mēneša laikā pēc attiecīgās sugas
medību termiņa beigām

mēneša laikā pēc medību
sezonas beigām

atzīst

atzīst tikai tad, ja nomedīts
limitētais medījamais dzīvnieks
un ir nodarīti zaudējumi

neatzīst

atrašanos ar lietošanai
sagatavotu šaujamieroci
medību platībā bez
saskaņojuma ar medību
tiesību lietotāju

lapsu un jenotsuņu medības ar
mākslīga gaismas avota
(piemēram, medību luktura)
izmantošanu

medības, kurās ar vienu limitētā
medījamā dzīvnieka medību
atļauju medī vairāk nekā trīs
mednieki

atzīst

atzīst tikai tad, ja nomedīts
limitētais medījamais dzīvnieks
un ir nodarīti zaudējumi

neatzīst

Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst limitēto medījamo
dzīvnieku medīšanu bez mednieka
sezonas kartes?
Kādiem dokumentiem papildus
mednieka apliecībai un medību
šaujamieroča atļaujai jābūt mednieka
rīcībā, lai individuāli medītu pīles?
Vai medīšana, ja nav iegūta attiecīgās
sezonas mednieka sezonas karte, ir
atzīstama par nelikumīgām medībām?

Par nelikumīgām medībām atzīst
Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst limitēto medījamo
dzīvnieku medīšanu bez medību
atļaujas?
Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst medījamo dzīvnieku
medīšanu ar šaujamieroci bez medību
šaujamieroča glabāšanas atļaujas?
Medīt ar medību šaujamieročiem
atļauts, ja medniekam ir Valsts policijas
iestādes izsniegta
Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst nelimitēto medījamo
dzīvnieku medīšanu bez medību
atļaujas?

atzīst

atzīst tikai tad, ja nomedīts
limitētais medījamais dzīvnieks
un ir nodarīti zaudējumi

neatzīst

mednieka sezonas kartei

medību pārskatam un mednieka
sezonas kartei

mednieka sezonas kartei un
medību atļaujai

jā

nē

nē, ja medības notiek atļautajā
termiņā.

medīšanu bez mednieka
apliecības

medības, ja mednieks par tām
nav informējis atbildīgo personu

medības, ja nav aizpildīts
medību pārskats

atzīst

atzīst tikai tad, ja nomedīts
limitētais medījamais dzīvnieks
un ir nodarīti zaudējumi

neatzīst

atzīst

atzīst tikai tad, ja nomedīts
limitētais medījamais dzīvnieks
un ir nodarīti zaudējumi

neatzīst

medību šaujamieroča
glabāšanas atļauja

pašaizsardzības šaujamieroča
glabāšanas atļauja

sporta šaujamieroča glabāšanas
atļauja

neatzīst

atzīst

atzīst tikai tad, ja nomedīts
nelimitētais medījamais
dzīvnieks

Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst atrašanos ar lietošanai
sagatavotu šaujamieroci medību platībā
bez saskaņojuma ar medību tiesību
lietotāju (izņemot publiskās
ūdenstilpes)?
Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst atrašanos ar medību
rīku medību platībā bez saskaņojuma ar
medību tiesību lietotāju?

atzīst

atzīst tikai tad, ja nomedīts
medījamais dzīvnieks

neatzīst

atzīst

atzīst tikai tad, ja nomedīts
medījamais dzīvnieks

neatzīst

Vai medīšana, ja nav iegūta attiecīgās
jā
nē
sezonas mednieka sezonas karte, ir
uzskatāma par nelikumīgām medībām?
Vai medniekam, kuram nav medību
šaujamieroča glabāšanas atļaujas, ir
atļauts, bet tikai kopā ar citiem
atļauts
atļauts medīt bebrus ar medību
medniekiem
rīkiem?
Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst limitētā medījamā
dzīvnieka pārvietošanu no vietas, kur
atzīst
neatzīst
tas nomedīts, ja nav aizpildīta medību
atļauja?
Vai Medību likums par nelikumīgām
atzīst tikai tad, ja nomedīts
medībām atzīst medīšanu vietās, kur
atzīst
medījamais dzīvnieks
medīt aizliegts?
Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst nelimitēto medījamo
atzīst, izņemot Medību likumā
atzīst
dzīvnieku medīšanu bez medību tiesību
minētos gadījumus
lietotāja piekrišanas?
Kurš no minētajiem aizliegtajiem
medību rīkiem vai līdzekļiem nav
"putnu līme"
cilpas, āķi ar ēsmu
atzīstams par vispārbīstamu?

nē, ja nekas nav nomedīts

nav atļauts

neatzīst, jo medību atļauja
jāaizpilda tikai pēc medībām

neatzīst

neatzīst

ķerambedres

Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst medīšanu, izmantojot
skaņu ierakstus?
Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst medīšanu, izmantojot
mākslīgus gaismas avotus diennakts
tumšajā laikā (izņemot meža cūku,
lapsu un jenotsuņu medības)?
Mākslīgos gaismas avotus diennakts
tumšajā laikā ir aizliegts izmantot:
Mākslīgos gaismas avotus diennakts
tumšajā laikā ir aizliegts izmantot:
Mākslīgos gaismas avotus diennakts
tumšajā laikā ir atļauts izmantot:
Mākslīgos gaismas avotus diennakts
tumšajā laikā ir atļauts izmantot:
Mākslīgos gaismas avotus diennakts
tumšajā laikā ir atļauts izmantot:
Mākslīgos gaismas avotus diennakts
tumšajā laikā ir atļauts izmantot:
Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst medīšanu, izmantojot
nakts redzamības tēmēkļus ar
elektronisko palielinājumu vai attēla
pārveidošanu diennakts tumšajā laikā
(izņemot meža cūku, lapsu un
jenotsuņu medības)?
Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst medīšanu, izmantojot
spoguļus un citas apžilbinošas ierīces?
Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst medīšanu, izmantojot
lāzera tipa tēmēkļus?

atzīst

atzīst tikai tad, ja ir nomedīts
medījamais dzīvnieks

neatzīst

atzīst

atzīst tikai tad, ja ir nomedīts
medījamais dzīvnieks

neatzīst

bebru medībās

jenotsuņu medībās

mežacūku medībās

staltbriežu govju medībās

jenotsuņu medībās

lapsu medībās

lapsu un jenotsuņu medībās

lapsu un vilku medībās

meža cūku medībās
lapsu medībās
jenotsuņu medībās

staltbriežu govju medībās
postījumu vietās
staltbriežu govju medībās
postījumu vietās
staltbriežu teļu medībās
postījumu vietās

mežacūku un staltbriežu govju
medībās postījumu vietās
staltbriežu teļu medībās
postījumu vietās
staltbriežu teļu medībās
postījumu vietās
abas iepriekšējās atbildes ir
pareizas

atzīst

atzīst tikai tad, ja ir nomedīts
medījamais dzīvnieks

neatzīst

atzīst

atzīst tikai tad, ja ir nomedīts
medījamais dzīvnieks

neatzīst

atzīst

atzīst tikai tad, ja ir nomedīts
medījamais dzīvnieks

neatzīst

Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst medīšanu, izmantojot
tīklus, kas darbojas neselektīvi saskaņā
ar lietošanas nosacījumiem vai
izmantošanas apstākļiem?
Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst medīšanu, izmantojot
kājķeramos slazdus un slazdus jeb
lamatas, kas darbojas neselektīvi
saskaņā ar lietošanas nosacījumiem vai
izmantošanas apstākļiem?
Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst medīšanu, izmantojot
arbaletus vai lokus?

Kurš no šiem medību rīkiem ir aizliegts?
Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst medīšanu, izmantojot
pusautomātiskos šaujamieročus, kuros
vienlaicīgi var ielādēt vairāk nekā 3
patronas (izņemot meža cūku, lapsu un
jenotsuņu medības)?
Cik patronas vienlaicīgi drīkst ielādēt
pusautomātiskajā šaujamierocī, kuru
izmanto vilku medībās?
Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst medīšanu, izmantojot
lidaparātus vai motorizētus braucošus
sauszemes un ūdens transporta
līdzekļus?

atzīst

atzīst tikai tad, ja ir nomedīts
medījamais dzīvnieks

neatzīst

atzīst

atzīst tikai tad, ja ir nomedīts
medījamais dzīvnieks

neatzīst

atzīst

atzīst tikai tad, ja ir nomedīts
medījamais dzīvnieks

neatzīst

arbalets

Conibear tipa rāmja lamatas

tīkli, kas darbojas selektīvi
saskaņā ar pielietošanas
nosacījumiem vai izmantošanas
apstākļiem

atzīst

atzīst tikai tad, ja pārbaudē
konstatēts, ka šaujamierocī
ielādētas vairāk nekā 3 patronas

neatzīst

3

5

bez ierobežojuma

atzīst

atzīst tikai tad, ja ir nomedīts
medījamais dzīvnieks

neatzīst

Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst medīšanu, izmantojot
ieročus, kas nav klasificēti kā medību
šaujamieroči?
Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst medīšanu, izmantojot
siltumu uztverošos (termālos) tēmēkļus
diennakts tumšajā laikā (izņemot meža
cūku, lapsu un jenotsuņu medības)?
Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst medīšanu, izmantojot
ķerambedres, cilpas, āķus ar ēsmu, asu
priekšmetu uzstādīšanu uz dzīvnieku
takām?
Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst medīšanu, izmantojot
elektriskas vai elektroniskas ierīces,
kuras spēj apdullināt vai nogalināt
dzīvnieku?
Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst medīšanu, izmantojot
sprāgstvielas vai patšāvējus?
Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst medīšanu, izmantojot
indes, saindētu vai imobilizējošu ēsmu?
Vai Medību likums par nelikumīgām
medībām atzīst medīšanu, izmantojot
gāzes vai dūmus?

atzīst

atzīst tikai tad, ja ir nomedīts
medījamais dzīvnieks

neatzīst

atzīst

atzīst tikai tad, ja ir nomedīts
medījamais dzīvnieks

neatzīst

atzīst

atzīst tikai tad, ja ir nomedīts
medījamais dzīvnieks

neatzīst

atzīst

atzīst tikai tad, ja, tās izmantojot,
ir apdullināts vai nogalināts
medījamais dzīvnieks

neatzīst

atzīst

atzīst tikai tad, ja ir nogalināts
medījamais dzīvnieks

neatzīst

atzīst

atzīst tikai tad, ja ir nogalināts
medījamais dzīvnieks

neatzīst

atzīst

atzīst tikai tad, ja ir nogalināts
medījamais dzīvnieks

neatzīst

Vai par nelikumīgām medībām atzīst
medījamo dzīvnieku turēšanu nebrīvē,
ja nav saņemta Valsts meža dienesta
atļauja?
Kura no šīm epizodēm nav atzīstama
par nelikumīgām medībām?

Medības reglamentējošo normatīvo
aktu ievērošanas uzraudzību veic:
Kādiem medību dokumentiem
individuālo nelimitēto medījamo
dzīvnieku medību laikā ir jābūt
mednieka rīcībā, medījot ar
šaujamieroci?

atzīst tikai tad, ja nebrīvē tiek
turēti staltbrieži vai stirnas

neatzīst

medīšana diennakts tumšajā
laikā
Zemkopības ministrijas, Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas un
Iekšlietu ministrijas padotībā
vai pārraudzībā esošās
iestādes

medīšana laikā, kad dzīvnieki
glābjas no dabas katastrofas

medīšana, izmantojot
kājķeramos slazdus

Valsts meža dienests, Valsts
policija, Vides ministrija

Valsts meža dienests, Valsts
policija, Zemessardze

mednieka apliecībai,
mednieka sezonas kartei,
medību šaujamieroča
glabāšanas atļaujai

mednieka apliecībai, mednieka
sezonas kartei, medību
šaujamieroča glabāšanas atļaujai,
medību pārskatam

atzīst

mednieka apliecībai, mednieka
sezonas kartei, medību
šaujamieroča glabāšanas
atļaujai, marķierim, medību
pārskatam
mednieka apliecībai, mednieka
sezonas kartei, medību
mednieka apliecībai, medību
šaujamieroča glabāšanas atļaujai
šaujamieroča glabāšanas
atļaujai, medību pārskatam

mednieka apliecībai,
Kādiem medību dokumentiem
mednieka sezonas kartei,
dzinējmedību laikā ir jābūt mednieka
medību šaujamieroča
rīcībā?
glabāšanas atļaujai
Vai medniekam ir jāsniedz mutvārdu
vai rakstveida paskaidrojums
personām, kuras veic medības
jāsniedz tikai tajos gadījumos, ja
jāsniedz
nav jāsniedz
reglamentējošo normatīvo aktu
noticis pārkāpums.
ievērošanas uzraudzību, par medībām,
kurās viņš piedalās?
Ja notikušas nelikumīgas medības, kādu Zemkopības ministrijas, Vides
institūciju amatpersonas ir tiesīgas
aizsardzības un reģionālās
Valsts meža dienesta
Valsts policijas amatpersonas –
aizturēt medību dokumentus un izņemt
attīstības ministrijas un
amatpersonas – medību rīkus,
šaujamieročus, munīciju,
šaujamieročus un to glabāšanas
Iekšlietu ministrijas padotībā
medību dokumentus, medību medību rīkus, ieroču un medību
atļaujas, munīciju, medību rīkus un
vai pārraudzībā esošās
produkciju
dokumentus
medību produkciju?
iestādes

Medību norises kontroli veic Dabas
nodot medību šaujamieroci,
aizsardzības pārvaldes inspektors. Kuras
lai aizturētu personu, kura
inspektora prasības medniekam nav
veic nelikumīgas medības
jāpilda?
Kādam mērķim netiek izmantoti
Medību saimniecības attīstības fonda
līdzekļi?

Kādi noteikumi papildus Medību
noteikumiem nosaka medības īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās?
Svinu saturošas munīcijas lietošana
ūdensputnu medībās ir aizliegta
Medību platība atrodas īpaši
aizsargājamā dabas teritorijā. Medību
noteikumi nosaka, ka pelēkais zaķis ir
medījams no 1. oktobra līdz 31.
janvārim. Īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi nosaka, ka
pelēkais zaķis ir medījams no 1.
novembra līdz 31. decembrim. Kāda ir
pelēkā zaķa medību sezona šajā medību
platībā?

sniegt mutisku un rakstveida
paskaidrojumu par medībām,
kurās viņš piedalās

uzrādīt medību šaujamieroci un
tā glabāšanas atļauju, munīciju,
medību rīkus, medību
dokumentus un medību
produkciju
medījamo dzīvnieku
monitoringam un populācijas
papildus aizsardzības
pasākumiem

medījamo dzīvnieku trofeju
kvalitātes uzlabošanai

līdzdalībai starptautiskajās
medību organizācijās

īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas
noteikumi un īpaši
aizsargājamās dabas
teritorijas individuālie
aizsardzības un izmantošanas
noteikumi

īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas individuālie
aizsardzības un izmantošanas
noteikumi

īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju vispārējie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi

medījot dabas liegumos

medījot jūrā

medījot publiskajās ūdenstilpēs

no 1. novembra līdz 31.
decembrim

no 1. oktobra līdz 31. decembrim no 1. oktobra līdz 31. janvārim

Lauču un pīļu medības no atklāšanas
brīža līdz 14. septembrim ir atļautas
trešdienās, sestdienās un svētdienās.
Vai pastāv iespēja, ka atsevišķā
jā
publiskajā ūdenstilpē šajās dienās
medības ir ierobežotas vai vispār
aizliegtas?
Vai medņu vista ir limitētais
jā
medījamais dzīvnieks?
Vai rubeņu vista ir limitētais
jā
medījamais dzīvnieks?
Kurus plēsīgos putnus mednieks ir
tiesīgs šaut kā medību saimniecības
nevienu
kaitēkļus?
Kuru no minētajām baložu sugām medīt
meža balodi
aizliegts?
Kādus tārtiņveidīgos putnus Latvijā
sloku
atļauts medīt?
Kādus griežveidīgos putnus Latvijā
lauci
atļauts medīt?
Kuru no šiem putniem Latvijā atļauts
baltvēderi
medīt?
Kādus medījamos dzīvniekus ir atļauts lapsas, meža cūkas, Amerikas
medīt visu gadu?
ūdeles, jenotsuņus
Cik medījamo ūdensputnu atļauts
skaits nav noteikts
nomedīt vienā medību reizē?

Valsts meža dienests ir tiesīgs aizliegt
medības, ja

nē

nav medījamais dzīvnieks

nē

nav medījamais dzīvnieks

nē

niedru liju

vistu vanagu

lauku balodi

mājas balodi

kuitalu

mērkaziņu

griezi

ūdensvistiņu

mazo zosi

Sāmsalas dižpīli

lapsas, jenotsuņus, Amerikas
ūdeles un vilkus

lapsas, jenotsuņus, Amerikas
ūdeles, vārnas, žagatas
5

saņemts Pārtikas un
laika posmā, kad notiks medības,
medību iecirknī konstatēts
veterinārā dienesta rīkojums
Valsts meža dienesta
Medību likuma, Medību
par medību ierobežojumiem
amatpersonām attaisnojošu
noteikumu vai citu medības
medību iecirknī vai tā daļā
iemeslu dēļ nav iespējams veikt reglamentējošo normatīvo aktu
epizootijas, trakumsērgas vai medību uzraudzību un medību
pārkāpums, kurā vainīgās
liesas sērgas dēļ.
kontroli
personas nav noskaidrotas

Valsts meža dienests ir tiesīgs aizliegt
medības, ja
Saņemot Valsts meža dienesta atļauju,
dzinējmedības atļautas arī
Vai persona, kura ar zemes īpašnieku ir
noslēgusi nomas līgumu par
lauksaimniecības zemes izmantošanu, ir
tiesīga šajā teritorijā organizēt
medības?
Vai zemes nomas līgums dod tiesības
medīt?
Medību līgumu slēdz uz termiņu, kas
nav īsāks par

medības medību iecirknī ir
pretrunā ar medības
reglamentējošajiem
normatīvajiem aktiem

medību iecirknī konstatētas
nelikumīgas medības

medījot Latvijas faunai
medījot vilkus - no 15. jūlija
neraksturīgās vai invazīvās sugas līdz 30. septembrim
visu gadu

nē

jā

nē, nedod

jā, dod

vienu gadu

pieciem gadiem

medību pieteicējs atrodas
alkoholisko dzērienu iespaidā
abas iepriekšējās atbildes ir
pareizas

jā, ja zemes īpašnieks neiebilst

termiņš nav noteikts

līguma iesniegšanas Valsts
meža dienestā un
līguma iesniegšanas Valsts meža
reģistrēšanas medību iecirkņa līguma iesniegšanas Valsts meža
Medību tiesības medību līgumā
dienestā un reģistrēšanas
sastāvā, izņemot gadījumu, ja
dienestā
norādītajās zemes vienībās vai to daļās
medību iecirkņa sastāvā
tiek medīti nelimitētie
medību tiesību lietotājs var izmantot
medījamie dzīvnieki
pēc
viena medību tiesību lietotāja viena medību tiesību īpašnieka viena medību tiesību lietotāja
medību platības, kas atrodas medību platības, kas atrodas ne medību platības, kas atrodas ne
ne tālāk par 100 metriem cita tālāk par 100 metriem cita no
tālāk par 200 metriem cita no
Par vienlaidu medību platību uzskata
no citas
citas
citas
medījot lapsas, jenotsuņus vai
Uz kādām medībām ir jānoformē
mežacūkas, ja tiek lietots
medījot dzinējmedībās
abas atbildes ir pareizas
medību pārskats?
mākslīgais gaismas avots

Medību pārskatā dokumentē

Medību pārskatā norāda

Medību pārskatā norāda

limitēto dzīvnieku individuālās nelimitēto medījamo dzīvnieku
medību norisi dzinējmedībās medības, kurās piedalās vairāk, kā individuālo medību dalībniekus
trīs mednieki
un nomedītos dzīvniekus
medību sākuma laiku (brīdi,
kad tiek uzsāktas medības) un
medību beigu laiku, kā arī
medību pārtraukumus

medību laikā novērotos
medījamos dzīvniekus

medību dalībniekus, kam ir
tiesības medīt ar
šaujamieroci, reģistrē kā
medniekus, bet pārējos - kā
dzinējus

medību laikā novērotos
medījamos dzīvniekus

visus medību dalībniekus,
medību vadītāju, kā arī
medījamās dzīvnieku sugas

medību laikā novērotos
medījamos dzīvniekus

Medību pārskatā norāda
Kādas personas ir jāuzrāda medību
pārskatā?
Ja mednieks atbilstoši normatīvajiem
aktiem par ieroču apriti medību
šaujamieroci dod lietošanai citam
medniekam, tad
Dzinējmedību laikā medniekam ir
pienākums laikus paziņot

visi medību dalībnieki,
atsevišķi reģistrējot
medniekus un dzinējus
medību pārskatā norāda abu
mednieku vārdu un uzvārdu,
attiecīgā medību
šaujamieroča numuru un
glabāšanas atļaujas numuru
medību vadītājam par
medīšanas pārtraukšanu

tos nomedītos medījamos
dzīvniekus, kuru nomedīšanai
medību tiesību lietotājs Valsts
meža dienestā saņēmis medību
atļaujas
tos nomedītos medījamos
dzīvniekus, kuru nomedīšanai
medību tiesību lietotājs Valsts
meža dienestā saņēmis medību
atļaujas
tos nomedītos medījamos
dzīvniekus, kuru nomedīšanai
medību tiesību lietotājs Valsts
meža dienestā saņēmis medību
atļaujas

tikai dzinēji

tikai mednieki

medību norisi nedokumentē
medību pārskatā

medniekam ir aizliegts medībās
savu medību šaujamieroci dod
lietošanai citam medniekam

atbildīgajai personai par
medīšanas pārtraukšanu

medību vadītājam par atrastu
bojā gājušu medījamo dzīvnieku

Ja mednieks atbilstoši normatīvajiem
aktiem par ieroču apriti medību
šaujamieroci dod lietošanai citam
medniekam individuālajās nelimitēto
medījamo dzīvnieku medībās, tad
aizpildītā medību pārskata minimālais
glabāšanas termiņš ir:
Kas koordinē mednieku atrašanās
vietas medību iecirknī individuālo
medību laikā?
Atbildīgā persona vienu dienu pirms
plānotajām medībām medību iecirknī
vai tā daļā, kas atrodas pierobežas
joslā, informē

30 dienas

10 dienas

90 dienas

medību tiesību lietotāja
nozīmēta atbildīgā persona

Valsts meža dienests

zemes īpašnieks

Valsts robežsardzes
struktūrvienību

Valsts meža dienestu

Valsts policiju

valsts institūcijām neziņo, bet
nekavējoties informē
paziņo Valsts policijai, kura izlemj
trofejas un medību produkciju
atbildīgo personu un Valsts
jautājumu par dzīvnieka
(ja tā ir lietojama) izmanto pēc
meža dienestu
piederību.
saviem ieskatiem

Par atrastiem bojā gājušiem
medījamajiem dzīvniekiem mednieks
Ja bojā gājušā vai nomedītā medījamā
atbildīgo personu, Valsts
dzīvnieka pazīmes liecina par infekcijas
meža dienestu un Pārtikas un
slimības izplatīšanos, mednieks
veterināro dienestu
nekavējoties informē
Ja medību tiesības tiek izmantotas
medību platībās, nereģistrējot medību
medību tiesību īpašnieks
iecirkni, atbildīgās personas
pienākumus pilda
Par lietošanai sagatavotu uzskata
izņemts no iesaiņojuma un
medību šaujamieroci, kas
gatavs pielādēšanai
informēt atbildīgo personu
par plānotajām medībām un
ievērot norādījumus par
Mednieka pienākums ir pirms medībām mednieku atrašanās vietu

Valsts meža dienestu

atbildīgo personu

medību tiesību lietotājs

mednieks

gatavs pielādēšanai

izņemts no iesaiņojuma

pieteikt medības kolektīva
vadītājam

pieteikt medības Valsts meža
dienestā

Cik ilgā laikā medniekam jāziņo
atbildīgajai personai par medību
iecirknī nomedītajiem nelimitētajiem
medījamajiem dzīvniekiem?

reizi mēnesī

vienreiz, beidzoties medību
sezonai

Valsts meža dienestu

zemes īpašnieku

forma nav noteikta

papīra formā

vienas dienas laikā

līdz konkrētās sugas medību
termiņa beigām

nekavējoties pēc informācijas
saņemšanas no mednieka par
dzīvnieka nomedīšanu vai
ievainošanu

mēneša laikā pēc medību
sezonas beigām

līdz medību sezonas beigām

mēneša laikā pēc konkrētā
medījamā dzīvnieka medīšanas
termiņa beigām

pats mednieks

atbildīgā persona

publiskajās ūdenstilpēs
nomedītos ūdensputnus nav
jāreģistrē

lēmumam, ar kuru noteikts
un apstiprināts limitēto
medījamo sugu dzīvnieku
pieļaujamais nomedīšanas
apjoms

medību tiesību īpašnieku un
medību tiesību lietotāja
pieprasītajam apjomam

medību tiesību lietotāja
pieprasītajam apjomam

medību tiesību lietotājam

medību tiesību īpašniekam

medniekam

vienas dienas laikā

Mednieki par nomedītajiem un
medību tiesību lietotāja
ievainotajiem medījamajiem
noteikto atbildīgo personu
dzīvniekiem vienas dienas laikā informē
Kāda nomedīto dzīvnieku reģistrācijas
žurnāla formas izveide noteikta Medību papīra vai elektroniskā formā
noteikumos?
Cik ilgā laikā atbildīgā persona reģistrē
žurnālā medību iecirknī nomedītos
dzīvniekus?
Atbildīgā persona iesniedz Valsts meža
dienestā informāciju par medību
iecirknī iepriekšējā medību sezonā
nomedītajiem un ievainotajiem
medījamiem dzīvniekiem:
Publiskajās ūdenstilpēs nomedītos
ūdensputnus nomedīto dzīvnieku
reģistrācijas žurnālā vienas dienas laikā
pēc medībām reģistrē

Valsts meža dienests medību atļaujas
izsniedz atbilstoši
Valsts meža dienests medību atļaujas
izsniedz

Vai ir atļauta medījamo dzīvnieku
medīšana ārpus noteiktā medību
termiņa?

Dzinējmedību laikā pie medību
vadītāja atrodas
Marķieris (ja tiek medīts limitēti
medījamais dzīvnieks), medību pārskats
un medību vadītāja apliecība
dzinējmedību laikā atrodas
Bez medību vadītāja

Kas var būt par medību vadītāju
dzinējmedībās?

atļauta medījamo dzīvnieku
nodarīto postījumu vietās,
kurās ir veikti aizsardzības
pasākumi pret šādiem
postījumiem, ja par
nodarītajiem postījumiem
atļauta medījamo sugu zīdītāju
Valsts meža dienestā ir
nodarīto postījumu vietās, kur ir
saņemts iesniegums un Valsts veikti aizsardzības pasākumi pret
meža dienests Administratīvā
šādiem postījumiem
procesa likumā noteiktajā
kārtībā ir pieņēmis lēmumu
par medību atļaujas
izsniegšanu un izsniedzis
medību atļauju un marķieri

nav atļauta

marķieris (ja tiek medīts
marķieris (ja tiek medīts limitētais
limitētais medījamais
medījamais dzīvnieks), medību
dzīvnieks), medību pārskats,
vadītāja apliecība
medību vadītāja apliecība

medību atļauja, medību
pārskats, medību vadītāja
apliecība

pie medību vadītāja

pie medību tiesību īpašnieka vai
lietotāja

pie Valsts meža dienesta
pārstāvja

aizliegts organizēt
atļauts organizēt dzinējmedības veikt medījuma pirmapstrādi
dzinējmedības
medību tiesību lietotāja
norīkota persona, kura Valsts mednieks, kuram mednieku kluba
mednieku kluba vadītājs, kura
meža dienestā nokārtojusi
vadītājs izsniedzis medībām
rīcībā ir marķieri un medību
zināšanu pārbaudi un
marķierus un medību pārskatu un
pārskats
saņēmusi medību vadītāja
norīkojis viņu vadīt medības
apliecību

Vai individuālajās medībās medniekam
ir saistoši medību vadītāja pienākumi?

Medību vadītāja pienākums ir
Kas aizpilda veidlapu "Informācija par
izlietotajām medību atļaujām"?

Medību vadītāja pienākums ir

Medību vadītāja pienākums ir
Vai medību vadītājam ir pienākums
zināt medību iecirkņa robežas un
nodrošināt medību organizāciju un
norisi?
Kas pirms medībām instruē medību
dalībniekus par medību drošības
prasībām, tai skaitā specifiskajām
prasībām atbilstoši konkrēto medību
norisei, kā arī informē par medību
kārtību un medījamiem dzīvniekiem?

Medību vadītāja pienākums pirms
medībām ir:

jā

jā, ja mednieku vadīt medības
norīkojusi atbildīgā persona

nē

nodrošināt medību
organizāciju un norisi

pārbaudīt medību dalībnieku
medību dokumentus un medību
ieročus

abas iepriekšējās atbildes ir
pareizas

medību vadītājs

atbildīgā persona

mežzinis

noteikt medību sākuma laiku,
beigu laiku un medību
pārtraukumus
noteikt medību sākuma laiku, pārtraukt medības vai aizliegt tās
beigu laiku un medību
turpināt atsevišķiem medību
pārtraukumus
dalībniekiem
nodrošināt medību
organizāciju un norisi

abas iepriekšējās atbildes ir
pareizas
abas iepriekšējās atbildes ir
pareizas

ir

kopā ar mednieku formējuma
vadītāju

nav

medību vadītājs

mednieku formējuma vadītāja
norīkots pieredzējis mednieks

mednieku formējuma vadītājs

instruēt medību dalībniekus
par medību drošības
prasībām, tai skaitā
specifiskajām prasībām
atbilstoši konkrēto medību
norisei, kā arī informēt par
medību kārtību un
medījamiem dzīvniekiem.

apzināt dzīvnieku pāreju
atrašanās vietas, labiekārtot
mastus un noorganizēt medību
torņu sagatavošanu veiksmīgu
individuālo medību norisei,
aizpildīt medību dokumentāciju
par iepriekšējām medībām

pārliecināties Valsts meža
dienestā, vai medības ir
pieteiktas, precizēt medību
dalībnieku uzvārdus, kuri
ieradušies uz medībām

Kad medniekam ir atļauts uzsākt
ievainota nelimitētā medījamā
dzīvnieka izsekošanu dzinējmedībās?
Vai ir atļauta ievainota limitētā
medījamā dzīvnieka izsekošana, ja
Valsts meža dienesta izsniegtajā
marķierī nav ierakstīts ievainošanas
datums?

pēc tam, kad medību vadītājs
noskaidrojis katra šāviena
rezultātu, ar viņa atļauju un
ievērojot viņa norādījumus

nav atļauta

pēc masta izdzīšanas un
mednieku noņemšanas no
numuriem

pēc masta izdzīšanas, paziņojot
blakus numuros stāvošajiem
medniekiem, ka sekos šautajam
dzīvniekam pa pēdām 50
metrus, lai noskaidrotu savu
šāvienu rezultātus

ir atļauta pieredzējušam
ir atļauta, ja ievainotais
medniekam ar medību vadītāja medījamais dzīvnieks nav izgājis
atļauju
no izdzītā masta

kad medību vadītājs ir
noskaidrojis katra šāviena
ja dzīvnieks izsekots mastā vai
ja dzīvnieks ar asins pēdām ieiet
Kad Valsts meža dienesta izsniegtajā
rezultātu un konstatējis, ka
tam pieguļošajā medību platībā
blakus esošajā medību platībā
marķierī ir jāieraksta limitētā medījamā dzīvnieks ir ievainots un aiziet
un nav atrasts kritis
dzīvnieka ievainošanas datums?
ar asins pēdām

Kad ir atļauts uzsākt ievainota limitētā
medījamā dzīvnieka izsekošanu
dzinējmedībās?

Kad medniekiem ir atļauts pārvietot
nomedīto limitēto medījamo dzīvnieku
no nomedīšanas vietas?
Medību vadītājs mēneša laikā pēc
medībām informāciju par izlietotajiem
marķieriem iesniedz:

pēc tam, kad medību vadītājs
noskaidrojis katra šāviena
rezultātu un Valsts meža
dienesta izsniegtajā marķierī
ierakstījis limitētā medījamā
dzīvnieka ievainošanas
datumu, ar viņa atļauju un
ievērojot viņa norādījumus

pēc masta izdzīšanas un
mednieku noņemšanas no
numuriem

pēc masta izdzīšanas, paziņojot
blakus numuros stāvošajiem
medniekiem, ka sekos šautajam
dzīvniekam pa pēdām 50
metrus, lai noskaidrotu savu
šāvienu rezultātus

pēc tam, kad nomedītais
limitētais medījamais
dzīvnieks marķēts ar Valsts
meža dienesta izniegtu
marķieri

pēc tam, kad medību vadītājs
paziņojis par masta vai medību
beigām

pēc tam, kad medību vadītājs
aizpildījis medību pārskatu un
devis rīkojumu medījumu
transportēt uz pirmsapstrādes
vietu

Valsts meža dienestā

Valsts reģionālās vides pārvaldes
filiālēs

Zemkopības ministrijas Meža
resursu departamentā

Medījuma pirmapstrādi pēc medībām
organizē
Ja medībās noticis nelaimes gadījums,
kas saistīts ar šaujamieroču vai medību
rīku izmantošanu vai dzīvnieka
uzbrukumu, medību vadītājs
Ja medībās noticis nelaimes gadījums,
kas saistīts ar šaujamieroču vai medību
rīku izmantošanu vai dzīvnieka
uzbrukumu, medību vadītājs
Vai medību vadītājam ir tiesības noteikt
medniekiem izmantojamo medību
šaujamieroču ierobežojumus?
Vai medību vadītājam ir pienākums
medību dalībniekiem pārbaudīt medību
dokumentus un medību šaujamieročus?
Vai medību vadītājam ir tiesības
medību dalībniekiem pārbaudīt medību
dokumentus un medību šaujamieročus?
Vai medību vadītājam ir tiesības
pārtraukt vai aizliegt medības sliktas
redzamības apstākļos un vētras laikā?
Kam ir tiesības noteikt medījuma un
medību trofeju piederību?

medību vadītājs

mednieki

nekavējoties pārtrauc
par nelaimes gadījumu nākamajā
medības un organizē pirmās
darbdienā paziņo Valsts policijai
palīdzības sniegšanu
un Valsts meža dienestam
notikuma vietā

Pārtikas un veterinārais
dienests
turpina medības, bet, ja
nepieciešams, izsauc
neatliekamo medicīnisko
palīdzību

par nelaimes gadījumu
nekavējoties ziņo Valsts
policijai un Valsts meža
dienestam

turpina medības, bet, ja
nepieciešams organizē pirmās
palīdzības sniegšanu cietušajam

turpina medības, bet, ja
nepieciešams, izsauc
neatliekamo medicīnisko
palīdzību

ir tiesības

ir tiesības, bet tikai vītņstobra
medību šaujamieročiem

nav tiesības

nav pienākums

ir pienākums

ir pienākums pārbaudīt tikai
medību dalībnieku medību
dokumentus

ir tiesības

ir tiesības pārbaudīt tikai medību
dalībnieku medību dokumentus

nav tiesības

ir tiesības

nav tiesības

tas ir pienākums

mednieku formējuma vadītājam

savstarpēji vienojoties
medniekiem, kuri šāvuši uz
medījamo dzīvnieku

medību vadītājam

Vai medību vadītājam ir tiesības
neatļaut piedalīties dzinējmedībās
medību dalībniekiem, kuriem nav
spilgtas krāsas apģērba vai viegli
pamanāmu spilgtas krāsas apģērba
elementu, kas no jebkura skatu punkta
izceļas uz apkārtnes fona?
Staltbriežu teļu medībās drīkst izmantot
12. kalibra gludstobra medību
šaujamieroča munīciju ar:
Stirnu medībās drīkst izmantot 12.
kalibra gludstobra medību
šaujamieroča munīciju ar:

Stirnu atļauts medīt

Aļņu teļu atļauts medīt

Staltbrieža mātīti (govi) atļauts medīt

Meža cūku atļauts medīt

ir tiesības

tikai ar medību lodi

pēc mednieka izvēles
ieroča kalibra, šāviņa
enerģijas stobra galā un
munīcijas ierobežojumi nav
noteikti
ar vītņstobra šaujamieroci,
kura šāviņa enerģija stobra
galā nav mazāka par 3000
džouliem, un ekspansīvas
iedarbības lodi
ar vītņstobra šaujamieroci,
kura šāviņa enerģija stobra
galā nav mazāka par 3000
džouliem, un ekspansīvas
iedarbības lodi

nav tiesības

tas ir pienākums

līdz 15 metriem - ar medību lodi
vai renkuļiem, tālākā distancē
pēc mednieka izvēles
tikai ar medību lodi
līdz 15 metriem - ar medību lodi
vai renkuļiem, tālākā distancē
tikai ar medību lodi
tikai ar medību lodi
ar 22. kalibra medību
ar vītņstobra šaujamieroci, kura
šaujamieroci, kas lietojams ar
šāviņa enerģija stobra galā nav
gludstobra munīciju, izmantojot mazāka par 3000 džouliem, un
medību lodi.
ekspansīvas iedarbības lodi
ar vītņstobra šaujamieroci, kura ar vītņstobra šaujamieroci, kura
šāviņa enerģija stobra galā ir
šāviņa enerģija stobra galā nav
mazāka par 3000 džouliem, un mazāka par 3000 džouliem, un
ekspansīvas iedarbības lodi
pilnapvalka lodi
ar vītņstobra šaujamieroci, kura ar vītņstobra šaujamieroci, kura
šāviņa enerģija stobra galā ir
šāviņa enerģija stobra galā nav
mazāka par 3000 džouliem, un mazāka par 3000 džouliem, un
ekspansīvas iedarbības lodi
pilnapvalka lodi

ar 16. kalibra medību
ar 12. kalibra medību
ar 22. kalibra medību
šaujamieroci, kas lietojams ar šaujamieroci, kas lietojams ar
šaujamieroci, kas lietojams ar
gludstobra munīciju,
gludstobra munīciju, izmantojot gludstobra munīciju, izmantojot
izmantojot medību lodi
5,5 mm skrošu lādiņu
medību lodi

Aļņu teļu atļauts medīt

Staltbrieža mātīti (govi) atļauts medīt
Ar lielas enerģijas pneimatisko medību
ieroci atļauts medīt
Ar lielas enerģijas pneimatisko medību
ieroci atļauts medīt

Nelimitētos medījamos dzīvniekus (
izņemot medījamos ūdensputnus)
publiskajās ūdentilpēs un to tauvas
joslā atļauts medīt

Medībās atļauts izmantot tikai

Medībās aizliegts izmantot šķirnes
medību suņus, kas nav

ar 16. kalibra medību
šaujamieroci, kas lietojams ar
gludstobra munīciju,
izmantojot medību lodi
ar 16. kalibra medību
šaujamieroci, kas lietojams ar
gludstobra munīciju,
izmantojot medību lodi
pelēkās vārnas, žagatas, lauku
baložus un mājas baložus

aizliegts medīt ar gludstobra
šaujamieroci

ieroča kalibra un munīcijas
ierobežojumi nav noteikti

aizliegts medīt ar gludstobra
šaujamieroci

ieroča kalibra un munīcijas
ierobežojumi nav noteikti

ar lielas enerģijas pneimatisko
medību ieroci aizliegts medīt

nelimitētos medījamos putnus

pelēkās vārnas, žagatas, lauku pelēkās vārnas, žagatas, kraukļus, pelēkās vārnas, žagatas, lauku
baložus un mājas baložus
lauku baložus, mājas baložus
baložus un meža baložus
medību tiesību īpašniekam (ja
nav reģistrēts medību
iecirknis) vai medību tiesību
lietotājam (ja medību līgumā
nav noteikts citādi), kura
medību iecirknī ietilpst vai
kura medību iecirknim
piekļaujas publiskā ūdenstilpe
šķirnes medību suņus, kas ir
vakcinēti un apzīmēti saskaņā
ar normatīvajiem aktiem par
suņu reģistrācijas un
turēšanas kārtību

jebkuram medniekam

medību tiesību lietotājam, kura
medību iecirknī ietilpst vai kura
medību iecirknim piekļaujas
publiskā ūdenstilpe

šķirnes medību suņus, kas ir
vakcinēti

šķirnes suņus, kas ir vakcinēti
un apzīmēti saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par suņu
reģistrācijas un turēšanas
kārtību

nav apzīmēti ar spilgtas krāsas
nav apzīmēti ar spilgtas krāsas
vakcinēti un apzīmēti saskaņā ar
elementu vismaz divu
elementu vismaz divu
normatīvajiem aktiem par suņu
centimetru platumā, izņemot
centimetru platumā, izņemot
reģistrācijas un turēšanas kārtību
medības ar suņiem alās
medības ar suņiem alās

Persona, kas izmanto šķirnes medību
suni medībās, var uzrādīt suņa
Noteiktajā dzinējmedību periodā
medību suni atļauts izmantot šādās
individuālajās medībās (izņemot
ievainotu dzīvnieku atrašanai)

vakcināciju apliecinošus
dokumentus

izcelsmi apliecinošus dokumentus

abas iepriekšējās atbildes ir
pareizas

aļņu, staltbriežu, mežacūku,
aļņu, mežacūku un lūšu medībās
stirnu medībās

aļņu, staltbriežu, mežacūku,
stirnu, lūšu medībās

ja nepieciešams apzināti
ietekmēt dzīvnieku uzvedību,
pārvietošanos
vai uzturēšanos
lai uzlabotu dzīvnieku
populāciju, veselības stāvokli
noteiktās vietās, lai mazinātu
vai regulētu dzīvnieku skaitu
postījumus lauksaimniecībai,
mežsaimniecībai, infrastruktūras
un dabas aizsardzības objektiem

abas iepriekšējās atbildes ir
pareizas

pēc tam, kad saņemta zemes
īpašnieka vai tiesiskā valdītāja
rakstiska piekrišana

abas iepriekšējās atbildes ir
pareizas

Piebarošana pieļaujama,

Piebarošanas vietas izvieto

Barotavas aizliegts ierīkot
Par Savvaļā dzīvojošo medījamo
dzīvnieku piebarošanas noteikumu
ievērošanu ir atbildīgs

tikai tajos medību iecirkņos,
kuros atļauts medīt attiecīgās
sugas pārnadžus

teritorijās, kuras normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā
tuvāk par 250 metriem no
Dabas aizsardzības pārvaldes
medību iecirkņa robežām bez
uzturētajā valsts reģistrā ir
saskaņošanas ar piegulošo platību
reģistrētas kā īpaši
medību tiesību lietotāju
aizsargājami biotopi un īpaši
aizsargājamo sugu dzīvotnes
zemes īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs vai medību tiesību
lietotājs, ja medību tiesības ir
nodotas

tikai medību tiesību lietotājs

abas iepriekšējās atbildes ir
pareizas

zemes īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs

Zaudējumi, kas radušies, nelikumīgi
nomedījot medījamo dzīvnieku
(neatkarīgi no tā dzimuma un vecuma)
vai izpostot medījamā dzīvnieka alu,
migu vai ligzdu, atlīdzināmi
Ja limitētais medījamais dzīvnieks
nelikumīgi nomedīts ārpus
normatīvajos aktos noteiktā medību
termiņa, zaudējumus par katru
dzīvnieku atlīdzina
Kuriem no minētajiem medījamajiem
dzīvniekiem, tos nelikumīgi nomedījot,
nav noteikts atlīdzināmo zaudējumu
apmērs?
Kurā punktā uzskaitīti tikai limitētie
medījamie dzīvnieki?

valstij

medību tiesību īpašniekam

Valsts meža dienestam

divkāršā apmērā

apmērs nemainās

trīskāršā apmērā

lapsa, Amerikas ūdele,
jenotsuns

bebrs, Amerikas ūdele, jenotsuns

lapsa, jenotsuns, vilks

aļņi, staltbrieži, medņi,
rubeņi, vilki

meža cūkas, lūši, medņu vistas,
rubeņu gaiļi, stirnas, lāči

stirnas, meža cūkas, bebri, āpši

diennakts gaišajā laikā no 1.
novembra līdz 1. martam

diennakts gaišajā laikā no 1.
septembra līdz 31. martam

no saullēkta līdz saulrietam
no 1. oktobra līdz 31.
martam, bet mežacūku un
Kad ir atļautas medības ar dzinējiem vai staltbriežu medības - līdz 31.
traucēšanu?
janvārim

sastāda aktu un nākamās
darbdienas laikā par to paziņo
Valsts meža dienestam
Ja nomedīts vilks, medību vadītājs

Medību vadītāja pareiza rīcība, ja
medībās nomedīts vilks

sastādīt aktu par vilka
nomedīšanu un nākamās
darbdienas laikā par to
paziņot Valsts meža
dienestam

Pirms limitētā medījamā dzīvnieka
pārvietošanas no vietas, kur tas
ar īpašu Valsts meža dienesta
nomedīts, nomedītā dzīvnieka ķermeni
izsniegtu marķieri
marķē

Marķieri aizliegts noņemt no ķermeņa
vai raga, kā arī ķermeni sadalīt pirms

veidlapas "Informācija par
izlietotajām medību
atļaujām" aizpildīšanas

Medību atļauja ir

dokuments, kas ļauj
norādītajā vietā nomedīt
konkrētu skaitu limitēto
medījamo attiecīgo sugu
dzīvnieku

sastāda aktu par medību
noteikumu pārkāpumu un
nekavējoties par to ziņo Valsts
meža dienesta amatpersonām

sastāda aktu un 30 dienu laikā
kopā ar medību pārskatu nodod
to Valsts meža dienestam

nekavējoties paziņot Valsts meža paziņot mednieku formējuma
dienestam
vadītājam par vilka nomedīšanu

ar īpašu Pārtikas un veterinārā
dienesta izsniegtu marķieri

sadala

medību atļaujas aizpildīšanas

medību pārskata aizpildīšanas

dokuments, kas kalpo par pamatu
dokuments, kas ļauj piedalīties
šaujamieroča iegādes atļaujas
medībās konkrētajā sezonā
saņemšanai

Marķieri uz nomedītā dzīvnieka
marķieri varētu izmantot visu
ķermeņa vai ap ragu nostiprina
medību sezonu
redzamā veidā tā, lai,
MEDĪJAMO DZĪVNIEKU BIOLOĢIJA,
ANATOMIJA, FIZIOLOĢIJA, UZVEDĪBA
UN SLIMĪBAS
Medību platībās ir pieejami kārkli, apšu
atvases, jaunas priedītes, sīkie grauzēji.
Kurš no medījamiem dzīvniekiem
meža cauna
barībā izmanto tikai vienu no šiem
barības veidiem?
Kurā laikā ragi ir pilnīgi attīstījušies visu
Latvijā savvaļā dzīvojošo briežu dzimtas
oktobrī
dzīvnieku tēviņiem?
Kurai pārnadžu sugai ir visilgākais
periods starp riestu un mazuļu
stirnai
piedzimšanu?
Kurai pārnadžu sugai ir visīsākais
periods starp riestu un mazuļu
meža cūkai
piedzimšanu?
Kurai plēsēju sugai ir visīsākais periods
starp riestu un mazuļu piedzimšanu?
Kurai plēsēju sugai ir visgarākais
periods starp riestu un mazuļu
piedzimšanu?
Kuriem dzīvniekiem tēviņi svara un
ķermeņa izmēru ziņā nepārsniedz
mātītes?
Kurš dzīvnieks (tēviņš) 3 gadu vecumā
būs atstājis visvairāk pēcnācēju?

nesabojājot marķieri, to būtu nesabojājot marķieri, to nebūtu
iespējams noņemt no ķermeņa iespējams noņemt līdz ķermeņa
vai raga
sadalei

alnis

stirna

decembrī

jūnijā

meža cūkai

staltbriedim

alnim

stirnai

lūsim

āpsim

meža caunai

āpsim

lūsim

vilkam

bebriem

meža cūkām

vilkiem

pelēkais zaķis

stirna

vilks

Kurus dzīvniekus biežāk var sastapt lielu
mežu vidū nekā robežjoslās ar
lauksaimniecības zemēm?
Kuriem plēsējiem abi vecāki rūpējas par
mazuļiem?
Kuru minēto plēsēju pēdās var saskatīt
5 pirkstu nospiedumus?
Kādām pazīmēm jāpievērš uzmanība, lai
atšķirtu meža un akmeņu caunas?
Pēc kādas pazīmes atšķirt bebru tēviņus
no mātītēm?
Kurš no nosauktajiem dzīvniekiem
neizmanto alas?
Kurš no nosauktajiem dzīvniekiem
nebūvē mājiņas?
Kuri no nosauktajiem medījamiem
plēsējiem laikā, kad atļautas to
medības, zīda mazuļus?
Kuri no minētajiem dzīvniekiem var
veidot lielākos barus?
Kuri no minētajiem dzīvniekiem
midzeņus neiekārto alās?
Kurš no minētajiem dzīvniekiem var
pārsniegt 50 kg svaru?
Kuri no minētajiem dzīvniekiem veido
vairoties spējīgus starpsugu hibrīdus?
Kādos apstākļos bebri veido mājiņas?
Kura no minētajām dzīvnieku sugām
nav atgremotājs?
Kurā dzīves gadā aļņu bullim izaug
pirmie stieņveida ragi?
Aļņu buļļi ragus pamatā nomet?

baltos zaķus

lapsas

pelēkos zaķus

vilkiem

lūšiem

meža caunām

āpšu

jenotsuņu

lūšu

krūšu plankuma formai un
pēdu apmatojumam

apmatojuma krāsai

astes garumam

kauls dzimumloceklī

apmatojuma krāsa

dziedzeru izmēri

baltais zaķis

jenotsuns

lapsa

Amerikas ūdele

bebrs

ondatra

Amerikas ūdeles

seski

vilki

staltbrieži

aļņi

vilki

meža caunas

jenotsuņi

lapsas

vilks

bebrs

stirna

vilki – suņi

baltie zaķi – pelēkie zaķi

medņi – rubeņi

ja krasta apstākļi nespēj
sniegt drošu patvērumu alās

ja bebri apmetušies ezerā

ja to darbība netiek ilgstoši
traucēta

meža cūka

staltbriedis

stirna

otrajā gadā

ceturtajā gadā

trešajā gadā

novembrī un decembrī

janvārī

oktobrī

Aļņu riesta vietas praktiski nekad
lielos klajumos un biezās
neatrodas:
mežaudzēs
Vidēja vecuma aļņu govīm parasti
divi teļi
dzimst?
Kādā vecumā aļņu buļļi sasniedz
6,5 gadi
maksimālo ķermeņa masu?
Kurā mēnesī normālos apstākļos notiek
septembrī
aļņu riests?
Vai pēc staltbrieža buļļa ragu žuburu
pēc ragu žuburu skaita nevar
skaita var noteikt dzīvnieka vecumu?
noteikt dzīvnieka vecumu
Vidēja vecuma staltbriežu govīm parasti
viens teļš
dzimst?
Lielākus postījumus lauksaimniecības
staltbrieži
kultūrām var nodarīt:
5 - 6 gadus veci staltbriežu
Riesta periodā visintensīvāk bauro:
buļļi
Pēc kādām pazīmēm dabā var aptuveni
novērtēt aļņu un staltbriežu vecuma abas atbildes ir pareizas
dzimuma struktūru?
Kuriem no briežu dzimtas tēviņiem ragi
stirnām
aug ziemas periodā?
Kuri no briežveidīgajiem mazākā mērā
stirnas
grauž koka mizu?
dzīvo atsevišķi, cūku baram
Pieauguši meža cūku tēviņi:
pievienojas tikai riesta laikā
Ziemas periodā staltbriedis pamatā
sīkkrūmi vai pamežs ar
uzturas tādos mežos, kuros ir:
kārkliem, blīgznām, priedēm
Kurš staltbriežu bars ir labāk
govju bars
organizēts?
Kuri staltbriežu buļļi bauro agrāk?
pieaugušie buļļi
Kāda ir vidējā pieaugušas stirnas masa?
Stirnu āži ragus pamatā nomet?

daļēji aizaugušās meža pļavās

mitros klajumos un izcirtumos

trīs teļi

viens teļš

4,5 gadi
augustā

oktobrī

var, summējot žuburu skaitu uz
abiem ragiem

var, summējot žuburu skaitu
vienam ragam

divi teļi

trīs teļi

aļņi

stirnas

2 - 3 gadus veci staltbriežu buļļi

9 - 12 gadus veci staltbriežu
buļļi

pēc ekskrementiem

pēc pēdām

aļņiem

staltbriežiem

aļņi

staltbrieži

dzīvo kopā ar baru

dzīvo kopā ar sivēnmāti

lazdu pamežs

virsājs

buļļu bars

riesta bars

jaunie buļļi

20-30 kg

10 – 20 kg

virs 30 kg

novembrī - decembrī

janvāris - februāris

marts - aprīlis

Vidēja vecuma mežacūkas matītei
visbiežāk dzimst:
Kuram no pārnadžiem ir vislielākais
reproduktivitātes potenciāls?
Bezizejā iedzīts vai ievainots aļņu bullis,
aizsardzībai visbiežāk izmanto:
Bezizejā iedzīts vai ievainots meža
cūkas tēviņš, aizsardzībai visbiežāk
izmanto:
Kuri no minētajiem dzīvniekiem
pārvietojoties mēdz likt pēdu pēdā?
Kurš no plēsējiem, lielākoties barojas
tikai ar medījumu ko pats noķer
(kritušus dzīvniekus praktiski neēd)?
Vai lūša atstātajās pēdās ir redzami
nagu nospiedumi?
Kuriem plēsējiem abi vecāki rūpējas par
mazuļiem?
Kurai no briežu dzimtas sugām īpatņu
dzimums ir nosakāms pēc ''pindzeles''?
Visbiežāk pieaugušai stirnu kazai
dzimst:
Pēc izmantojamās barības meža cūka
ir?
Kurš no mežacūkas maņu orgāniem ir
vājāk attīstīts?
Meža cūku bara vadonis ir?
Ondatras pamatbarība ir?
Kurš no zobu variantiem ir alnim?
Kāda ir lapsas pamatbarība?

5-7 sivēni

12-15 sivēni

2-3 sivēni

mežacūkām

aļņiem

stirnām

priekškājas

ragus

zobus

ilkņus

papildus piesardzība nav
nepieciešama

rūkšanu

vilks, lūsis

lapsa

suns

lūsis

āpsis

jenotsuns

nav redzami

ir redzami

abas atbildes ir pareizas

lapsām

vilkiem

stirnai

alnim

staltbriedim

divi kazlēni

trīs kazlēni

viens kazlēns

visēdājs

gaļēdājs

veģetārietis

redze

dzirde

oža

sivēnmāte
ūdensaugi, to jaunie dzinumi,
saknes un sakneņi

dominējošais kuilis

lielākais kuilis
zivis, moluski, vēži un citi ūdens
bezmugurkaulnieki

priekšzobi ir tikai apakšžoklī
peļveidīgie grauzēji

koku un krūmu zari, atvases
priekšzobi ir augšžoklī un
apakšžoklī
ogas, sēklas, zaķi

priekšzobi ir tikai augšžoklī
pārnadži

Cik platu piekrastes zonu bebrs parasti
apdzīvo
Vai lapsa izmanto alu ilgāku
laiku(vairākus gadus),ja to netraucē?
Cik ilgi (vienā sezonā) staltbrieža bullis
piedalās riestā?
Kurš no minētajiem dzīvniekiem Latvijā
nonācis introdukcijas ceļā?
Cik ilgi stirna zīda savus kazlēnus?
Vai meža cūkas pēdai parasti ir redzami
aizmugurējo pirkstu nospiedumi?
Cik ilgi aļņu govs zīda telēnu?
Kurai no kategorijām pieskaitāms
jenotsuns?

20 m

100 m

jā

nē

2-3 nedēļas

3-5 nedēļas

5-6 nedēļas

jenotsuns

akmens cauna

zebiekste

līdz septembrim

līdz jūlijam

līdz novembrim

jā, ir redzami

nē, nav redzami

redzami tikai irdenā augsnē vai
sniegā

līdz trīs mēnešu vecumam

līdz divu mēnešu vecumam

līdz viena mēneša vecumam

visēdājs

augēdājs

gaļēdājs

vācu asspalvainais putnu suns

vecs staltbriežu bullis, kuram
ragi ir bez žuburiem vai tikai ar
acu žuburiem, kurš ir bīstams
pārējiem dzīvniekiem un tādēļ
nomedījams

2 gadu vecumam

6 gadu vecumam

ir

nav

atkarīgs no skriešanas ātruma

jā

ir

staltbriežu buļļi barus neveido

aptuveni 10 kg

aptuveni 50 kg

briežveidīgo dzīvnieku bullis
ar pirmajiem ragiem
Kas ir “špīseris”?
Līdz kādam vecumam aļņiem nav
saskatāmas atšķirības starp īpatņiem ar
4 gadu vecumam
lāpstveidīgiem un briežveidīgiem
ragiem?
Vai meža caunai ir patstāvīga midzeņa
tikai mazuļu audzēšanas laikā
vieta?
Vai vilkam ātri skrienot aste paceļas
nē
augstāk par muguras līmeni?
Vai staltbrieža buļļu baram ir noteikts
nav
vadonis?
Cik vidēji smags būs kārtējā gada sivēns
aptuveni 30 kg
(novembrī)?

60 m

Kādā vecumā vilki sasniedz
dzimumgatavību ?
Kad notiek lūšu riests?
Kad notiek vilku riests?
Cik mazuļu vidēji piedzimst vilcenei?
Kuri no minētajiem dzīvniekiem atstāj
pēdas, kurām vienmēr aizmugurējo
pirkstu (atnadžu) nospiedumu attālums
ir platāks par nagu nospiedumu ?
Kad mazie vilcēni pilnīgi pāriet uz gaļas
barību ?
Kādi mazuļi dzimst zaķiem ?
Kuri briežu buļļi pirmie nomet ragus?
Cik mazuļu parasti piedzimst lūsenei?
Kam pieder pēdas, platas ar
raksturīgiem garo pirkstu un garo, uz
priekšu izvērsto nagu nospiedumiem,
kas miniatūrā atgādina lāča pēdas
nospiedumu?
Kad notiek meža cūku riests?
Vai pēc riesta rudenī kārtējā gada aļņa
teļš atgriežas pie mātes?
Cik ilgi dzīvo kopā lūšu ģimene (māte un
mazuļi)?
Kad āpsim dzimst mazuļi?
Kurš no minētajiem dzīvniekiem labi
peld un nirst?
Kādās alās dzīvo āpsis?

2-3 gadu vecumā

1 gada vecumā

Sākot no 4 gadiem

februārī – martā

decembrī - janvāra pirmajā pusē

novembrī – decembrī

janvārī – februārī
6-8

novembrī – decembrī
1–2

septembrī – oktobrī
2–4

meža cūka

alnis

staltbriedis

2-3 mēnešu vecumā

pēc 1,5 mēnešu vecuma

pēc 4 mēnešu vecuma

labi apmatoti, redzīgi
vecākie buļļi
2 līdz 3 gab

apmatoti, akli
jaunākie buļļi
4 līdz 5 gab

kaili, akli
6 līdz 8 gab

āpsim

bebram

ūdram

novembrī - decembrī

aprīlī- maijā

februārī - martā

jā

nē

līdz nākošo mazuļu
piedzimšanai
martā - aprīlī, nākošā gadā
pēc pārošanās
Amerikas ūdele
tikai pašraktās alās

līdz divu gadu vecumam

līdz tekošā gada rudenim

jūlijā - pārošanās gadā

maijā - jūnijā, pārošanās gadā

akmens cauna

sesks

izmanto citu alas, reizēm rok pats izmanto tikai citu izraktās alas

Kuram dzīvniekam ir gara sāniski
saplacināta un gandrīz pilnīgi kaila aste?
Kad stirnām ir riesta laiks?
Cik liela daļa no meža cūkas kuiļa
apakšējo ilkņu garuma parasti redzama
ārpus žokļa kaula ?
Kurai caunai pakakles laukums
visbiežāk ir baltā krāsā un ir izstiepts uz
priekškājām, vai sadalījies pat divās
daļās?
Kāda ir vilka pamatbarība?
Vai ūdenstilpēs ir raksturīgas vietas, pēc
kā var spriest par ondatru klātbūtni?
Vai aizmugurējo pirkstu (atnadžu) nagu
nospiedumi palielina pēdas
nospieduma kopējo platumu stirnai?
Vai lūša pēdai nagu nospiedumi ir
redzami?
Kuram grauzējam ir saplacināta airveida
aste, kas pārklāta ar ragvielas
plāksnītēm un vajadzības gadījumā
kalpo kā trešais atbalsta punkts?
Pēc izmantojamās barības bebrs ir?
Kāda ir meža caunas pamatbarība?

ondatrai

bebram

ūdensžurkai

jūlijā-augustā

maijā

septembrī

aptuveni 1/3 daļa

puse

vairāk kā puse

Akmeņu caunai

meža caunai

savvaļas pārnadži, bebri

peļveidīgie grauzēji, bebri, putni

zaķi

ir raksturīgas barošanās vietas
un mājiņas

ir raksturīgas rotaļu vietas

šādu raksturīgu vietu nav

nē

jā

nav redzami

ir redzami

redzami tikai irdenā zemē vai
sniegā

bebram

ondatrai

ūdensžurkai

augēdājs
peļveidīgie grauzēji, putni

gaļēdājs
kritušie dzīvnieki

visēdājs
zaķi

āpsis

lapsa

lieli reljefaini izcirtumi

plašas atklātas pļavas ar
paugurainu reljefu

Kurš no minētajiem plēsējiem visvairāk
meža cauna
apdraud mājputnus un bišu stropus?
Kādu vidi visbiežāk āpsis izvēlas alu
skuju koku un jaukti meži, kur
ierīkošanai?
izteikts mikroreljefs

No āpša tautas medicīnā plaši izmanto:
Kāda specifiska īpašība piemīt
jenotsunim, sajūtot briesmas?
Kuri no minētajiem dzīvniekiem
visvairāk apdraud ūdensputnu ligzdas?
Lapsām metienā vidēji piedzimst:
Kādā vecumā stirnu kazlēniem izzūd
plankumi?
Kad stirnai notiek spalvas maiņa?
Kā stirnāži iezīmē teritoriju?
Kādā vecumā normālā populācijā
stirnāži iegūst vairošanās tiesības?
Pieaugušu stirnu galvenie ienaidnieki.
Stirnu mazuļu galvenie ienaidnieki:
Kādās mežaudzēs alnis galvenokārt
uzturas ziemā?
Normālos apstākļos vilka svars 2 - 3
gadu vecumā:
Kāda ir vidējā platība
kvadrātkilometros, kuru vilku ģimene
apmedī?
Vilks pārtikā izmanto
Bada laikā vilki bez atpūtas spēj
pārvarēt pat līdz

iekšējos taukus

dziedzerus

mēdz izlikties par beigtu,
ar niknu riešanu cenšas aizbiedēt
vēlāk, kad briesmas pāriet, tas
pretinieku
aizbēg

zemādas taukus
izdala specifisku smaku, ar ko
aizbiedē ienaidnieku

Amerikas ūdeles

akmens caunas

meža cūkas

4-6 mazuļi

2-3 mazuļi

6-9 mazuļi

3-4 mēneši

1,5-2 mēneši

6 mēneši

aprīlī, maijā - septembrī,
oktobrī

maijā, jūnijā - oktobrī, novembrī

martā, aprīlī-augustā

abas atbildes ir pareizas

kārpot zemi un rīvējot ragus

rīvējot pieri un vaigus pret
krūmiem

3 - 4 gadi

1 - 2 gadi

1,5 - 2,5 gadi

lapsas, āpši, jenotsuņi

medību suņi

dzērves, zivju gārņi

kraukļi, vārnas, žagatas

lapu koku tīraudzēs

sūnu purvos

35 - 45 kg

15 - 25 kg

45 - 60 kg

200

400

50

gaļu, augļus, ogas, sēnes

gaļu, zāli un jaunos krūmu
dzinumus

tikai gaļu

60 - 80 km

2 - 5 km

90 - 120 km

lapsas, vilki, lūši, klaiņojošie
suņi
lapsas, jenotsuņi, āpši,
caunas, ērgļi, ūpji
skuju koku un jauktās
mežaudzēs

Medību veids, kuru neizmanto lūsis ,
bet ir tipisks vilkiem.
Galvenais medību veids kuru izmanto
lūši.
Pieauguša āpša svars rudenī var
sasniegt.
Kurā diennakts laikā ir izteikta āpšu
aktivitāte.
Kāds ir vidējais mazuļu skaits āpšu
ģimenē.
Kādēļ āpsis ir vēlams mežā.
Tipiska Eiropas ūdeles pazīme ir.
Ūdeles dzīvesvietu vienmēr izvēlās.
Kurš no minētajiem dzīvniekiem guļ
ziemas miegu?
Kad jenotsuņi veido pārus?
Pēc kādas pazīmes atšķirt jenotu no
jenotsuņa?
Kur midzeņus ierīko jenotsuņi?
Kurai grupai pieskaitāms lācis?

ilgstoša vajāšana un
medījuma nodzīšana

pēkšņs uzbrukums

straujš uzbrukums nepārsniedz
4 - 5 lēcienus

pielavīšanās

dzīvnieku nodzīšana līdz nāvei

vajāšana 1,5-2km

18 - 25 kg

10 - 15 kg

40 - 45 kg

naktī

dienā

visu diennakti

2 - 6 mazuļi

1 - 2 mazuļi

8 - 10 mazuļi

irdina augsni

samazina jenotsuņu skaitu

balta apakšlūpa

balts pakakles laukums

māju bēniņos

priežu silos

jenotsuņi

bebri, ondatras

lapsas, ūdeles

rudenī

pavasarī

vasarā

aste ar melniem gredzeniem

ķermeņa izmēra

sejas daļas maska

dažādās alās
visēdājs

biezos krūmājos
augēdājs

koku dobumos
plēsējs

ceturtajā gadā

trešajā gadā

atsevišķa aļņu pasuga

īpatņi ar sugas deģenerācijas
pazīmēm, kas obligāti jānomedī

staltbriedis

stirna

barībā izmanto meža un
lauksaimniecības kaitēkļus
balta augšlūpa, kas veido
baltu purna galu
ūdens tuvumā

Kurā dzīves gadā aļņu bullim izaug
otrajā gadā
pirmie stieņveida vai jau žuburoti ragi?
Aļņi ar žuburotiem stieņveida ragiem
īpatņi ar normālu ģenētiski
tiek saukti par apaļradžiem. Apaļradži
ieprogrammēta ragu attīstību
ir:
Kurš no Latvijā sastopamajiem
pārnadžiem vismazākā mērā saistīts ar
alnis
barības ieguvi lauksaimniecībā
izmantojamajās zemēs?

Lielākos postījumus mežaudzēm nodara
aļņi kuru vecums:
Kurā mēnesī normālos apstākļos notiek
staltbriežu riests?
Kādā vecumā staltbriežu buļļa ragi
visbiežāk sasniedz maksimālos izmērus?
Kurā laikā staltbriežu buļļi lielākoties
nomet ragus?

jaunāki par gadu

2-4 gadi

4-8 gadi

septembrī

augustā

oktobrī

10-12 gadi

3-5 gadi

6-8 gadi

marts

februāris

maijs

vecie buļļi
Kuri staltbriežu buļļi bauro agrāk?
Vai pusotru gadu vecam stirnu āzim ragi
var būt žuburoti?

var

briežveidīgo dzīvnieku bullis
ar pirmajiem ragiem
Kas ir “špīseris”?
Līdz kādam vecumam aļņiem parasti
nav saskatāmas atšķirības starp
īpatņiem ar lāpstveidīgiem un
briežveidīgiem ragiem?
Kuri aļņu buļļi pirmie nomet ragus?
Kādā stirnu populācijā pēcnācējus var
atstāt āži, kas nav sasnieguši 2 gadu
vecumu?
Vai aļņu buļļi piedalās riestā otrajā
mūža gadā?
Kas vada staltbriežu govju un teļu baru?

vidēja vecuma buļļi, kuri
sasnieguši maksimālos ķermeņa
izmērus
var, bet tā ir anomālija un šādi
nevar
dzīvnieki no populācijas jāizņem
vecs staltbriežu bullis, kuram
ragi ir bez žuburiem vai tikai ar
medņa dziesmas otrā daļa, kuras
acu žuburiem, kurš ir bīstams
laikā mednis neko nedzird
pārējiem dzīvniekiem un tādēļ
nomedījams
jaunie buļļi

4 gadu vecumam

2 gadu vecumam

6 gadu vecumam

dzīvnieki, kas vecāki par 1,5
gadiem

1,5 gadu vecie bullēni

kur tiek saudzētas kazas un
kazlēni

kur ir ļoti augsts populācijas
blīvums

vietās, kur ir liels lūšu skaits

nē

jā

piedalās tad, ja trūkst vecāku
buļļu

vecākā pieredzējusī govs,
kurai regulāri dzimst teļi

govs, kurai nedzimst teļi

vecākā govs barā

Vai ir iespējama daudzskaitlisku
augstvērtīgu trofeju ieguve, ja tēviņi ir
mazākumā, bet abu dzimumu īpatņus
nomedī vienādā skaitā?
Kad sākas vidēja vecuma staltbriežu
buļļu ragu augšana?

nē

jā

aprīlis - maijs

janvāris – marts

Vai barošanās apstākļi ietekmē stirnāžu
jā
un staltbriežu buļļu ragu augšanu?
Kuri tēviņi atstāj pilnvērtīgākus
pieaugušie un spēcīgie īpatņi
pēcnācējus?
Kuri dzīvnieki populācijā ir vairāk?
jaunie

Pēcnācēju kvalitāti var pasliktināt:
Ja stirnu kazu ir divreiz vairāk par stirnu
āžiem, bet abu dzimumu dzīvniekus
nomedī aptuveni vienādā skaitā, tad
dzimumu attiecību 1:1 :
Vai pilnīga medību pārtraukšana
nodrošina strauju ilglaicīgu attiecīgās
dzīvnieku populācijas skaita
palielināšanos:

Pārnadžu pārliekas savairošanās
rezultātā tie:

jūnijs – jūlijs

nē
jaunie, nenobriedušie īpatņi

vecie īpatņi

vecie

liels nenobriedušu dzīvnieku
skaits, kas piedalās riestā

nelabvēlīgi laika apstākļi riesta
norises laikā (nokrišņi, krasas
temperatūras svārstības)

nav iespējams izveidot

ir iespējams izveidot

ne vienmēr

jā

sāk slimot, populācijas
kvalitāte krītas un nodara
dodas tālās migrācijās uz jaunām
zaudējumus lauksaimniecībai
dzīvesvietām
un mežsaimniecībai

plēsīgo dzīvnieku aktivitātes
riesta teritorijā

parādās starpsugu krustojumi

Dzīvnieku masveidīgas savairošanās
gadījumā:
Savvaļas dzīvnieku populācijās, kuras
netiek apmedītas, skaitliskā attiecība
starp tēviņiem un mātītēm ir tuva :
Šķirta dzimuma dzīvniekiem abu
dzimumu īpatņi piedzimst :

populācija deģenerējas
(samazinās sugas dabiskais
pieaugums, samazinās
jūtami uzlabojas trofeju izmēri un
dzīvnieka vidējā masa,
kvalitāte
pasliktinās trofeju izmēri un
kvalitāte, var sākties
masveidīga dzīvnieku krišana)
1:1

1:2

netiek noplicināta dabiskā
barības bāze

2:1

aptuveni vienādā skaitā ar
aptuveni vienādā skaitā, ar
tēviņu ir divreiz vairāk par
nelielu tēviņu pārsvaru
nelielu mātīšu pārsvaru
mātītēm
to ķermeņu masa ir lielāka
par mātīšu ķermeņa masu,
tēviņi piedalās populācijas
ir vairāk iespēju iegūt medību
tāpēc iespējama lielāka
jauno dzīvnieku audzināšanā un
trofejas
Pārnadžu populācijās tēviņu skaitlisks
apjoma kvalitatīvas medību
nodod tiem savu dzīves pieredzi
pārsvars ir vēlams sekojošu iemeslu dēļ:
produkcijas ieguve
Vai pieauguši tēviņi uz dzīvmasas
kilogramu patērē mazāk barības nekā
jā
nē
vienādi
mātītes?
tēviņu pārsvara gadījumā, kad
kad populācija tiks papildināta ar
riestā mātītes apaugļos
kad riestā mātītes apaugļos
briežu dārzos izaudzētiem no
pieauguši īpatņi, kas ilgāku
jauni dzimumgatavību
Eiropas savienības valstīm
laiku bijuši pakļauti dabiskai
sasnieguši, neperspektīvi tēviņi
ievestiem staltbriežiem
Augstvērtīga populācija veidosies:
izlasei
Lai veidotu optimālu dzimuma –
vecuma struktūru, no kopējā
nomedīšanas apjoma nomedīto
25 – 30%
35 – 50%
60%
staltbriežu teļu un stirnu kazlēnu
skaitam ir jābūt:

Lai veidotu optimālu dzimuma –
vecuma struktūru, no kopējā
nomedīšanas apjoma nomedīto meža
cūku sivēnu skaitam ir jābūt:
Katras dzīvnieku sugas medību trofeju
kvalitāte ir atkarīga no:
Ja kādas dzīvnieku sugas skaits
ievērojami pārsniedz saimnieciski
pieļaujamo, tad:
Pēc bargas un sniega bagātas ziemas ar
sliktiem barošanās apstākļiem stirnāžu
ragu kvalitāte, to izmēri un masa:

50 – 70%

Meža cūku un plēsoņu trofeju kvalitāti
klimatiskie apstākļi:

Stirnāžu medību trofeju kvalitāti
ievērojamā mērā var ietekmēt:

35 – 45%

no indivīda iedzimto īpašību,
medību intensitātes un mednieku
vienīgi dzīvnieku iedzimto
vides kvalitātes kopuma, kā
skaita attiecīgajā medību iecirknī
īpašību kopuma
arī dzīvnieka vecuma
izmantojamās barības
tās trofejas, kuras tiek iegūtas,
daudzums samazinās un
ir iespēja iegūt skaitliski vairāk
atbilst visaugstākajām kvalitātes
pasliktinās medību trofeju
kvalitatīvas medību trofejas
prasībām
kvalitāte
ievērojami samazinās

tiek atjaunota zaudētā
ķermeņa masa, bet labu ragu
Pēc bargas un sniega bagātas ziemas ar
veidošanai nepieciešamo
sliktiem barošanās apstākļiem
minerālvielu nepietiek
stirnāžiem pavasarī vispirms:

Staltbriežu un aļņu ragu augšanu
klimatiskie apstākļi ietekmē:

25 – 30%

maz, jo ragu augšana sākas
pēc sniega nokušanas, kad
barošanās iespējas ir labākas

ietekmē maz
ar dzīvnieku regulāru
piebarošanu ziemas periodā,
sevišķi ar spēkbarību un
minerālvielām

ievērojami palielinās

nemainās

atjaunojas zaudētā ķermeņa
masa, bet kvalitatīvas ragu
trofejas, tāpat kā staltbriežiem,
veidojas tikai aprīļa beigās vai
maija sākumā

veidojas kvalitatīvas ragu
trofejas un vēlāk atjaunojas arī
zaudētā ķermeņa masa

ļoti stipri, jo dziļā sniega dēļ
barības ieguve ir apgrūtināta

neietekmē vispār, jo visu
nosaka dzīvnieku iedzimto
īpašību kopums

neietekmē vispār, jo meža
ietekmē būtiski, jo nosaka barības cūkas ir visēdāji, bet plēsēji (it
ieguves iespēju
sevišķi vilki un lūši) ilgāku laiku
var pārtikt arī no zālaugiem
ar regulāru plēsēju apkarošanu
medību iecirkņos

nav iespējams ietekmēt

Medību trofeju kvalitāti var uzlabot:
Cik gadu vecumā staltbriežu govīm
parasti piedzimst pirmais teļš?
Vidēji populācijas 100 staltbriežu govīm
piedzimst
Vai medību saimniecībā populācijas,
kurās govju ir divas reizes vairāk par
buļļiem, ir nevēlamas?
Vai jauno (kārtējā gadā dzimušo)
dzīvnieku intensīva medīšana ir
nepieciešama no populācijas izkopšanas
un tās normālas struktūras viedokļa?
Stirnu kazlēna strauja augšana notiek
līdz:
Stirnu kazlēna masa novembrī var
sasniegt:
Laicīgi dzimuša aļņu teļa masa
novembrī parasti ir:

Vēlu dzimuši aļņu teļi:

nomedījot neperspektīvos un
augšanā atpalikušos īpatņus

medību iecirkņos neorganizējot
individuālās medības

regulāri un sistemātiski
apkarojot malumedniecību un
plēsējus

divu līdz trīs

sākot no 4 gadiem

viena gada vecumā

75 teļi

120 teļi

30 teļi

jā, izņemot gadījumus, ja
jāpalielina dzīvnieku skaits
populācijā.

nē

jā

nē

novembrim

jūlijam

nākošā gada pavasarim

13....15 kg

20....30 kg

7....10 kg

90...120 kg

130....150 kg

50....80 kg

lai nodrošinātu ķermeņa
rudenī būs ievērojami mazāki par
masas pieaugumu intensīvāk
savlaicīgi dzimušajiem teļiem
barojās mežaudzēs

abas atbildes pareizas

Pārnadžu mērķa vecums ir tad, kad:
Mērķa vecums staltbriežiem ir:
Mērķa vecums aļņiem ir
Mērķa vecums stirnām un meža cūkām
ir:
Ar kādu precizitāti pēc zobu nodiluma
var novērtēt nomedīta dzīvnieka
vecumu?
Vai nomedīta dzīvnieka vecumu pēc
zobiem var noteikt precīzāk kā pēc
ragiem?

dzīvniekiem pilnībā izveidojies
skelets, izbeigusies straujā
dzīvnieks no mednieka atrodas
ķermeņa masas uzkrāšana,
tādā attālumā, kurā, izdarot
kas raksturīga jauniem
šāvienu ar gludstobra vai
dzīvniekiem, minerālo un
vītņstobra ieročiem, to
organisko vielu pārpalikumi
visefektīvāk var nomedīt
var tikt novirzīti ragu augšanai
(gludstobram līdz 50m,
un trofeja sasniegusi savu
vītņstobram līdz 150m)
maksimumu

dzīvnieks sasniedzis
dzimumgatavību

10 - 12 gadi
8 - 10 gadi

13 - 16 gadi
11 - 13 gadi

3 - 7 gadi
3 - 7 gadi

5 - 7 gadi

2 - 4 gadi

8 - 10 gadi

+/- 1....2 gadi

+/- 3....5 gadi

+/- 3....6 mēneši

jā

nē

nomedījot jebkuru dzīvnieku,
nomedījot kārtējā gada teļus,
nemedījot tikai tos staltbriežu bet vēlāk pēc zobiem noteikt tā
kā arī īpatņus ar sliktas
buļļus, kuru ragi atbilst zelta,
vecumu un izskaidrot
kvalitātes pirmajiem un
sudraba vai bronzas vērtējumam
medniekiem vai dzīvnieks
otrajiem ragiem
nomedīts pareizi vai nē

Lai izvairītos no vecuma noteikšanas
kļūdām, staltbriežu populācijas
izkopšanu iesaka veikt:
Kādas nomedītā dzīvnieka vecuma
dzīvnieks novērtēts vecāks, dzīvnieks novērtēts jaunāks, nekā
novērtēšanas kļūdas medniekiem ir
nekā patiesībā
patiesībā.
raksturīgākās?
Vai no kvalitatīvu trofeju iegūšanas
dzīvnieks novērtēts jaunāks,
viedokļa ir vēlama daudz vidēja vecuma
jā
nekā patiesībā
dzīvnieku nomedīšana?
Stirnāžiem pirmie ragi veidojas :
pirmajā dzīves gadā
otrajā dzīves gadā

trešajā dzīves gadā

Staltbriežu buļļu un stirnāžu pirmo ragu
forma ir:

Veicot staltbriežu populācijas
izkopšanu, medījot jaunos dzīvniekus
vispirms nomedījami:
Galvenais kritērijs staltbriežu buļļu
selekcijas medībās ir to:

durkļveida, bez žuburiem vai
dažiem žuburiem un bez
izteiktām rozetēm

durkļveida vai ar dažiem
žuburiem, kā arī ar izteiktām
rozetēm

noteikti bez žuburiem

augšanā atpalikušie un kroplie
īpatņi

bullīši, kuriem pirmajā dzīves
gadā ragu vēl nav

kārtējā gada dzīvnieki ar
izteiktiem plankumiem uz ādas,
kas liecina par jau ģenētiski
noteiktu paaugstinātu
uzņēmību pret slimībām

ragi

ādas krāsa

krēpes

ragi ir garāki par ausīm un to gali
ragu gali ir tumši, strupi it kā
ragi ir īsāki par ausīm vai
Visperspektīvākā jauna staltbriežu buļļa
ir skaisti, gaiši pulēti ar lielu
apdeguši, aptrupējuši
oktobrī no tiem nav notīrīta āda
ragu pazīme ir:
izvērsumu
staltbriežu buļļiem, kuriem tie
potenciāli būtu varējuši izaugt
jaunajiem staltbriežu buļļiem,
vēl garāki, bet konkrētā
staltbriežu buļļiem ar sliktu
kuru pirmajā vai otrajā dzīves
situācijā pietrūcis
iedzimto īpašību kopumu
gadā bojā gājušas to mātes
Tumši, strupi, it kā apdeguši,
minerālvielu to attīstības
aptrupējuši ragu gali veidojas:
nobeigšanai
ragi īsāki par ausīm, vai 4
ir nevienāda garuma ausis vai to
–5cm garāki, bet to gali gaiši
acu krāsa ir sarkana, kas liecina
ragu gali ir it kā apdeguši,
pulēti, vai ir nevienāda
par pirmo trakumsērgas
aptrupējuši
No staltbriežiem ar pirmajiem ragiem
garuma ragi, vai oktobrī no
simptomu izpausmi
jānomedī īpatņi, kuriem:
ragiem nav notīrīta āda

No staltbriežiem ar pirmajiem ragiem
taupāmi īpatņi, kuriem:

30-35 cm gariem ragiem, kuru
smailes nopulētas vai arī to
gali it kā apdeguši, durkļveida
ragiem, kas nedaudz garāki ragu izvērsums ir vismaz 1/3 un
par ausīm, ar “apdegušiem”
vairāk no ragu garuma
ragu galiem, ļoti gariem (
40cm un vairāk) durkļveida
ragiem, žuburotiem ragiem

ragu rozetes ir labi izveidotas –
resnas un pērļainas (to var
noteikt tikai liela palielinājuma
binoklī)

īpatņi ar durkļveida ragiem,
kam augustā vēl nav
notīrījusies āda,
četržuburnieki (uz abiem
īpatņi, kuru ragu gali ir it kā
īpatņi, no kuru ragiem āda vēl
ragiem kopā četri žuburi)
apdeguši, aptrupējuši
nav notīrījusies jūlija mēnesī
sešžuburnieki ar gariem acu
žuburiem, bet īsu vidus
žuburu (ragu projekcija
No staltbriežiem ar otrajiem ragiem kā
šādiem ragiem ir trijstūrveida)
neperspektīvi nomedījami:
sešžuburnieki un
astoņžuburnieki ar strupiem,
tumšiem ragu galiem,
astoņžuburnieki ar sānskatā
īpatņi ar durkļveida ragiem, kas
astoņžuburnieki ar sānskatā trījstūrveida ragu projekciju, kuru
garāki par ausīm, ar gaišiem,
trapecveidīgu ragu projekciju ragiem āda notīrījusies jau marta
pulētiem ragu galiem
ar garu vidusžuburu un
mēnesī
No staltbriežiem ar otrajiem ragiem kā samērā labi attīstītu vainaga
perspektīvi taupāmi:
žuburu
saudzējumi, jo drīz vien mirs,
nav apveltīti ar kvalitatīvām
sevišķi bīstami un obligāti
trofejām kā arī to gaļa ir
nomedījami, jo ar “slepkavas saudzējami kā reti un estētiski
stiegraina un sīksta, bet
ragiem” riesta cīņās tie nāvīgi
skaisti eksemplāri ar labām
nomedīšanas gadījumā tiks
var ievainot spēka pilnus
iedzimtām īpašībām
“izniekota” atļauja ar
īpatņus
Vecie buļļi, kuriem novecošanās dēļ
“medaļnieka ragiem” apveltīta
trūkst vidus un vainagu žuburi, ir:
staltbriežu buļļa nomedīšanai
“neveselīgu ķermeni” , bet
attīstītu miesasbūvi, bet
“smalku baura balsi”, par ko
vecumam neatbilstoši tieviem nedabiski lieliem ragiem, kas
No pieaugušo staltbriežu buļļu vidus
un maz žuburotiem ragiem
liecina par dzīvnieka sliktām
sistemātiski var pārliecināties
nomedījami īpatņi ar:
iedzimtām īpašībām
riesta laikā
resniem ragiem, kam garš
ragiem, kuri ir garāki par ausīm
tumši brūniem, skaistiem
Noteikti saudzējami vidēja vecuma
vidus žuburs un gari, labi
un to gali ir skaisti, gaiši pulēti trijstūrveida projekcijas ragiem
staltbriežu buļļi ar:
veidoti vainaga žuburi

Vai staltbriežu ragu vērtējumā liela
nozīme ragu resnumam zem un virs
vidus žubura?
Īsi vainaga žuburi un mazs to skaits
trofejas vērtību:
Vai staltbriežu vecumu var aptuveni
novērtēt pēc to siluetiem?
Dzīva staltbrieža buļļa vecumu vislabāk
novērtēt pēc:
Dzīva staltbrieža buļļa vecumu vislabāk
novērtēt pēc:
Medījot kārtējā gada abu dzimumu
īpatņus, vispirms jānomedī:

Ja staltbrieža govij ir divi teļi, tad
trofeju medību saimniecībā:

Ālavu govju noteikšana ir:

Kad veicama staltbriežu buļļu
nomedīšana?
Mazākie no Latvijā sastopamajiem
briežu dzimtas dzīvniekiem ir:

jā

nē

samazina

nesamazina

jā

nē

dzīvnieka silueta

balss tembra riesta laikā

žuburu skaita

krēpju garuma un kupluma

žuburu skaita

kakla resnuma un leņķa ko
akls veido pret muguru
vēlu piedzimušos, un augšanā
atpalikušos, augumā mazākos
teļus

dzīvniekus, kuriem vēl jūlija
staltbriežu bullīšus, ar par ausīm
mēnesī uz ādas ir saglabājušies
īsākiem radziņiem un maza
plankumi
auguma gotiņas

govs obligāti saudzējama, jo
teļi abi ir nomedījami, jo
nākošajā gadā tai arī būs vismaz
saņēmuši nepietiekamu piena
divi pēcnācēji, kas būtiski
daudzumu zīdīšanas periodā
palielinās dzīvnieku skaitu
visai problemātiska, jo tās teļš
var būt gājis bojā vai vienkārši
nav redzams barojoties

teļi ir saudzējami, jo mātes
iedzimtās īpašības iedzimst
nākošajās paaudzēs

vienkārša, ja vidēji veca vai
vecāka govs jūlija otrā pusē
barojas bez teļa

intensīva staltbriežu buļļu
riesta laikā, jo riestā dzīvnieki
dzinējmedību laikā, jo medībās medīšana riesta laikā ievērojami
koncentrējas noteiktā
parasti piedalās daudz mednieku,
traucē staltbriežu riesta
teritorijā, tāpēc ir vienkārši
un ir lielāka iespēja nomedīt
normālu norisi un rada tajā
tos novērot un selektīvi
staltbriežu buļļus ar vērtīgām
nevajadzīgas stresa situācijas,
pareizi nomedīt, kā arī
trofejām, kuri individuālo medību tāpēc daļa no staltbriežiem
individuālajās medībās pēc
laikā parasti pamanās aizmukt.
jānomedī arī dzinējmedību
riesta
laikā
stirnas

aļņi

staltbrieži

Mazākie no Latvijā sastopamajiem
briežu dzimtas dzīvniekiem ir:
Pētnieki ir konstatējuši, ka aptuveni
60% stirnu tiek nomedītas no
iezīmēšanas vietām ne tālāk par:
Staltbriežu bullis dzimumgatavību
sasniedz agri, bet normāli veidotā
populācijā vairošanās “tiesības” iegūst
:
Ja stirnām dzimumgatavība iestājas
agrāk, kā staltbriežiem (stirnāžiem 3
gadi), vai tas palēnina vai paātrina
populācijas izkopšanu?
Vai stirnu populāciju izkopšanu traucē
nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi (sevišķi
bargas, sniega bagātas ziemas, kad
barības trūkuma dēļ dzīvnieki stipri
novājē)?
Ragu augšana stirnām sākas agrāk nekā
staltbriežiem un sakrīt ar ziemas otro
pusi vai agru pavasari, kad barošanās
iespējas ir ierobežotas. Tādā gadījumā
vai varētu būt pamatots uzskats, ka
stirnu ragu augšanai ir labvēlīgi un
nelabvēlīgi gadi, kuri ietekmē gan ragu
izmērus, gan arī to masu?

Stirnu populācijas izkopšana balstās
galvenokārt uz:
Stirnāžiem pirmie ragi parasti ir:

stirnas

aļņi

meža cūkas

1 km

3 km

5 km

5...6 gadu vecumā

10...12 gadu vecumā

2...3 gadu vecumā

palēnina

paātrina

jā

nē

jā

nē

dzīvnieku nomedīšanu
selekcijas nolūkā
stieņveidīgi

labu individuālo un kolektīvo
medību organizāciju, kurās
dzīvnieki tiek medīti pēc nejaušās
izlases principa
ar vismaz 4 žuburiem

to stirnāžu nomedīšanu, kuru
ragi žuburoti mazāk, kā ar
sešiem žuburiem
divreiz garāki par ausīm

viņš jau ganās kopā ar
ragi ir aptuveni ausu garumā ja ausis ir ievērojami garākas par “draudzeni”, kas liecina par lielu
Stirnāzis ar pirmajiem ragiem ir
vai žuburoti
ragiem
iedzimto īpašību nodošanas
saudzējams, ja:
potenciālu
Saudzējama stirnāža neapšaubāmi
“zibenīgs” skrējiens un labas
ilga uzturēšanās kūltūraugu
žuburoti pirmie ragi
droša pazīme ir:
maskēšanās spējas
sējumos un intensīva barošanās
Stirnāžus ar mazu ragu masu un vāji
saudzēt un saglabāt populācijas
nomedīt
saudzēt ētisku apsvērumu dēļ
attīstītiem žuburiem ieteicams:
daudzveidībai
jā, jo tās visu laiku papildina
nē, jo samazināsies populācijas
Vai neperspektīvā stirnu grupējumā bez
grupējuma genofondu ar
īpatņu skaits
stirnāžiem jāmedī arī kazas?
negatīviem gēniem

Meža cūku populācijas pareiza
apmedīšana saistīta:
Lai samazinātu postījumu apjomu
lauksaimniecībai, katru gadu no kopējā
nomedījamo meža cūku skaita kārtējā
gada sivēniem ir jābūt:

ar trofeju kvalitātes
tikai ar postījumu ierobežošanu
uzlabošanu un postījumu
lauksaimniecībā
ierobežošanu lauksaimniecībā

50-70%

20%

nav pieļaujama, jo viņa ir bara
vadone (sivēni bāreņi vairāk ir pieļaujama, jo no tās iegūstama
dzīvo uz vietas un atpaliek
augstvērtīga medību produkcija
Cūku mātes nomedīšana :
augšanā)
strauji samazinātos postījumi
strauji samazinātos
lauksaimniecības kūltūraugu
pieaugums, jo vecākām cūku
sējumos, jo tieši pieaugušās cūku
mātēm parasti ir 6-8, bet
Ja medītu tikai pieaugušas cūku mātes,
mātes nodara vislielākos
jaunām 1-3 sivēni metienā
tad:
postījumus
tajos medību objektos, kur
pārāk lielu meža cūku skaitu
ar citiem paņēmieniem
Pieaugušo meža cūku māšu medīšana ir
ierobežot neizdodas
nepieciešama:

tikai ar trofeju kvalitātes
uzlabošanu

80-100%

visi kuiļi sasniegtu mērķa
vecumu un tiem izveidotos
kvalitatīvas ilkņu trofejas

ja individuālo medību laikā citas martā, aprīlī un maijā, kad meža
meža cūkas lielajos kviešos nav
cūkām dzimst sivēni un tās
saskatāmas un nav iespējama
apdraud cilvēku pārvietošanos
rezultatīva šāviena izdarīšana
mežā

Meža cūku selekcijas medībās
galvenokārt jānomedī:

Jaunākām meža cūkām medībās
mātītes no tēviņiem:

Meža cūku ģimenēs:

augumā mazākie, kā arī
kroplie sivēni, kamēr tie nav
sasnieguši gada vecumu

jaunās meža cūku mātes

vienu vai divus gadus vecos
kuiļus

praktiski nav iespējams atšķirt

atšķirt ir ļoti vienkārši, jo visiem
jaunajiem tēviņiem ir redzami
ilkņi, bet mātītēm ilkņu nav

tēviņus var labi atšķirt pēc
apmatojuma ap
dzimumorgāniem “pindzeles”

hierarhiska sistēma nepastāv un
pastāv stingra hierarhiska augumā lielākās un vecākās meža
vecākais un lielākais meža kuilis
sistēma, un arī barošanās cūkas vienmēr vispirms ļauj paēst
nosaka barošanās kārtību
prioritāte ir lielākajiem un sivēniem, augumā mazākajām un
barības ieguves vietās
augstākā ranga dzīvniekiem jaunākajām meža cūkām, un tikai
pēc tam paēd pašas

zemāko rangu sivēni mātei
seko pēdējie

priekšgalā atrodas augumā
atpalikušie, vārgie sivēni, kuri arī
nosaka bara pārvietošanās
virzienu, ātrumu, apstāšanās un
atpūtas nepieciešamību

lielākie un augstāko rangu
sivēni, kas pirmie aiz mātes
dodas uz lauku

augumā mazākie un vārgie sivēni, lielākais un vecākais tēviņš, kas,
jo noklīšanas gadījumā viņi cūku
baidīdamies par konkurenci,
māti parasti vairs neatrod
vienmēr seko mātītei

Netraucētā meža cūku barā :

Barības meklējumos aiz meža cūku
mātes vispirms seko:

jau no desmit mēnešu vecumam
uzsāk patstāvīgu dzīvi, nelielos
turas kopā barā ar māti
Iepriekšējā gada sivēni līdz gada
bariņos klejojot barības
vecumam:
meklējumos
būtiski palīdz lielākajam un
no bara tiek padzīti un uzsāk
Gada līdz pusotra gada vecumā meža
vecākajam meža cūku tēviņam
patstāvīgu klejošanu
cūku tēviņi:
“vadīt” baru
Ilkņu tieša novērošana un novērtēšana
no viena līdz divu gadu veciem
vecākiem meža cūku tēviņiem
iespējama tikai:
meža cūku tēviņiem

priekšgalā vienmēr atrodas
vecākais un lielākais tēviņš

pārvietojas no bara vairākus
desmitus kilometrus tālu un
veido jaunus meža cūku barus
pārvietojas no bara vairākus
desmitus kilometrus tālu un
veido jaunus meža cūku barus
sivēniem barošanās laikā

Vidēja vecuma meža cūku selekcijas
medības:
Kas redzams attēlā?
Kas redzams attēlā?
Kuri zīdītāji vismazāk apdraud medņu
ligzdas?
Pie kādas kategorijas pieskaitāmi
mednis un rubenis?
Kas redzams attēlā?
Kas ir raķelis?
Kad parasti sākas rubeņu riests?
Cik ilgi kopā turas rubeņu perējums?
Kas redzams attēlā?
Kas redzams attēlā?
Kas redzams attēlā?
Kādas vietas apdzīvo mežirbe?
Kādu barību galvenokārt lieto mežirbe?
Vai attēlā redzamo putnu drīkst medīt?
Kas redzams attēlā?
Kas redzams attēlā?
Kas redzams attēlā?

ir ieteicamas, jo pēc ārējā izskata
nav ieteicamas, jo pēc ārējā
vecuma noteikšana ir ļoti
izskata vecuma noteikšana ir
obligāti veicamas dzinējmedību
vienkārša sevišķi ziemā, kad matu
visai grūta un bieži vien
laikā, jo šīs meža cūkas parasti
sega ir labi izveidojusies - meža
neiespējama, sevišķi ziemā,
atrodas bara priekšgalā un ir
cūku mātītēm tā ir tumši melna,
kad matu sega ir labi
sekmīgi nomedījamas
bet tēviņiem - izteikti pelēcīgā
izveidojusies
nokrāsā
mednis
medņa mātīte

raķelis
mežirbe

rubenis
raķelis

Amerikas ūdeles

jenotsuņi

meža cūkas

pie poligāmiem putniem

pie monogāmiem putniem

rubenis

mednis

raķelis

medņa un rubeņa krustojums medņa un mežirbes krustojums rubeņa un mežirbes krustojums
martā
aprīļa otrajā pusē, maijā
līdz septembrim
līdz augustam
rubeņa mātīte
laukirbe
mežirbe
laukirbe
laukirbe
fazāns
jauktas egļu un lapu koku
laukus un apdzīvotu vietu apkaimi
audzes ar bagātīgu pamežu
ogas, zālaugu sēklas,
augus un kukaiņus
pumpurus

februārī
līdz jūnijam
mežirbe
rubeņa mātīte
mežirbe
sūnu un zāļu purvus
dažādus kukaiņus

jā

nē

tikai iežogotās teritorijās

fazāna mātīte
lauku balodis
mājas balodis

laukirbe
mājas balodis
lauku balodis

rubeņa mātīte
meža balodis
meža balodis

Kas ir labākā pazīme, lai atšķirtu attēlā
redzamo meža balodi (nemedījams) no
mājas baloža? Meža balodim ir:
Vai attēlā redzamais putns medījams?
Kur slokas ierīko savas ligzdas?
Vai attēlā redzamais putns ir
medījams?
Kāda ir slokas pamatbarība?
Kas redzams attēlā?
Kurš no minētajiem putniem ir
medījams?
Kas redzams attēlā?

Kas ir vārnas un žagatas pamatbarība?
Attēlā redzama
Kas redzams attēlā?
Kā atšķirt mazo zosi no baltpieres zoss?
Kas redzams attēlā?
Kas redzams attēlā?
Vai visas attēlā redzamās zosis ir
medījamas?
Kas redzams attēlā?

Kad un kur ligzdo meža zosis?
Kas redzams attēlā?
Vai abi attēlā redzamie putni ir
medījami?
Kas ir lauča pamatbarība?
Kas redzams attēlā?

tumša spārnu apakšpuse un
tumša acs

balta virsaste

jā
uz zemes

nē
koka dobumos

nē

jā

sliekas, kukaiņi, kāpuri
pelēkā vārna

sēklas, pumpuri
krauklis

zālaugi
žagata

pelēkā vārna

krauklis

krauķis

žagata
putnu olas un mazuļi,
bezmugurkaulnieki, sīki
zīdītāji, augļi
sējas zoss
baltpieres zosis

kovārnis

pelēkā vārna

labība

pieauguši putni
meža zoss
sējas zosis

Kanādas zoss
baltvaigu zosis

īsknābja zoss
meža zosis
mazajai zosij ap aci ir neliels
dzeltens riņķītis
baltvaigu zoss
baltpieres zosis

nē

jā

meža zosis
agrā pavasarī, lielos ezeros un
lielos dīķos, mazākās
netraucētās ūdenstilpēs
lauči

baltpieres zosis

taigas sējas zosis

jūnija sākumā, meža pļavās

maija sākumā, sūnu purvos

pelēkvaigu dūkuri
jā, abi ir lauči (jaunais un vecais
putns)
gliemenes
pelēkā pīle

ūdensvistiņas

abas šīs pazīmes

nē, pa kreisi ir ūdensvistiņa
augi un mieturaļģes
krīklis

balti laukumi uz spārniem un
kakla

kokos, krūmos

mazā zoss ir izmēros mazāka
Kanādas zosis

nē, abi putni nav medījami
zivis
prīkšķe

Kas redzams attēlā?
pelēkā pīle
Kas redzams attēlā?
platknābis
Kas redzams attēlā?
meža pīles
Kas redzams attēlā?
meža pīles tēviņš
Kas redzams attēlā?
prīkšķe
Kas redzams attēlā?
baltvēderis
Kas redzams attēlā?
garkaklis
Kas redzams attēlā?
brūnkaklis
Kas redzams attēlā?
cekulpīles
Kas redzams attēlā?
ķerra
Kas redzams attēlā?
tumšā pīle
Kas redzams attēlā?
melnā pīle
Kas redzams attēlā?
kākaulis
Kas redzams attēlā?
gaigala
Kura no nosauktajām nirpīlēm ligzdu
gaigala
ierīko koku dobumā?
Kuras no nosauktajām pīlēm
garkaklis, pelēkā pīle, prīkšķe,
pieskaitāmas peldpīļu grupai?
meža pīle, krīklis
Ar kuru no minētajām dabā visvieglāk
ķerru
sajaukt cekulpīli?
Kuras pīles redzamas attēlā?
cekulpīle un ķerra
Kas redzams attēlā?
Sāmsalas pīle
Kas redzams attēlā?
Sāmsalas pīle
Kas redzams attēlā?
lielā gaura
Kas redzams attēlā?
mazā gaura
Kas redzams attēlā?
cekuldūkuris
Kas redzams attēlā?
parastā pūkpīle
Redzamā augustā nomedītas pīles aste
jaunam (šī gada) putnam
pieder:
Redzami divu meža pīļu knābji. Mātītes
pa kreisi
knābis ir:
Kāda ir nirpīļu pamatbarība?
dzīvnieku valsts barība

krīklis
meža pīle
garkakļi
meža pīles mātīte
pelēkā pīle
cekulpīle
meža pīle
baltvēderis
baltvēderi
brūnkaklis
ķerra
kākaulis
mazā gaura
kākaulis

platknābis
pelēkā pīle
pelēkās pīles
pelēkās pīles tēviņš
platknābis
gaigala
pelēkā pīle
cekulpīle
gaigalas
gaigala
parastā pūkpīle
parastā pūkpīle
gaigala
Sāmsalas pīle

brūnkaklis

cekulpīle

brūnkaklis, cekulpīle, pūku pīle,
melnā pīle, tumšā pīle
brūnkakli

kākauli

krīklis un prīkšķe
gaigala
garkaklis
gaigala
balvēderis
gaigala
kākaulis
vecam putnam (vecākam par
gadu)

meža pīle un pelēkā pīle
kākaulis
kākaulis
garkaklis
gaigala
garkaklis
tumšā pīle

pa labi
augu valsts barība

Kurus plēsīgos putnus mednieks ir
tiesīgs šaut kā medību saimniecības
kaitēkļus?
Kuru putnu klātbūtne ligzdošanas vietā
visvairāk veicina sekmīgu pīļu
ligzdošanu?
Kas visefektīvāk uzlabo meža pīļu
ligzdošanas sekmes, pasargājot to
ligzdas no plēsīgajiem
zīdītājdzīvniekiem?
Attēlā redzamās pēdas atstājis:
Attēlā redzamo pēdu atstājis:
Attēlā redzamās pēdas atstājis:
Attēlā redzamo pēdu atstājis:
Attēlā redzamās pēdas atstājis:
Attēlā redzamās pēdas atstājis:
Attēlā redzamo pēdu atstājis:
Attēlā redzamā pēda pieder:
Attēlā redzamās pēdas pieder:
Attēlā redzamās pēdas pieder:
Attēlā redzamās pēdas atstājis:
Attēlā redzamās pēdas un
ekskrementus atstājis:
Attēlā redzamās pēdas un ekskrementi
pieder:
Attēlā redzamās pēdas un ekskrementi
pieder:
Attēlā redzamās pēdas un ekskrementi
pieder:

nevienu

jūras ērgli

niedru liju

kaijveidīgo putnu

vārnveidīgo putnu

zosu un gulbju

mākslīgo ligzdvietu izveide

ligzdošanas vietu iežogošana

ligzdošanas vietu pļaušana

āpsis
vilks
suns
jenotsuns
lūsis
meža cūka
staltbriedis
stirnai
pelēkajam zaķim
baltajam zaķim
kaķis un lācis

meža cauna
jenotsuns
jenotsuns
lapsa
kaķis
alnis
alnis
alnim
baltajam zaķim
lūsim
lūsis un kaķis

sesks
lapsa
lapsa
suns
meža cauna
briedis
meža cūka
meža cūkai
lūsim
meža caunai
tikai kaķis

ūdrs
suns
vilks
vilks
vilks
stirna
stirna
staltbriedim
meža caunai
pelēkajam zaķim
tikai lācis

ūdrs

āpsis

cauna

sesks

Amerikas ūdelei

jenotsunim

meža caunai

seskam

alnim

meža cūkai

staltbriedim

stirnai

lapsai

jenotsunim

sunim

vilkam

ezeros

jūrā

anālo dziedzeru sekrētu

zemādas taukus

mitrās lapu koku un jauktās
Kur medību sezonas laikā uzturas sloka?
mežaudzēs
No bebriem tautas medicīnā izmanto:
muskusa dziedzerus

Kuram dzīvniekam ir mazākas izredzes
izdzīvot, ja ziema ir silta un daudziem
atkušņiem?
Ko mednieku leksikā dēvē par
"staltbriežu bauri"?
Kurš no minētajiem dzīvniekiem, var
"riet" uz potenciālo ienaidnieku?
Meža cūku barā, atšķirt tēviņus no
mātītēm, līdz gada vecumam:
Kādas krāsas "spogulis" astes apvidū ir
stirnai?
No bebriem tautas medicīnā izmanto:
Dzimumgatavību lapsa sasniedz:
Galvenie lapsu dabīgie ienaidnieki:
Kāda ir stirnas pamatkrāsa ziemā?
No kā atkarīgs vilku ģimenes medību
iecirkņa lielums?
Kuri ir galvenie jenotsuņu dabiskie
ienaidnieki?
Vai bargas, ar sniegu bagātas ziemas
samazina stirnāžu trofeju kvalitāti?
Zeltainajam šakālim raksturīgās
uzturēšanās vietas
Kā izvairīties no ievainota meža kuiļa
uzbrukuma?
Kurš medību veids ir raksturīgs vilkiem
un kuru neizmanto lūši?
Pieauguša lūša svars vidēji ir
Kādā situācijā lūsis var būt bīstams
cilvēkam?

jenotsunim

pelēkajam zaķim

stirnai

staltbriežu riesta periodu

medību iecirkņa daļu, kur
visbiežāk uzturas staltbrieži

staltbrieža govs un teļa
savstarpējo sazināšanos

stirnas

jenotsuns

vilki

ir ļoti sarežģīti

ir viegli, mātītēm ir garāks deguns

ir viegli, tēviņiem ir ilkņi

baltas krāsas "spogulis"

dzeltenīgas krāsas "spogulis"

muskusa dziedzerus
2 gadu vecumā
vilki, lūši
pelēka
no barībā izmantojamo
dzīvnieku blīvuma

anālo dziedzeru sekrētu
3 gadu vecumā
klejojošie suņi
ruda
no mežaudžu biezības un
izcirtumu daudzuma

gaišs "spogulis" ar tumši
rūsganu apmali
zemādas taukus
gada vecumā
plēsīgie putni
sarkanbrūna
no purvu, upju un ezeru
daudzuma medību iecirknī

vilki, lūši, klejojošie suņi

āpši un lapsas

meža cūkas un aļņi

jā, samazina

nākamā vasarā pēc bargas ziemas
trofeju kvalitāte uzlabojas

nē, nesamazina

ar purviem bagāti meži

lieli mežu masīvi

skaļi kliedzot

skrienot projām

kolektīvās medības

medījuma sagaidīšana slēpnī

piezagšanās

18-25 kg
ja tiek vajāts ievainots
dzīvnieks

35-45kg

7-15 kg

aizsargājot teritoriju

ja tas aizsargā medījumu

lauku platības ar krūmu
puduriem, plaši niedrāji
pēdējā brīdī izdarot lēcienu
sānis

Vai meža cūku māte savā aprūpē
pieņem citas bojā gājušas cūkas
sivēnus?
SLIMĪBU JAUTĀJUMI
Ar kādu bīstamu slimību cilvēks var
saslimt, lietojot jēlu vai termiski
nepilnīgi apstrādātu medījuma gaļu?
No kāda medījuma dzīvnieka gaļas ar
trihinelozi var saslimt Sibīrijā, Igaunijā,
Somijā u.c. valstīs?
No kādas muskulatūras noņem
paraugus laboratorijas izmeklēšanai uz
trihinelozi?
Kādas ir bīstamākās dzīvnieku invāzijas
slimības cilvēkam?
Ja mednieks pirms dzīvnieka
nogalināšanas novērojis dzīvnieka
neparastu uzvedību, vai apmācīta
persona apskates laikā konstatē normai
neatbilstošas pazīmes, vai iespējamo
vides piesārņojumu, lēmumu par gaļas
lietošanu pārtikā var pieņemt:
Kas slimo ar trihinelozi?
Kura trihinelozes diagnostikas metode
meža cūkai ir visticamākā?
Ja medījuma gaļā ir konstatētas
trihinellas, vai to drīkst laist pārtikas
apritē?

jā, tikai sava bara sivēnus

jā, jebkuru sivēnu bāreni

nē

trihinelozi

Āfrikas cūku mēri

abas atbildes pareizas

lācis

alnis

ziemeļbriedis

diafragmas kājiņas, mēles
pamatnes, priekškāju
apakšējās daļas, ribstarpu
muskuļiem

kājas, vaigu, vēdera

krūšu, ciskas, kakla

trihineloze, ehinokokoze

cērmes, fasciolas, blusas

utis, spalīši, cērmes, ērces

tikai valsts pilnvarots
veterinārārsts

medību vadītājs

mednieku kolektīva vecākais
biedrs

visi gaļēdāji, t.sk. cilvēks
gaļas hidrolīzēšanas
(mākslīgās sagremošanas)
metode
nē

tikai cilvēks
asins seruma izmeklējums uz
antivielām
jā, bet tikai konservu ražošanai

visi zālēdāji
gaļas gabaliņu kompresijas
metode (starp diviem
kompresijas stikliņiem)
trihineloze nav bīstama
cilvēkam

izbaro antibiotikas
zīdējsivēni

dzīvnieki guļ, ar grūtībām
pārvietojas, nobeigušās
vairākas cūkas
nav ārstējama
visa vecuma cūkas

iet bojā pēc vienas dienas

vīruss nav atrodams

abas atbildes pareizas

ar apaviem un apģērbu

ar gaļas produktiem un ādu

palielināta liesa

palielinātas aknas

palielinātas nieres

drīkst

nedrīkst jo ir bīstama veselībai

aļņi, brieži, stirnas
asiņojumi uz sirds, liesas un
aknām
putni
stirnas, aļņi, staltbrieži, cilvēki
putni

mežacūkas, putni

abas atbildes pareizas
Āfrikas cūku mēra klīniskās pazīmes
Āfrikas cūku mēra ārstēšana
No Āfrikas cūku mēra nobeidzas
Āfrikas cūku mēra vīrusa izturība līķos
Āfrikas cūku mēra vīrusa pārnešana
notiek
Āfrikas cūku mēra patoloģiski
anatomiskās izmaiņas
Vai Āfrikas cūku mēra inficētā dzīvnieka
gaļu drīkst lietot uzturā?
Ar Tuberkulozi slimo
Tuberkulozes patoloģiski anatomiskās
izmaiņas
Ar Sibīrijas mēri slimo
Ar Brucelozi slimo
Ar Mutes un nagu sērgu slimo

Mutes un nagu sērgas klīniskās pazīmes
Brucelozes klīniskās pazīmes cūkām
Ar Paratuberkulozi slimo
Raksturīgākās paratuberkulozes
klīniskās pazīmes?
Pēc kādām pazīmēm var pateikt, ka
dzīvnieks ir slims?

pielieto vakcināciju
tikai sivēnmātes un mūļi
saglabājas līdz pat diviem
mēnešiem

nedrīkst, jo ar inficētās gaļas
produktiem tiek veicināta
slimības izplatība
visu sugu dzīvnieki
biezpienveida perēkļi
limfmezglos, plaušās u.c.
abas atbildes pareizas
abas atbildes pareizas
pārnadži

asins izlijumi uz ādas un iekšējiem
orgāniem

palielināti sēklinieki

abas atbildes pareizas

čūlas mutes dobumā un nagu
starpās

palielināti sēklinieki
stirnas, brieži, aļņi

asins izlijumi uz ādas
mežacūkas, zaķi, āpši

stirnas, aļņi, staltbrieži, suņi
zaķi, cūkas, zirgi
zirgi un poniji
mutes, nagu starpās uz
tesmeņa veidojas pūslīši,
pārnadžiem novēro
siekalošanos
čūlas nagu starpās
suņi, kaķi, peles

dzīvnieks novājējis, hroniska
caureja, aptraipītas pakaļkājas

klepus, aizdusa

abas atbildes pareizas

vājš, izspūris apmatojums,
mazkustīgs

klepo, šķauda

skrienot paklūp, klibo

Kas jādara, ja redz traku lapsu vai citu
dzīvnieku?

Kāds izskatās ar trakumsērgu slims
dzīvnieks?

Kā apkarot trakumsērgu?
Trakumsērgas vīrusu siekalās var
konstatēt pirms klīnisko pazīmju
parādīšanās:
Kā rīkoties, ja bijis kontakts ar
trakumsērgas aizdomīgu dzīvnieku?
Kāpēc meža dzīvniekiem vajadzīga
laizāmā sāls?
Kādas ir bīstamākās dzīvnieku invāzijas
slimības cilvēkam?
Raksturīgākās Sibīrijas mēra pazīmes

dzīvnieks jānoķer un
jāiesprosto

dzīvnieks jānonāvē un, ievērojot
piesardzību, jānosūta uz
laboratoriju izmeklēšanai

jābēg prom un par notikušo
jāklusē

siekalojas, tam raksturīgas
nekoordinētas kustības,
novājējis, izspūrušu apmatojumu
nebaidās no cilvēka, suņa u.c.

tam nav izteiktas pazīmes

kompleksi regulēt vīrusa
pārnēsātāju dzīvnieku skaitu,
pareizi pielietot kvalitatīvu
orālo vakcīnu

jānonāvē trakie dzīvnieki

jānonāvē lapsas, jenotsuņi

14 - 15 dienas

1 dienu

1 mēnesi

kārtīgi nomazgāties dušā

lietot pretvīrusu medikamentus
(piem.remantadīnu)

apetītes veicināšanai

sāls trūkuma organismā
novēršanai

trihineloze, ehinokokoze

cērmes, fasciolas, blusas

utis, spalīši, cērmes, ērces

abas atbildes pareizas

asiņaini izdalījumi no dabīgām
atverēm

nesarecējušas, tumšas, lakveida
asinis, palielināta liesa
slimos dzīvniekus iznīcināt,
dzīvnieku līķus aprakt un vietu
nevienam neatklāt

mazgāt un dezinficēt rokas,
griezties pēc palīdzības pie
medicīnas darbiniekiem
vielu maiņas slimību
profilaksei

Kas jādara, ja redz masveida meža cūku jāziņo Valsts meža dienestam
nobeigšanos?
MEDĪJAMO DZĪVNIEKU POPULĀCIJU
APSAIMNIEKOŠANAS UN MEDĪBU
SAIMNIECĪBAS VEIDOŠANAS
PAMATPRINCIPI

dzīvniekus neaiztikt un par
redzēto nevienam nestāstīt

Dzīvnieku skaita novērtēšanu pēc
dzīvnieku pēdām sniegā veic:

pēc iepriekš ieplānota
maršruta vienu diennakti pēc
svaiga sniega uzsnigšanas vai,
ja svaigs sniegs nav bijis, pēc
esošo pēdu nodzēšanas

medību iecirknī apsekojot
kvartālu stigas un ceļus un
fiksējot visas dzīvnieku pēdas,
kuras jaunākas par trīs
diennaktīm

medībās ar dzinējiem, ja
medību dalībnieku skaits ir
pietiekošs, lai uzskaitītu visus
iztraucētos dzīvniekus

aprīļa mēnesī, kad limitēto
medījamo dzīvnieku medības ir
beigušās un dzīvnieku uzskaitē
iespējams iesaistīt maksimāli
daudz mednieku

Uzskaiti ar dzīvnieku dzīšanu veic:
Ekskrementu uzskaites metodi izmanto,
lai novērtētu sekojošu sugu dzīvnieku
aļņus, staltbriežus un stirnas
skaitu:
pēc sniega nokušanas un to
Dzīvnieku uzskaiti, izmantojot
turpina līdz zemsedzes un
ekskrementu uzskaites metodi, sāk:
pameža augu saplaukšanai

Staltbriežu un meža cūku uzskaiti
barošanās un piebarošanas vietās veic:

Bebru skaitu nosaka:

meža cūkas, stirnas un
staltbriežus
pēc rudens salnām un veic līdz
pirmā sniega uzsnigšanai

medību iecirkņos, kur ir
nodrošinātas pastāvīgas,
medību iecirkņos, kuros
regulāras barošanas vietas, piebarošanas vietas izvietotas ne
kas izvietotas ne retāk, kā pa retāk, kā pa vienai barotavai uz
vienai barotavai uz 500
50 hektāriem meža
hektāriem
pēc ūdenstilpes krastos esošo
pēc to apmetnēm, reizinot
koku vidējā apgrauzuma
apmetņu skaitu ar vidējo
procenta: 30% apgrauztu koku –
bebru skaitu vienā apmetnē 4 bebri, 60% - 8 bebri, 90% - 12
4
bebri

vairākas dienas apsekojot
medību iecirknī esošās
piebarošanas vietas un
uzskaitot tajās ienākušos
dzīvniekus
individuālajās medībās, kad
postījumu novēršanas un
dzīvnieku skaita precizēšanas
nolūkā mednieki dzīvniekus
apzināti iztraucē
lauksaimniecības kūltūraugu
platībās un meža zemēs
vilkus, meža cūkas un bebrus
piebarošanas vietās pēc pirmā
sniega uzsniegšanas un turpina
līdz pirmajam atkusnim
vasaras mēnešos, kad dzīvnieki
neizmanto dabīgo barību un
labprāt apmeklē piebarošanas
vietas, kuras nodrošinātas ar
spēkbarību (milti, graudi,
kombinētā lopbarība), sulīgo
barību (bietes, kartupeļi,
kāposti) un sāli sālslaizītavās
pēc ūdenstilpju skaita medību
iecirknī, kuru reizina ar vidējo
bebru skaitu vienā ūdenstilpē –
6 (tēviņš, mātīte un četri kārtējā
gada bebrēni)

Upēs, kur bebru darbība iespējama
katru bebru apdzīvoto
nepārtrauktā posmā, par vienu apmetni
kilometru
uzskata:
Vilku, medņu un rubeņu lielāko
apstiprinātu attiecīgās
pieļaujamo nomedīšanas apjomu
dzīvnieku sugas aizsardzības
nosaka saskaņā ar:
plānu

apstiprinātu attiecīgās
dzīvnieku sugas aizsardzības
plānu.
Aļņu, staltbriežu pieļaujamo
nomedīšanas apjomu medību iecirknī
VMD nosaka, pamatojoties uz:
Lai palielinātu aļņu un stirnu skaitu
populācijā, nomedīšanas apjoms (% no
uzskaites) ir:
Lai palielinātu dzīvnieku skaitu
staltbriežu populācijā, nomedīšanas
apjoms (% no uzskaites) ir:

Kas ir dzīvnieku populācijas bioloģiskais
pieaugums?

katrus bebru apdzīvotos 200
metrus

katrus bebru apdzīvotos 3
kilometrus

iepriekšējā medību sezonā
konstatēto dzīvnieku nodarīto
postījumu intensitāti

medību tiesību lietotāju
iesniegtu dzīvnieku uzskaiti

medību atļauju izmantošanas
intensitāti un sezonālo raksturu, populācijas stāvokļa vērtējuma,
medību tiesību lietotāju un
nomedīto un kritušo dzīvnieku
sabiedrības vēlmēm, tiešajiem
skaitu, dzimumu un vecumu
novērojumiem un Valsts meža struktūru, datiem par dzīvnieku
dienesta amatpersonu ilggadīgās
nodarītajiem postījumiem
profesionālās pieredzes

mazāks par 15%

16 – 25%

26-30%

mazāks par 10 %

11-20 %

30%

tas ir kārtējā gadā dzimušo
dzīvnieku nomedīšanas apjoms

tas ir kārtējā gadā piedzimušo
sugas mazuļu skaits, kas
izdzīvojuši līdz medību sezonas
sākumam

tas ir konkrētās populācijas
kārtējā gadā piedzimušo
mazuļu skaits

Kas ir dzīvnieku populācijas
saimnieciskais pieaugums?
Vai staltbriežu saimnieciskais
pieaugums ir lielāks par bioloģisko
pieaugumu?
Kurai pārnadžu sugai ir vislielākais
bioloģiskais pieaugums?
Kurai pārnadžu sugai parasti ir
vislielākais saimnieciskais pieaugums?
Kurai medījamo dzīvnieku sugai
bioloģisko pieaugumu nevar ievērojami
palielināt, selektīvi medījot tikai
tēviņus?

Saimniecisko pieaugumu galvenokārt
ietekmē:
Vai populācijas bioloģisko pieaugumu
ietekmē populācijas dzimuma un
vecuma struktūra?
Kādos gadījumos populācijā būs lielāks
bioloģiskais pieaugums?

tas ir dzīvnieka ikgadējais
tas ir līdz nākamajai dzīvnieku ķermeņa masas pieaugums, ko
uzskaitei no bioloģiskā
izmanto medību saimniecības
tas ir medību saimniecībā
pieauguma izdzīvojušo īpatņu rentabilitātes raksturošanai un ari kārtējā gadā piedzimušo mazuļu
skaits, ņemot vērā nomedītos kā statistikas rādītāju medību
kopskaits
un bojā gājušos dzīvniekus
saimniecības nozīmes
raksturošanai tautsaimniecībā

nē

jā

tie ir vienādi

mežacūkai

staltbriedim

stirnai

mežacūkai

alnim

stirnai

stirnai

mežacūkai

staltbriedim

auksts un lietains laiks mazuļu
dzimšanas periodā un
pirmajos dzīves mēnešos,
plēsēji un klaiņojoši suņi,
parazīti un slimības, bargas,
dziļas sniega ziemas,
nelikumīgas (malu) medības

dzīvnieku vidējais vecums
populācijā

medību iecirkņa lielums,
medību organizācija

jā, ietekmē

nē, neietekmē

ja populācijā ir daudz vidēja
vecuma mātīšu

ja populācijā ir daudz jaunu
dzīvnieku

ja populācijā ir daudz tēviņu

Kādā veidā deformēta populācijas
šādos gadījumos bioloģiskais
dzimuma un vecuma struktūra var
pieaugums var gan
ietekmēt populācijas bioloģisko
palielināties, gan samazināties
pieaugumu?
Vai deformēta populācijas dzimuma un
vecuma struktūra var ietekmēt
šādos gadījumos postījumu
postījumu apjomu lauksaimniecībai vai
apjoms visbiežāk pieaug
mežsaimniecībai?

šādos gadījumos bioloģiskais
pieaugums ir lielāks

šādos gadījumos bioloģiskais
pieaugums ir mazāks

šādos gadījumos postījumu
apjoms noteikti samazināsies

nē, neietekmē

populācijas dzimuma un
Kādos gadījumos deformēta populācijas
vecuma struktūra neietekmē
ja populācijā ir daudz mātīšu
dzimuma un vecuma struktūra palielina
postījumu apjomu
ja populācijā ir daudz tēviņu
un jauno dzīvnieku
postījumu apjomus lauksaimniecībai un
lauksaimniecībai un
mežsaimniecībai?
mežsaimniecībai
Kāds ir optimālais aļņu teļu
nomedīšanas apjoms pie normālas aļņu
40-55%
< 40%
virs 55 %
populācijas dzimumstruktūras?
Kuri no aļņiem nodara vislielākos
teļi
buļļi
vidēja vecuma un vecas govis
postījumus mežaudzēm?
Vai vēlu dzimuši aļņu teļi nodara
nē, tas neietekmē postījumu
lielākus postījumus mežaudzēm, kā
jā, nodara
apjomu
laicīgi dzimušie?
Vai var nodrošināt medījamo dzīvnieku
var, izlaižot savvaļā nebrīvē
var, jo dabā visi procesi
selekciju bez organizētas medību
audzētus, šim mērķim
pašregulējās (izdzīvo stiprākais
nevar
saimniecības?
selekcionētus īpatņus
indivīds)
pareizi veidojot medību
medību saimniecības veidošana
Kāda ir pareizi organizētas medību
saimniecību, bioloģisko
medību saimniecības veidošana
neietekmē bioloģisko
saimniecības ietekme uz bioloģisko
daudzveidību var pat
bioloģisko daudzveidību samazina
daudzveidību
daudzveidību?
palielināt
nenozīmīga ,jo dabā visi procesi
līdzsvarot vides, ekonomiskās
nodrošināt kolektīvās un
Kāda ir medību saimniecības nozīme
pašregulējās bez cilvēka
un sociālās intereses
individuālās medības
mūsdienās ?
iejaukšanās

Kāda ir medību saimniecības ietekme uz
ekoloģisko stabilitāti?

Kāda ir organizētas medību
saimniecības ietekme uz
lauksaimniecību?
Kāda ir nepareizi organizētas medību
saimniecības ietekme uz
mežsaimniecību?
Medību saimniecībā domājot par
savvaļas medījamo dzīvnieku
izmantošanu:
Vai medību infrastruktūras ierīkošana
pieder pie medību saimniecības
organizēšanas?
Medniekam medību saimniecības
sakārtošana ir :

saprātīgi organizēta medību
saimniecība var nodrošināt
ekoloģisko stabilitāti

nenozīmīga, jo dabā visi procesi
pašregulējās bez cilvēka
iejaukšanās

saprātīgi organizēta zemnieku
saimniecība var nodrošināt
ekoloģisko stabilitāti

pozitīva

negatīva, jo savvaļas dzīvnieki
pārlieku savairojas un nodara
ievērojamus postījumus
lauksaimniecības kultūrām

nenozīmīga, jo dabā visi procesi
pašregulējās bez cilvēka
iejaukšanās

negatīva,jo savvaļas dzīvnieku nenozīmīga ,jo dabā visi procesi
skaits nekontrolēti palielinās
pašregulējās bez cilvēka
radot postījumus mežā
iejaukšanās
jāzina, ka tie ir dzīvi
organismi, kurus attiecīgi
jāaudzē, laicīgi un racionāli
jāizmanto

mazāk jāmedī ,vairāk jābaro
dzīvnieki

pie medību infrastruktūras
ierīkošanas medību saimniecībā
jā
nē
pieder tikai -- stacionāro torņu,
barotavu, laipu ierīkošana
medījamo dzīvnieku ērta
papildus izdevumi, darbs, laika
maksimāla piedalīšanās medībās
novērošana, selektīva, droša
izlietojums bez atdeves (gaļas
un palīdzība limita atšaušanā
medīšana
un trofejām)

pīles barības sasmalcināšanai
muskuļkuņģī izmanto
akmentiņus, kopā ar tiem tiek
Kas ir galvenais iemesls, kāpēc aizliegta
norītas arī skrotis, kas izraisa
svina izmantošana vietās ar lielu
svina saindēšanos
ūdensputnu medību intensitāti?
Kuri no minētajiem pasākumiem
neveicina medījamo ūdensputnu
piesaistīšanu mākslīgās ūdenskrātuvēs?

jāorganizē tikai individuālās vai
medības ar traucēšanu

pozitīva

zivju ielaišana

ar svinu saindējas zivis

svina uzkrāšanās augsnē saindē
augus

zāļainu sēkļu ierīkošana

zemu kokiem neapaugušu salu
ierīkošana

Pārstaigājot medību objektu vasarā, no
ligzdas jūsu priekšā paceļas pīle. Pareizā
rīcība ir:

Kādēļ putnu pavasara medības aizliedz
starptautiskie tiesiskie akti?
Uzskaiti pēc dzīvnieku pēdām sniegā
neizmanto:

Kas ir medību saimniecība ?
Kam nepieciešamas nomedīto
ūdensputnu uzskaites?
Kas jādara, ja atrasts vai nomedīts
gredzenots putns?
DROŠĪBAS PRASĪBAS MEDĪBĀS

ligzda jāapskata, ja olas
apķēzītas, tās jānoslauka,
ligzda jāsasedz, jāsakārto
ligzdu maskējošais augājs,
atstājot ligzdu pēc iespējas
labāk maskētu

ligzda nav jāaiztiek un iespējami
ātri jāattālinās

ligzdu drīkst apskatīt, bet
nedrīkst aiztikt

tādēļ, ka pavasarī nomedīto
indivīdu zaudējums atstāj
lielāku ietekmi uz populācijas
atjaunošanos, nekā rudenī vai
ziemā nomedīta indivīda
zaudējums

lai mednieki nebojātu pārējās
sabiedrības pavasara noskaņu

lai to valstu mednieki, kurās
putni ziemo, iegūtu
priekšrocības

tūlīt pēc pirmā sniega
vienu diennakti pēc svaiga sniega
uzsnigšanas kā arī dziļa sniega
uzsnigšanas
apstākļos
dabas resursu izmantošanas
sistēma, kas vienlaikus ar
medību produkcijas ieguvi
saimniecība, kur brīvā dabā
nodrošina saimnieciski
(iežogotā teritorijā ) audzē
mednieku formējuma medību
pieļaujamo dzīvnieku skaitu līgumplatības, kurās atļauts medīt medījamos dzīvniekus piem. un saglabā medījamiem
briežus, meža cūkas
dzīvniekiem nepieciešamo
vidi
lai konstatētu, kādā stāvoklī
lai Valsts meža dienests
lai kontrolētu un sodītu
atrodas migrējošo un vietējo
uzzinātu, cik ūdensputnu tiek
medniekus
ūdensputnu populācijas
nomedīts
jāziņo Latvijas Gredzenošanas
gredzens jāpatur kolekcijai,
putns jānoslēpj
centram
nevienam nav par to jāziņo

Kas ir atbildīgs par drošības prasību un
medības reglamentējošo normatīvo
aktu prasību ievērošanu medībās?
Vai medību vadītājs ir atbildīgs par
medību dalībnieka drošības prasību
pārkāpumu medībās?
Vai medību vadītājs ir atbildīgs par
medību dalībnieka medības
reglamentējošo normatīvo aktu prasību
pārkāpumu?

Dzinējmedībās medību šaujamieroci
atļauts pielādēt, tikai
Dzinējmedībās medību šaujamieroci
drīkst pielādēt
Dzinējmedībās atstājot norādīto vietu,
medību šaujamieroci
Vai medniekam dzinējmedībās lencot
medījamo dzīvnieku atļauts
pārvietoties ar pielādētu medību
šaujamieroci?

Medniekiem, lencot medījamos
dzīvniekus
Dzinējmedību laikā pārbraucienos
medību iecirkņa teritorijā medību
šaujamieroci atļauts pārvadāt

katrs medību dalībnieks

medību tiesību lietotājs

medību vadītājs

nē

atbildīgs ir gan medību dalībnieks,
gan medību vadītājs

jā

nē

atbildīgs ir gan medību dalībnieks,
gan medību vadītājs

jā

nostājoties norādītajā vietā
un tikai pēc tam, kad garām
pagājuši citi medību dalībnieki

nostājoties norādītajā vietā

pēc izkāpšanas no automašīnas,
kad garām pagājuši citi medību
dalībnieki

nostājoties norādītajā vietā
un pārējo mednieku
dalībnieku paiešanas garām

dodoties uz mednieku līniju

pēc nostādīšanas norādītajā
vietā

izlādē

ja medību vadītājs atļauj, tad var
neizlādēt

neizlādē

jā, ja medījamo dzīvnieku lenc
vienatnē

jā

nē

atļauts pārvietoties ar pielādētu
atļauts pārvietoties ar
medību šaujamieroci, ja
pielādētu medību
aizliegts pārvietoties ar pielādētu
lenkšanu veic divi mednieki un
šaujamieroci, ja klāt nav citu
medību šaujamieroci
viņi atrodas savstarpējas
mednieku
redzamības robežās
izlādētu, neiesaiņotu

pielādētu, iesaiņotu

pielādētu, neiesaiņotu

Pārbraucot no masta uz mastu medību
iecirkņa teritorijā medību
šaujamierocim jābūt
Medību šaujamieroci pielādējot tā
stobram jābūt vērstam
Medību šaujamieroci izlādējot, tā
stobram jābūt vērstam
Medību šaujamieroci pielādējot vai
izlādējot, tā stobram jābūt vērstam
Ja medību šaujamierocis nav
nepieciešams tūlītējam šāvienam, pēc
tā pielādēšanas
Pēc pielādēšanas medību šaujamieroci
nodrošina ar drošinātāju,

Šaujot no stobra, kurā iekļuvis
svešķermenis parasti notiek
Pielādējot medību šaujamieroci,
mednieks pārliecinās, vai stobra kanāls
ir brīvs
Pirms šķēršļa (piemēram, grāvja, žoga,
strauta) pārvarēšanas medību
šaujamieroci
Pirms iekāpšanas transportlīdzeklī
medību šaujamieroci
Vai ar nepielādētu medību šaujamieroci
atļauts tēmēt uz mājdzīvniekiem

izlādētam

izlādētam un ievietotam
atbilstošā pārvalkā

pielādētam, bet nodrošinātam

uz augšu vai uz leju

tikai uz augšu

tikai uz leju

uz augšu vai uz leju

tikai uz leju

tikai uz augšu

uz augšu vai uz leju

jebkurā virzienā

jebkurā virzienā, kur pretī nav
cilvēku

medību šaujamieroci
nodrošina

medību šaujamieroci var
nenodrošināt

ja ar pielādētu medību
šaujamieroci vēlas
pārvietoties
stobru izpūšana vai
sagraušana, kura var radīt
briesmas cilvēka dzīvībai vai
veselībai

ja tuvumā atrodas cilvēki

ja tas nav nepieciešams
tūlītējam šāvienam

nekas, jo šāviņa jauda
svešķermeni izgrūdīs no stobra

neprecīzs šāviens, kurš var radīt
briesmas cilvēka dzīvībai vai
veselībai

vienmēr

stipra lietus vai sniega laikā

tikai pēc nejaušas medību
šaujamieroča nokrišanas zemē

izlādē

izlādē, ja šķērslim nevar pārlekt

nodrošina

izlādē

ar medību šaujamieroci
izlādē, ja transportlīdzeklī ir citi
transportlīdzeklī iekāpt aizliegts
pasažieri

nē

jā

jā, jo mājdzīvniekus atļauts
nogalināt, izmantojot medību
šaujamieročus

ja dzinēji ir tuvāk par 300 m
no mednieku līnijas
Šaut mastā aizliegts
Medību šaujamieroci atļauts izmantot
Ja šaujot patrona nesprāgst, medību
šaujamieroci drīkst atvērt

tikai šaušanai

jebkurā attālumā, ja starp
mednieku un dzinējiem nav
reljefa vai mežaudzes radītu
šķēršļu (piemēram, lielos
izcirtumos)

mastā šaut ir aizliegts

ievainota dzīvnieka sišanai ar laidi kā atbalstu šķēršļu pārvarēšanai

ne ātrāk, kā pēc 8 sekundēm

ne ātrāk, kā pēc 1 minūtes

uzreiz

spilgtas krāsas apģērbā vai
viegli pamanāmiem spilgtas
krāsas apģērbu elementiem,
kas no jebkura skatu punkta
izceļas uz apkārtnes fona

dzinēja apģērbs nav noteikts

maskēšanās tērpā

Dzinējmedībās dzinējiem jābūt
Persona, kas vada dzinējus, ir informēta
mednieku līnijas izvietojumu katra mednieka atrašanās vietu medību vadītāja atrašanās vietu
par
Masta dzīšanas laikā un līdz masta
aizliegts patvarīgi mainīt vai
aizliegts izlādēt medību
aizliegts lietot medību
dzīšanas beigu signāla saņemšanai
pamest norādīto atrašanās
šaujamieroci
šaujamieroci, kas ir nodrošināts
medniekam ir
vietu
Pēc masta izdzīšanas dzinējiem, līdz
jānostājas un jāstāv uz
atļauts virzīties uz pulcēšanās
brīdim, kad saņemts masta dzīšanas
atļauts savākties vienkopus
mednieku līnijas
vietu
beigu signāls
pēc noteiktā dzīšanas beigu
tikai pēc noteiktā dzīšanas
Dzinējmedībās mednieks no norādītās signāla vai ar medību vadītāja tikai ar medību vadītāja atļauju
beigu signāla
atrašanās vietas drīkst aiziet :
atļauju
Ja dzinējs ir viens mednieks ar medību
šķirnes suni un atrodas mastā ar
dzinējam ir aizliegts atrasties
masts un mednieku līnijas
pielādētu medību šaujamieroci, šaujot
mastā ar pielādētu medību
mednieku līnijas izvietojums
izvietojums
pa medījamo dzīvnieku, dzinējam ir
šaujamieroci
jāpārzina
Dzinējiem atrasties mastā ar
atļauts ar medību vadītāja
pielādētiem ieročiem un šaut uz
aizliegts
atļauts
atļauju
medījamo dzīvnieku

Dzinējiem atrasties mastā ar
pielādētiem ieročiem un šaut uz
medījamo dzīvnieku
Medniekam dzinējmedībās, atrodoties
norādītajā vietā, jāzina

atļauts atsevišķos gadījumos

blakus esošo mednieku
atrašanās vietas
mednieku līnijas izvietošanas
Medniekam atrodoties norādītajā vietā,
virziens un blakus esošo
obligāti jāzina:
mednieku atrašanās vietas

aizliegts

atļauts

dzinēju atrašanās vietas

medību dalībnieku pulcēšanās
vieta

tikai masta dzīšanas virziens

tikai mednieku līnijas
izvietošanas virziens

Ja medījamais dzīvnieks šķērsojis
mednieku līniju un dzinēji ir tuvāk par
atļauta
aizliegta
200 m no mednieku līnijas, ārpus masta
šaušana uz medījamo dzīvnieku
Dzinējmedībās atļauts šaut uz
dzinēji ir tālāk par 200 m no
attālumu nosaka medību vadītājs
medījamo dzīvnieku mastā, ja
mednieku līnijas
Dzinējmedībās aizliegts šaut uz
dzinēji ir tuvāk par 200 m no
attālums nav noteikts
medījamo dzīvnieku mastā, ja
mednieku līnijas
Dzinējmedībās aizliegts šaut uz
dzinēji ir tuvāk par 200 m no
dzinēji ir tuvāk par 100 m no
medījamo dzīvnieku mastā, ja
mednieku līnijas
mednieku līnijas
līdz 70° uz abām pusēm no
līdz 45° uz abām pusēm no
perpendikula pret mednieku perpendikula pret mednieku līniju
Atļautais šaušanas sektors ir
līniju mastā vai ārpus masta
mastā vai ārpus masta
Šaušana pa mednieku līniju ir tad, ja
15 metriem no mednieka
20 metriem no mednieka
lādiņš vai tā daļa lido tuvāk par
Dzinējmedībās mednieku līnija izvietota
pa 10 m platu ceļa trasi cieši pie meža.
Medījamais dzīvnieks šķērso mednieku
līniju 30 m attālumā no mednieka
stāvvietas. Vai medniekam ir atļauts
izdarīt šāvienu pa medījamo dzīvnieku
brīdī, kad tas atradīsies ceļa trases
otrajā pusē pie meža

nē

jā

atļauta ar medību vadītāja
atļauju
dzinēji ir tuvāk par 200 m no
mednieku līnijas
dzinēji ir tālāk par 200 m no
mednieku līnijas
dzinēji ir tuvāk par 150 m no
mednieku līnijas
līdz 80° uz abām pusēm no
perpendikula pret mednieku
līniju mastā vai ārpus masta
30 metriem no mednieka

jā, ja mednieks atrodas uz
paaugstinājuma virs zemes

Vai var būt situācija, kad mednieks
izdara šāvienu uz medījamo dzīvnieku,
ievērojot noteikto maksimāli
pieļaujamo leņķi -70° no perpendikula
pret mednieku līniju mastā vai ārpus
masta, bet lādiņš vai tā daļa lido tuvāk
par 15 metriem no blakus esošā
mednieka?
Starp jums un uz masta blakus stāvošo
mednieku ir apmēram 60 metri.
Medījamais dzīvnieks pārvietojas
apmēram 40 m attālumā no jums un
apmēram 20 m no blakus stāvošā
mednieka. Jūs
Ar gludstobra ieroci atļauts šaut uz
medījamo dzīvnieku, kurš atrodas no
šāvēja ne tālāk par

Dzinējmedībās medību šaujamierocis
jāizlādē
Pārejot no masta uz mastu medību
šaujamierocim jābūt
Sekot ievainotam medījamam
dzīvniekam atļauts
Suņu aprietam ievainotam medījamam
dzīvniekam atļauts tuvoties

Diennakts tumšais laiks ir

jā, ja blakus esošā mednieka
atrašanās vieta ir tuvāk par
41 metru no šāvēja

jā, ja blakus esošā mednieka
atrašanās vieta ir tuvāk par 51
metru no šāvēja

nē, jo maksimāli noteiktie 70°
no perpendikula pret mednieku
līniju vienmēr nodrošina drošu
šāviena sektoru

ievērojot drošības prasības,
drīkstat šaut šo dzīvnieku, ja
blakus stāvošais mednieks pa
to ir izšāvis

drīkstat šaut šo dzīvnieku,
ievērojot drošības prasības

nedrīkstat šaut šo dzīvnieku

nav noteikts

50 m

60 m

pēc masta dzīšanas beigu
dzinējiem iznākot līdz mednieku
signāla saņemšanas, neaizejot
līnijai
no norādītās atrašanās vietas
izlādētam
ar medību vadītāja atļauju
vienam vai diviem medību
vadītāja norīkotiem
medniekiem
divas stundas pēc saulrieta
līdz divām stundām pirms
saullēkta

pielādētam un ievietotam
atbilstošā pārvalkā
nekavējoši pēc šāviena
izdarīšanas

savācoties norādītajā
sapulcēšanās vietā
pielādētam, bet nodrošinātam
pēc medību vadītāja
informēšanas

dzinējam

pēc saviem ieskatiem

vienu stundu pēc saulrieta līdz
vienai stundām pirms saullēkta

Vai staltbriežu medības laikposmā no 1. atļautas tikai staltbriežu buļļu
septembra līdz 15. oktobrim diennakts
medības
tumšajā laikā ir atļautas no zemes

atļautas

Kā, medījot individuāli diennakts
tikai torņa vai luktas,
pieejot, gaidot pārejas vietās, no
tumšajā laikā, atļauts medīt staltbriežu medniekam atrodoties vismaz
torņa vai luktas
govi riesta laikā, laika posmā no 1.
2,5 m virs zemes
septembra līdz 15. oktobrim
uz gaidi tikai no dabiska vai
mākslīga paaugstinājuma,
kura stāvēšanas vai sēdēšanas
ar dzīšanu
platforma nav zemāka par
Diennakts tumšajā laikā meža cūku
2,5 m un dod iespēju veikt
drīkst medīt
šāvienu uz leju
Ja dabiskais apgaismojums nodrošina
mērķa izšķiršanu, diennakts tumšajā
laikā no dabiska vai mākslīga
drīkst medīt jebkuru
paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai
drīkst medīt tikai mežacūkas
medījamo dzīvnieku
sēdēšanas platforma nav zemāka par
2,5 metriem un dod iespēju veikt
šāvienu uz leju
atļautas meža cūku, lapsu un
jenotsuņu medības,
izmantojot mākslīgas gaismas
avotu vai nakts redzamības
Ja dabiskais apgaismojums neļauj izšķirt
vai termālo tēmēkli
mērķi

medības ar ieročiem ir atļautas

nav atļautas

tas nav reglamentēts

ar pielavīšanos

drīkst medīt tikai plēsīgos
dzīvniekus

medības ar ieročiem nav
atļautas

dabiska vai mākslīga
dabiska vai mākslīga
paaugstinājuma, kura
paaugstinājuma, kura
dabiska vai mākslīga
stāvēšanas vai sēdēšanas
paaugstinājuma, kura stāvēšanas
stāvēšanas vai sēdēšanas
Mākslīgās gaismas avotu, nakts
platforma ir zemāka par 2,5
vai sēdēšanas platforma nav
platforma nav zemāka par 2,5
redzamības tēmēkli vai termālo tēmēkli metriem un dod iespēju veikt
zemāka par 2,5 metriem
metriem un dod iespēju veikt
drīkst izmantot, atrodoties uz
šāvienu uz leju
šāvienu uz leju
Pārbaudot šāviena rezultātu vai
jāizmanto pastāvīgi ieslēgtu
jāizmanto nakts redzamības
izsekojot ievainotu medījamo dzīvnieku
nav noteikti ierobežojumi
gaismas avotu
ierīces
diennakts tumšajā laikā
ar pielādētu medību šaujamieroci
ar pielādētu medību
ar pielādētu medību
Pēc šāviena kritušam alnim atļauts
no jebkuras ērti piekļūstamas
šaujamieroci no mugurpuses
šaujamieroci no sāniem
tuvoties
puses
Pēc šāviena kritušai lapsai atļauts
ar izlādētu medību šaujamieroci
ar pielādētu medību
nav noteikts
tuvoties
no sāniem
šaujamieroci no mugurpuses
Pēc šāviena ar pielādētu medību
aļņa, staltbrieža, mežacūkas,
aļņa, staltbrieža, mežacūkas,
aļņa, staltbrieža, mežacūkas,
šaujamieroci, tuvojoties dzīvniekam no
stirnas, vilka vai lapsas
stirnas, vilka
vilka
mugurpuses, pieiet pie krituša
Ūdensputnu medībās, pieejot vai
sasniedzot medību platību
pēc izkāpšanas no
brienot, medību šaujamieroci drīkst
iebrienot ūdenī
robežu
transportlīdzekļa
pielādēt
Ūdensputnu medībās medību
ieņēmuši vietu stacionārā
šaujamieroci atļauts pielādēt, ja
iekāpuši laivā
pamanījuši medījumu
stāvvietā vai laivā
mednieki
pārtrauc laivas virzīšanu uz
paātrina laivas virzību putna
pārtrauc laivas virzīšanu, lai
Parādoties medījamam ūdensputnam,
priekšu, nodrošinot šāvējam
lidošanas virzienā
pielādētu savu ieroci
mednieks, kas stumj vai airē laivu :
iespējami stabilāku stāvokli
drīkst, ja cits mednieks izšāvis
Stacionārā (apstādinātā) laivā šaut pāri
visas medību šaujamierocī
nedrīkst
drīkst
cita mednieka galvai :
ievietotās patronas
visi laivā esošie mednieki,
tikai laivas priekšgalā esošais
Stacionārā (apstādinātā) laivā lietot
iepriekš vienojoties par
visi laivā esošie mednieki
mednieks
medību šaujamieroci drīkst
šaušanas sektoriem

Uz neskaidri redzamu mērķi
Medību šaujamieroci ar tehniskiem
defektiem

Ja medību šaujamierocim nedarbojas
drošinātājs
No diviem vai vairākiem stobriem šaut
vienlaikus

nedrīkst šaut
nedrīkst lietot

lietot aizliegts

aizliegts

medību šaujamierocis var
Kādēļ aizliegts šaut no diviem vai
neizturēt un plīstot savainot
vairākiem stobriem vienlaicīgi?
šāvēju
Ja izšautā lode saskaņā ar ieroča un
munīcijas tehnisko raksturojumu tiešā
tēmējumā var trāpīt valsts robežas joslā
aizliegts
vai šķērsot valsts robežu, šaut valsts
robežas virzienā
Pielādētu medību šaujamieroci pasniegt
nedrīkst
citai personai
Bojāt meža un medību infrastruktūras
elementus ( medību torņus, barotavas,
aizliegts
laipas, tiltus)
uz valsts galvenajiem
autoceļiem, kā arī uz šo
autoceļu zemes nodalījuma
Mednieku līniju aizliegts veidot
joslas
Divus pirkstus uz abām medību
šaujamieroča mēlītēm vienlaikus turēt
Uz zemes sēdošu ūdensputnu šaut

drīkst šaut, ja ir pārliecība, ka tas
drīkst šaut, ja mērķis ir kustībā
ir medījamais dzīvnieks
drīkst lietot, novērtējot
drīkst lietot individuālajās
defektus un neatzīstot tos par
medībās
būtiskiem
lietot atļauts, ja pēc medību
šaujamieroča pielādēšanas tas
lietot atļauts
ir nepieciešams tūlītējam
šāvienam
vispār aizliegts, bet atsevišķos
atļauts
gadījumos ir atļauts
lādiņi var būtiski mainīt
trajektoriju un trāpīt citam
pārāk stiprs atsitiens
medniekam

atļauts

nav noteikts

drīkst, ieroča pārbaudei

drīkst, ja ierocis ir nodrošināts

aizliegts tikai medniekiem

atļauts

kvartālstigām, meža ceļiem

pa pašvaldību ceļiem

nedrīkst

drīkst

drīkst, ja negatavojas
nekavējoties izdarīt šāvienu

nav aizliegts, ievērojot
drošības prasības

ir aizliegts

ir atļauts tikai ievainota putna
piešaušanai

Ūdensputnu atļauts šaut uz ūdens

Nesavainotu ūdensputnu uz ūdens
(peldošu )
Sliktas redzamības apstākļos medīt

ja tas ievainots nokritis pēc
šāviena un ja šāviena virzienā
150 metru attālumā teritorija
ir pārskatāma un tajā
neatrodas cilvēki
nedrīkst šaut
nav ieteicams, jo apdraud
medību dalībniekus
nav ieteicams, jo apdraud
medību dalībniekus

ja tas ievainots nokritis pēc
šāviena un vismaz 150 m
attālumā šāviena virzienā
neatrodas citi mednieki

ja tas nosēdies (izniris,
atpeldējis) droša šāviena
attālumā

drīkst šaut

drīkst šaut, ja šāviena virzienā
līdz 150 metru attālumam
teritorija ir pārskatāma un tajā
neatrodas cilvēki

ir aizliegtas

ir atļauts

ir aizliegtas
Vētras laikā medīt
Vistālāko lodes lidojumu dod medību
30° - 33° leņķī
40° - 43° leņķī
šaujamierocis, kurš pavērsts debesīs
Vidēja kalibra vītņu lode šauta debesīs
4000-5000 metrus
2000-3000 metrus
30° - 33° leņķī lido
Gludstobra lode šauta debesīs 30° - 33°
1000-1100 metrus
1100-1200 metrus
leņķī lido
Rupju skrošu vai renkuļu lādiņš šauts
300-800 metrus
800-1000 metriem
debesīs 30° - 33° leņķī lido
Paaugstināta rikošetēšanas bīstamība
no apledojuša meža ceļa
no nopļauta labības lauka
pastāv
Apaļās lodes gludstobra medību
tās ir bīstamas, jo pastiprināti
tās nav precīzas
šaujamierocim nav ieteicams lietot, jo
rikošetē
Paaugstināta rikošetēšanas bīstamība
pilnapvalka vītņstobru lodēm gludstobra Brenneke tipa lodēm
piemīt
Paaugstināta rikošetēšanas bīstamība
tērauda skrotīm
bismuta skrotīm
piemīt
Ja patronas kapsele nav līdz galam
jāmēģina iespiest kapsele,
šādu patronu lietot nedrīkst
iespiesta čaulītē
aizverot ieroča aizslēgu
Kāda veida vītņstobra šaujamieroču
pilnapvalka
abām vienāda
lodēm ir lielāka rikošeta varbūtība

ir atļautas, ja vēja stiprums
nepārsniedz 9 balles
50° - 53° leņķī
3000-4000 metrus
900-1000 metrus
līdz 300 metriem
no uzartas zemes
tās var sabojāt stobru
pusapvalka vītņstobru lodēm
svina skrotīm
kapsele jāiespiež līdz galam
pirms ielādēšanas ierocī
ekspensīvajām

Lielāks rikošeta efekts atsitoties pret
ūdens virsmu ir
Ūdensputnu medībās, pirms medību
šaujamieroča nolikšanas, to
Ūdensputnu medībās no laivas "uz
celšanu" pēc vietu maiņas laivā medību
šaujamieroci šāvējam pasniedz, kad
Ūdensputnu medībās no laivas "uz
celšanu" pēc vietu maiņas laivā
pasniedzot šāvējam medību
šaujamieroci tā stobram jābūt vērstam
Medību dalībnieki ievēro
Mednieks ar medību šaujamieroci
jebkuros apstākļos rīkojas kā ar
Dzinējmedībās medniekam, vienatnē
lencot medījamo dzīvnieku, atļauts
pārvietoties ar
Individuālo medību laikā medību
iecirkņa teritorijā medību šaujamieroci
atļauts pārvadāt
Individuālo medību laikā medību
iecirkņa teritorijā medību šaujamieroci
aizliegts pārvadāt
Dzinējmedību laikā pārbraucienos
medību iecirkņa teritorijā medību
šaujamieroci atļauts pārvadāt
Mednieks pirms šāviena pārliecinās, vai
šaušanas virzienā neatrodas

tērauda skrošu lādiņam

rikošeta efekts nav atkarīgs no
skrošu materiāla

svina skrošu lādiņam

izlādē

izšauj

nodrošina

mednieki no jauna ieņēmuši
savas vietas

laiva uzsāk kustību

pamanīts medījums

uz augšu

uz augšu vai uz leju

uz leju

abas atbildes ir pareizas

medību vadītāja norādījumus

pielādētu

izlādētu

abas atbildes ir pareizas

izlādētu medību šaujamieroci

pielādētu medību šaujamieroci

abas atbildes ir pareizas

izlādētu, iesaiņotu

izlādētu, neiesaiņotu

pielādētu, iesaiņotu

izlādētu, neiesaiņotu

abas atbildes ir pareizas

abas atbildes ir pareizas

izlādētu, iesaiņotu

izlādētu, neiesaiņotu

abas atbildes ir pareizas

ceļi, pa kuriem pārvietojas cilvēki
un transportlīdzekļi

atbildīgās personas
norādījumus
ja ierocis ir nodrošināts, tad
abas atbildes ir pareizas

Tēmējot (trenējoties) ar nepielādētu
medību šaujamieroci, jāpārliecinās vai
šaušanas virzienā neatrodas

abas atbildes ir pareizas

abas atbildes ir pareizas
Dzinējmedībās aizliegts piedalīties
medību dalībniekiem, kuriem nav
Masta dzīšanas laikā un līdz masta
dzīšanas beigu signāla saņemšanai
abas atbildes ir nepareizas
medniekam ir atļauts mainīt vai
pamest norādīto atrašanās vietu, ja
Masta dzīšanas laikā medniekam
atļauts mainīt norādīto atrašanās vietu, abas atbildes ir nepareizas
ja
Masta dzīšanas laikā medniekam
atļauts mainīt norādīto atrašanās vietu, abas atbildes ir nepareizas
ja
Masta dzīšanas laikā medniekam ir
medību vadītājs ir devis
atļauts mainīt vai pamest norādīto
atbilstošu norādījumu
atrašanās vietu, ja
Dzinējiem atļauts atrasties mastā ar
pielādētiem ieročiem un šaut uz
abas atbildes ir pareizas
medījamo dzīvnieku, ja
Medniekam dzinējmedībās, atrodoties
abas atbildes ir pareizas
norādītajā vietā, jāzina
Medniekam dzinējmedībās, atrodoties mednieku līnijas izvietošanas
norādītajā vietā, jāzina
virziens
Dzinējmedībās šaušana uz medījamo
dzīvnieku atļauta
Pārgājienā medību šaujamieroci atļauts
nest

ēkas vai ceļi, pa kuriem
pārvietojas cilvēki vai
transportlīdzekļi

transportlīdzekļi, cilvēki vai
mājdzīvnieki

spilgtas krāsas apģērba

viegli pamanāmu spilgtas krāsas
apģērba elementu, kas no
jebkura skatu punkta izceļas uz
apkārtnes fona

ir nomedījis nelimitēto medījamo
dzīvnieku, lai atnestu to

nepieciešams nekavējoši
izsekot ievainotu limitēto
medījamo dzīvnieku

dzītais dzīvnieks šķērsos mastu
šāvienam nesasniedzamā
attālumā
dzinēji neizdzen kādu masta daļu
un, sazinoties ar blakus
mednieku, doties dzīt
persona, kas vada dzinējus devusi
atbilstošu norādījumu

šķiet, ka dzīvnieki tanī netiks
izdzīti
mastā atskanējuši šāvieni,
atļauts doties uz pulcēšanās
vietu
abas atbildes ir pareizas

viens vai divi mednieki ar
medību vadītāja atļauju izseko
ievainotu dzīvnieku
blakus esošo mednieku atrašanās mednieku līnijas izvietošanas
vietas
virziens
dzinējs ir viens mednieks ar
medību šķirnes suni

mednieku atrašanās vietas

abas atbildes ir pareizas

abas atbildes ir pareizas

ja medījamais dzīvnieks šķērsojis
mednieku līniju, ārpus masta

mastā

abas atbildes ir pareizas

izlādētu, atvērtu

izlādētu, ar stobru uz augšu vai
uz leju

Pārgājienā medību šaujamieroci atļauts
nest
Medības ar medību šaujamieročiem
diennakts tumšajā laikā atļautas tikai
no dabiska vai mākslīga
paaugstinājuma, kura stāvēšanas vai
sēdēšanas platforma nav zemāka par
2,5 metriem un dod iespēju veikt
šāvienu uz leju, izņemot

izlādētu, ar stobru uz augšu
vai uz leju

pielādētu, atvērtu

abas atbildes ir pareizas

ūdensputnu medības

aļņu buļļu un staltbriežu buļļu
medības laikposmā no 1.
septembra līdz 15.novembrim

abas atbildes ir pareizas

braucošā motorizētā
transportlīdzeklī

uz zemes

izsekots ievainots medījamais
dzīvnieks

tiek pārbaudīts šāviena
rezultāts

nakts redzamības ierīci vai
mākslīgo gaismas avotu

abas atbildes ir pareizas

iekāpjot laivā

pamanot medījumu

Mākslīgās gaismas avotu vai nakts
abas pārējās atbildes nav
redzamības tēmēkli diennakts tumšajā
pareizas
laikā drīkst izmantot, atrodoties
Pārvietojoties diennakts tumšajā laikā
medību šaujamierocis, kam pievienots
nakts redzamības tēmēklis vai
abas atbildes ir pareizas
mākslīgās gaismas avots, ir izlādēts,
izņemot gadījumus, ja
Pārbaudot šāviena rezultātu vai
izsekojot ievainotu medījamo dzīvnieku pastāvīgi ieslēgtu gaismas
diennakts tumšajā laikā obligāti
avotu
jāizmanto
Medījot no laivas "uz celšanu", medību
ieņemot stabilu stāvokli laivā
šaujamieroci drīkst pielādēt
Medījot no laivas "uz celšanu", ja laivā
ir vairāki mednieki, ieroci drīkst lietot
Ūdensputnu medībās no laivas "uz
celšanu" mednieki, mainoties vietām
Laivā stāvošam vai sēdošam
medniekam aizliegts

visi laivā esošie mednieki,
izņemot to, kurš stumj vai airē
visi laivā esošie mednieki
laivu
ierocis nav jāizlādē, bet
ieroci izlādē un noliek laivā tā, ierocis jāizlādē un turot rokā vai
jānodrošina un jānoliek laivā tā,
lai tas neslīdētu un nekristu
uz pleca jāsamainās vietām
lai tas neslīdētu un nekristu
šaut medījamo ūdensputnu uz
abas atbildes ir pareizas
šaut pāri cita mednieka galvai
ūdens
tikai viens mednieks, kurš
nestumj vai neairē laivu

Laivā stāvošam vai sēdošam
medniekam aizliegts

šaut uz lidojošu medījamo putnu,
ja tas atrodas leņķī, kas platāks
par 30° no horizonta, un
šaut pāri cita mednieka galvai
pārskatāmība šaušanas virzienā ir
lielāka par 150 metriem

abas atbildes ir pareizas
Laivā stāvošam vai sēdošam
medniekam aizliegts

Laivā stāvošam vai sēdošam
medniekam aizliegts
Neskaidri redzams mērķis
Lidojošu medījamos putnus aizliegts
šaut, ja pārskatāmība šaušanas virzienā
ir lielāka par 150 metriem un tie
atrodas leņķī, kas šaurāks par
Lidojošus medījamos putnus atļauts
šaut, ja pārskatāmība šaušanas virzienā
ir lielāka par 150 metriem un tie
atrodas leņķī, kas platāks par
Kurā gadījumā lidojošus medījamos
putnus atļauts šaut, ja pārskatāmība
šaušanas virzienā ir lielāka par 150
metriem un tie atrodas leņķī, kas
platāks par

piešaut ievainotu putnu, ja
šāviena virzienā 150 metru
attālumā teritorija ir pārskatāma
un tajā atrodas cilvēki

piešaut ievainotu putnu, ja
šāviena virzienā 150 metru
šaut pāri cita mednieka galvai
attālumā teritorija ir pārskatāma
un tajā neatrodas cilvēki

abas atbildes ir pareizas

šaut pāri cita mednieka galvai

abas atbildes ir pareizas

abas atbildes ir pareizas

dzīvnieks- tumsā, pret sauli

dzīvnieks, ko aizsedz koku un
krūmu zari, zāle

30 ° no horizonta

45 ° no horizonta

abas atbildes ir pareizas

30 ° no horizonta

20 ° no horizonta

abas atbildes ir pareizas

abos minētajos gadījumos

30 ° no horizonta

45 ° no horizonta

abas atbildes ir pareizas
Medīt ar medību šaujamieroci aizliegts
Vītņstobra medību šaujamieroča
izlādēšana
Ūdensputnu medībās no laivas "uz
celšanu" pēc vietu maiņas laivā medību
šaujamieroci šāvējam pasniedz, kad
Ūdensputnu medībās no laivas "uz
celšanu" mednieki, mainoties vietām
Ūdensputnu medībās no laivas "uz
celšanu" pēc vietu maiņas laivā
pasniedzot šāvējam medību
šaujamieroci tā stobram jābūt vērstam
Kāpjot medību tornī (luktā ) vai
nokāpjot no tā medību šaujamieroci

Dzinējiem atļauts atrasties mastā ar
pielādētiem ieročiem un šaut uz
dzīvnieku, ja dzinēji pārzin mastu un
mednieku līnijas izvietojumu :
MEDĪBU ŠAUJAMIEROČI UN MUNĪCIJA,
TO UZBŪVE UN BALLISTIKAS
PAMATPRINCIPI

alkoholisko dzērienu (izelpotā
narkotisko, psihotropo, toksisko
gaisa vai asins pārbaudē
vai citu apreibinošo vielu
konstatētā alkohola koncentrācija
ietekmē
pārsniedz 0,5 promiles) ietekmē

atdala aptveri, atvelk aizslēgu
un izņem patronu

atvelk aizslēgu un izņem
patronu, aizvelk aizslēgu un
atdala aptveri

abas atbildes ir pareizas

mednieki no jauna ieņēmuši
savas vietas

laiva uzsāk kustību

pamanīts medījums

ierocis nav jāizlādē, bet
ieroci izlādē un noliek laivā tā, ierocis jāizlādē un turot rokā vai
jānodrošina un jānoliek laivā tā,
lai tas neslīdētu un nekristu
uz pleca jāsamainās vietām
lai tas neslīdētu un nekristu

uz augšu

uz augšu vai uz leju

uz leju

izlādē

izlādē, ja uzkāpšana vai
nokāpšana ir apgrūtināta

nodrošina

gadījumā ja dzinējs ir tikai
viens mednieks ar medību
vienīgi vilku, lūšu un meža cūku
šķirnes suni, vai ja viens vai vienīgi kad viens vai divi mednieki
medībās, kad dzinējs ir tikai
divi mednieki ar medību
izseko sašautu dzīvnieku
viens mednieks ar suņiem
vadītāja atļauju izseko
ievainotu dzīvnieku

nedrīkst lietot
Medību ieroci ar tehniskiem defektiem:

Vītņstobra ierocim vītne stobrā kalpo :
Vītņstobra ierocim kalibru var mērīt:
Optiskais tēmēklis paredzēts :
Optiskajam tēmēklim apzīmējumā ,
piemēram 8x 56, pirmais skaitlis apzīmē
:
Optiskajam tēmēklim apzīmējumā,
piemēram 6 x 42, otrais skaitlis apzīmē :
24.kalibra gludstobra ieroča stobra
diametrs :
„Čoks” ir :

„Čoks” nepieciešams, lai :

Patrontelpa ir :

Drošinātājs ir :

drīkst lietot individuālajās
medībās

lodes iegriešanai ap garenasi,
kas sekmē trāpījuma
stobra izturības palielināšanai
precizitāti un stabilizē lodes
trajektoriju
abas atbildes pareizas
stobram pa vītni
labākai mērķa saskatīšanai un mērķa ieraudzīšanai cilvēkiem ar
precīzākai šaušanai
vāju redzi
tēmēkļa palielinājumu

drīkst lietot, novērtējot
defektus un neatzīstot tos par
būtiskiem
stobra labākai ventilēšanai
stobram pa pamaturbumu
mērķa izgaismošanai

ieteicamo tēmēkļa attālumu līdz
piemērotāko kalibru milimetros
šāvēja acij centimetros

objektīva diametru
milimetros

okulāra diametru milimetros

ir lielāks nekā 32.kalibram

ir mazāks nekā 32.kalibram

sašaurinājums gludstobra
ieroča stobra galā

divi vertikāli savienoti stobri
gludstobra ierocim

telpa medību noteikumu
pārkāpēja īslaicīgai aizturēšanai

palielinātu skrošu lādiņa
blīvumu un lidojuma attālumu

lai samazinātu atsitienu

uzlabotu ložu trāpījuma
blīvumu

munīcijas noliktava

speciāla telpa patronu
lādēšanai

mehānisms, kas nepieciešams
drošai patronu ievietošanai
aptverē

mehānisms, kas nodrošina
aizslēga stingru noslēgšanos

lielāka diametra urbums
stobrā pie aizslēga patronas
ievietošanai
mehānisms, kas nepieļauj
nejaušu mēlītes nospiešanu
un šāvienu

tēmēkļa uzstādīšanas augstumu
milimetros

Pusautomātiskais ierocis it tāds, kuram:
Ar ieroci, kuram ir pastiprināts „čoks”
(virs 1 mm) :
Ieroči ar pastiprinātu „čoku”(virs 1mm)
paredzēti :
Vai bisei ar patrontelpas urbumu 70
mm drīkst lietot 67,5 mm patronu :
Vai bisei ar patrontelpas urbumu 70
mm drīkst lietot 76 mm patronu :
Šaujot ar pilnīgi vienādām patronām,
atsitiens būs lielāks :
Vai Latvijā medībās drīkst lietot
pneimatiskos ieročus ?

Gludstobra ierocim piešaušana :

Ežektors ir?

Gludstobra šaujamierocis ir?
Skrošu patronas čaula satur visas
šāvienam nepieciešamās sastāvdaļas:

pārlādēšanās notiek
automātiski un ar vienu
mēlītes nospiedienu
iespējams izšaut tikai vienu
šāvienu

pārlādēšanās notiek automātiski
tāds, kuram pēc aizslēga
un ar vienu mēlītes nospiedienu
atvēršanas ar roku, čaulītes tiek
iespējams izšaut vairākus
izmestas automātiski
šāvienus

šaušanai ar skrotīm lielās
distancēs

nav ieteicams šaut ar cietmetāla
lodēm
lielai skrošu izkliedei tuvās
distancēs

drīkst

nedrīkst

nedrīkst

drīkst

vieglākam ierocim

smagākam ierocim

vienāds

drīkst lielas jaudas ieročus

drīkst

nedrīkst

ir vajadzīga, jo dažādām
patronām ir atšķirīgi trāpījumi

nav vajadzīga, jo gludstobra
ierocis paredzēts šaušanai
distancēs līdz 50 metriem

nav vajadzīga, jo tas jau ir
piešauts rūpnīcā

abas atbildes pareizas

nav ieteicams šaut ar lodēm
šaušanai ar cietmetāla lodēm

mehānisms, kas automātiski
amortizējošs uzliktnis laides galā ātri noņemams optiskā tēmēkļa
izmet izšauto čaulīti pēc bises
atsitiena amortizēšanai
stiprinājums
atvāzšanas
šaujamierocis, kuram ir
šaujamierocis, kuram ir gluda
šaujamierocis, kuram stobra
gludas vismaz divas trešdaļas
vismaz puse no stobra urbuma
urbumā visā tā garumā
no stobra urbuma garuma,
garuma, skaitot no patrontelpas izveidotas spirālveida gropes
skaitot no patrontelpas
kapseli, šaujampulveri,
kapseli, prapjus, konteineri,
šaujampulveri, prapjus,
prapjus, konteineri, skrošu
skrošu lādiņu
konteineri, skrošu lādiņu
lādiņu

Vītņstobra pusautomātisko
šaujamieroču izlādēšana:
Kura vītņstobru šaujamieroču kalibra
šāviņa enerģija stobra galā būs mazāka
par 3000 džouliem
Tērauda skrotīm, salīdzinot ar svina
skrotīm, ir mazāka caursišana. Lai to
kompensētu:
Lielāks rikošeta efekts atsitoties pret
ūdens virsmu ir:
Trāpot mērķī ekspansīvā lode parasti:
Vītņu patronas čaula satur visas
šāvienam nepieciešamās sastāvdaļas:
Apaļās lodes gludstobra ierocim nav
ieteicams lietot, jo :
Vai svina skrotīm ir mazāka caursišana
nekā tērauda skrotīm?
IEROČU APRITI REGULĒJOŠIE
NORMATĪVO AKTU PRASĪBAS
Medību ieroča iegādes, glabāšanas un
realizēšanas atļaujas izsniedz :
Medību ieroča iegādāšanās atļauja no
dienas, kad Valsts policija pieņēmusi
lēmumu par tās izsniegšanu, ir derīga

sākumā jāatdala aptvere, tad,
atvelkot aizslēgu, jāpārbauda,
vai stobrā nav palikusi
patrona

jāatdala aptvere

sākumā jāatver aizslēgs, jāizlādē
patrona no stobra, jāatlaiž
aizslēgs un jāatdala aptvere

7.62 x 39

6.5 x 57

7.62 x 51

caursišana ir tāda pati kā svina
jālieto skrotis par 2 izmēriem
jālieto skrotis, par vienu izmēru
skrotīm- jālieto tāda paša izmēra
lielākas
lielākas
skrotis
rikošeta efekts nav atkarīgs no
tērauda skrošu lādiņam
svina skrošu lādiņam
skrošu materiāla
maina formu, kļūstot līdzīga
sadalās sīkās šķembās, tā, ka
formu nemaina
"sēnei"
lodi atrast nav iespējams
kapseli, šaujampulveri,
kapseli, šaujampulveri, lodi
kapseli, lodi
konteineri, lodi
tās ir bīstamas, jo pastiprināti
tās nav precīzas
tās var sabojāt stobru
rikošetē
nē

jā

vienāda

Valsts policija

pašvaldība

Valsts meža dienests

3 mēnešus

5 gadus

nenoteiktu laiku

izziņa no mednieku kluba

izziņa par nokārtotu
kvalifikācijas pārbaudījumu
attiecībā uz ieroču un munīcijas
aprites kārtību un apliecina
prasmi rīkoties ar ieroci

mednieka apliecība
Medību šaujamieroča iegādāšanās
atļaujas saņemšanai nepieciešama:

Gludstobra medību ieroci var iegādāties
no :
B un C kategorijas
garstobra—vītņstobra medību
šaujamieročus atļauts iegādāties no

Iegādājoties šaujamieroci ieroču
tirdzniecības uzņēmumā, fiziskā
persona uzrāda

Iegādājoties munīciju ieroču
tirdzniecības uzņēmumā, fiziskā
persona uzrāda
Fiziskai personai, kurai izsniegta ieroča
glabāšanas atļauja, šaujamieroci
pašaizsardzības nolūkā atļauts izņemt
no ieroču glabātavas, pielādēt un nēsāt
savā īpašumā vai valdījumā esošajā
teritorijā, ja konkrētajā situācijā var
rasties pamats tā pielietošanai vai
izmantošanai

Medību ieroci drīkst glabāt automašīnā

18 gadu vecuma

16 gadu vecuma

21 gadu vecuma

21 gadu vecuma

16 gadu vecuma

18 gadu vecuma

personu apliecinošu
iepriekš izmantotās munīcijas
dokumentu un Valsts policijas iesaiņojumu, uz kuras skaidri
struktūrvienības izsniegto
salasāms marķējums, kalibrs un
ieroča iegādāšanās atļauju
munīcijas svars

mednieka apliecību, mednieka
sezonas karti

personu apliecinošu
dokumentu un Valsts policijas
struktūrvienības izsniegto
ieroča iegādāšanās,
glabāšanas vai nēsāšanas
atļauju

mednieka apliecību un Valsts
policijas struktūrvienības
izsniegto ieroča iegādāšanās,
glabāšanas atļauju

personu apliecinošu
dokumentu

atļauts ar nosacījumiem

atļauts tikai medību laikā

nav atļauts

ja ieroča īpašnieks dzīvo medību
platībās

ja medību šaujamieroča
glabāšanas atļaujā norādītajā
adresē notiek remontdarbi vai
ir radušies citi apstākļi, kas
nepieļauj piekļūšanu ieroča
glabāšanas vietai

kamēr pārvadā ieročus un
munīciju no vai uz medībām,
arī tā īslaicīgas apstāšanās
laikā, veicot šīs telpas un
transportlīdzekļa uzraudzību
un nodrošinot, lai ierocis un
munīcija nenokļūst pie
nepiederošas personas

Ieročus un munīciju pārvadāšanas vai
īslaicīgas apstāšanās laikā
transportlīdzeklī novieto

Medību ierocis jāglabā :

Medību norises vietā citai fiziskai
personai, kurai ir kompetentas
institūcijas izsniegta attiecīgas
kategorijas medību šaujamieroča
glabāšanas atļauja, ieroci drīkst nodot

pēc iespējas drošākā vietā, lai
futrālis vai cits iesaiņojums,
kurā ierocis un munīcija
novietošanas vieta nav noteikta,
ievietota, nebūtu redzams no
taču ieroča īpašniekam
transportlīdzekļa ārpuses,
jānodrošina, lai pēkšņa trieciena
aizslēdz transportlīdzekļa
rezultātā nenotiktu nejaušs
durvis un bagāžas nodalījumu
šāviens
un ieslēdz trauksmes
signalizācijas ierīci
ieroča glabāšanas atļaujā
norādītajā adresē - slēgtā
metāla seifā, metāla skapī
(metāla kastē) vai cita
materiāla speciāli
šaujamieroča glabāšanai
paredzētā rūpnieciski ražotā
seifā, nodrošinot tādus
glabāšanas apstākļus, kas
nepieļauj nejaušu ieroča vai
munīcijas nokļūšanu
nepiederošu personu rokās
ja ieroča īpašnieks piedalās
šajās medībās un medību
pārskatā norāda abu
mednieku vārdu, uzvārdu,
attiecīgā medību
šaujamieroča numuru un
glabāšanas atļauju numurus

uz priekšējā vai aizmugurējā
pasažieru sēdekļa, lai
nepieciešamības gadījumā
varētu tam piekļūt

droši noslēdzamā skapī (kastē),
nodrošinot ražotāja norādītās
mitruma un siltuma galējās
robežas

iesaiņojumā (ieroča kastē vai
somā)

aizliegts

tikai ar Valsts policijas izsniegtu
atļauju

norobežotā vietā, ievērojot
pašvaldības atļaujā norādītajā drošības prasības, lai novērstu
atbilstošas kategorijas
kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem,
šautuvē (šaušanas stendā) vai
mantai un videi, kā arī
valsts un pašvaldību šautuvē
neapdraudētu sabiedrisko
(šaušanas stendā)
drošību un neradītu sabiedriskās
Medību šaujamieroča piešaudi var veikt
kārtības traucējumus
:

Medību ieroci pārvadā:
02.februārī plkst. 23.30 Jūs braucat ar
automašīnu pa savu medību iecirkni.
Jūsu medību ierocis ir izlādēts un
atstutēts uz pasažiera sēdekļa, bet
munīcija atrodas uz automašīnas
paneļa. Vai var uzskatīt, ka Jūs medījat?
Jūs braucat ar automašīnu diennakts
gaišajā laikā no savas mājas, kura
atrodas 1 km attālumā no Jūsu medību
iecirkņa, proti, šķērsojot cita medību
iecirkņa platības. Jūsu medību ierocis ir
izlādēts un nolikts uz aizmugurējā
sēdekļa. Vai Jūs pārkāpjat ieroču apriti
un medības reglamentējošos
normatīvos aktus?

iesaiņotu (ievietotu futlārī vai
cita veida ieroču somā vai citā
speciālā iesaiņojumā),
izlādētā veidā (bez munīcijas
patrontelpā un nepielādētu
magazīnu vai no ieroča
izņemtu pielādētu magazīnu)

savā nekustamajā īpašumā,
ievērojot drošības prasības

pielādētu

tikai izjauktā stāvoklī un
ievietotu futlārī vai cita veida
ieroču somā vai citā speciālā
iesaiņojumā, izlādētā veidā (bez
munīcijas patrontelpā)

jā

nē

nē, ja ierocis nav aprīkots ar
mākslīgo gaismas avotu vai
nakts tēmēkli

jā

nē

nē, ja tas nav vītņstobra ierocis

Medību laikā ir jāpārbrauc no viena
medību iecirkņa uz otru. Starp medību
iecirkņiem ir 500 m. Medību ieroči ir :
Vai medību šaujamierocis ir izlādēts, ja
patrontelpā munīcija nav ielādēta, bet
tā atrodas ierocī ievietotā patronu
padošanas mehānismā (magazīnā)
Vai mednieks drīkst atrasties
automašīnā, kurā atrodas viņam
piederošs medību šaujamierocis
alkohola ietekmē, ja viņa izelpotā gaisa
vai asins pārbaudē konstatētā alkohola
koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5
promiles

Vai pārvadājot medību ieročus un
munīciju, medniekam nepieciešams
nodrošināt bruņotu apsardzi
Vai atļauts izmantot medībās
šaujamieroci, kurš klasificēts, kā sporta
ierocis

Sprūds un liesmu slāpētājs ir:
Vai gludstobra šaujamieroča stobrā var
būt spirālveida gropes, kas izraisa lodes
rotāciju, ja tās nepārsniedz 1/3 daļu no
stobra urbuma garuma, skaitot no
patrontelpas?

jāizlādē un jāiesaiņo

jāizlādē

jānodod dzinējiem

nav

ierocis ir sagatavots pielādēšanai

ir

nevar nekādos gadījumos

var bez ierobežojumiem

nekad nav nepieciešams

nepieciešams vienmēr

atļauts jo šis ierocis ir precīzāks

atļauts, jo medības ir sports

šaujamieroča sastāvdaļas

automašīnas rezerves daļas

mehāniskas ierīces nomedītā
dzīvnieka pirmapstrādes
veikšanai

var būt

nedrīkst būt, jo tas ir vītņstobra
ierocis

var, ja šāds šaujamierocis
paredzēts šaušanai ar salūta
patronām

var, ja ieroča apriti realizē
fiziskā persona, kurai kā
ieroča lietotājam izsniegta
citas fiziskās personas
īpašumā esošā medību
šaujamieroča glabāšanas
atļauja
nepieciešams, ja pārvadājamo
ieroču kopējais skaits
pārsniedz 10 vai patronu
kopējais skaits ir lielāks par
100 000
aizliegts

Vai personai, kura administratīvi sodīta
par alkoholisko dzērienu, narkotisko,
var, gadu pēc administratīvā
psihotropo, toksisko vai citu
soda izpildes
apreibinošo vielu ietekmē izdarītiem
pārkāpumiem, var tikt izsniegta atļauja
glabāt medību šaujamieroci?
Ja tiek anulēta medību šaujamieroča
glabāšanas atļauja, ierocis kopā ar tā
glabāšanas atļauju jānodod Valsts
piecu darbdienu laikā
policijai, vai ar tās atļauju komersantam
ar licenzi:
Vai iespējams Valsts policijā
pārreģistrējot ieroci citai personai,
kurai izsniegta ieroča iegādāšanās
atļauja, bez tāda komersanta
jā
starpniecības, kurš ir saņēmis speciālo
atļauju (licenci) šaujamieroču, lielas
enerģijas pneimatisko ieroču un
munīcijas realizēšanai?
Medību šaujamieroča pārvadāšanai
ārpus Latvijas Republikas teritorijas Eiropas šaujamieroču
Eiropas Savienības dalībvalstīs un
apliecība vai ieroču
Eiropas Ekonomikas zonas valstīs
pārvadāšanas atļauja
nepieciešams
To, kā medību šaujamieroča īpašnieks
Latvijas Republikas teritorijā ievēro
ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un
Valsts policija
speciālo līdzekļu aprites noteikumus,
kontrolē:

nekad

var, ja medību šaujamierocis
nepieciešams dienesta
pienākumu izpildei

diennakts laikā

līdz atļaujā norādītā derīguma
termiņa beigām

nē

tikai gludstobra šaujamieroci

slēdzams metāla iesaiņojums,
kuru iespējams nodrošināt ar
Muitas plombām

šaujamieroča glabāšanas
atļauja, mednieka apliecība un
mednieka sezonas karte

pašvaldības pilnvarotā persona

Valsts meža dienests, Dabas
aizsardzības pārvalde un Valsts
policija

Vai pēc policijas darbinieka vai tādas
iestādes amatpersonas pieprasījuma,
kuras kompetencē ietilpst ieroču
aprites kontrole, medību šaujamieroča
īpašniekam ir:
Valsts policijas darbiniekam ir tiesības,
iepriekš nebrīdinot, pārbaudīt
šaujamieroču, munīcijas, to sastāvdaļu
un lielas enerģijas pneimatisko ieroču
glabāšanas apstākļus ieroču atļaujā
norādītajā adresē un izņemt ieročus,
munīciju un to sastāvdaļas, ja pārkāpta
to glabāšanas kārtība

Ja nozaudēts vai nolaupīts
šaujamierocis, tā būtiskā sastāvdaļa vai
munīcija, tā īpašnieks:

jāpieprasa prokurora vai tiesas
izsniegta procesuālā sankcija
tiesības atteikties no ieroča,
jāuzrāda ierocis, munīcija un
šādas pārbaudes veikšanai un pēc munīcijas un to sastāvdaļas un
to sastāvdaļas un attiecīgā
tās saņemšanas jāuzrāda ierocis,
attiecīgā ieroča glabāšanas
ieroča glabāšanas atļauja
munīcija un attiecīgā ieroča
atļaujas uzrādīšanas
glabāšanas atļauja

ir

nekavējoties par to ziņo
tuvākajai Valsts policijas
iestādei

nav

tikai ar prokurora vai tiesas
izsniegtu procesuālo sankciju

dodas izciest arestu

nosūta rakstisku iesniegumu
Valsts policijas struktūrvienībai,
kura izsniegusi ieroča
glabāšanas atļauju, tās darbības
apturēšanai

vispirms saņem Valsts
to saņemt pasta Muitas zonā un
Lai iegādātos šaujamieroci, tā maināmo
policijas struktūrvienībā
5 darbadienu laikā uzrādīt
būt attiecīgas kategorijas
stobru, patronas vai lielas enerģijas
ieroča iegādāšanās atļauju un
šaujamieroča glabāšanas atļaujai Valsts policijā attiecīgas atļaujas
pneimatisko ieroci ārvalstu ieroču
atļauju ieroča un munīcijas
saņemšanai
tirdzniecības uzņēmumā, nepieciešams:
ievešanai Latvijā
Pēc šaujamieroča, tā maināmā stobra
vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča
ne vēlāk, kā nākamajā darba
piecu darbdienu laikā
mēneša laikā
iegādāšanās vai ievešanas Latvijā, to
dienā
reģistrē Valsts policijā:
Ja paredzēts mainīt ieroča glabāšanas
iegādājoties jaunu šaujamieroci
adresi, iesniegumu Valsts policijā
vai pēc kārtējās veselības
pirms adreses maiņas
nav nepieciešams
iesniedz:
pārbaudes

abi varianti ir pareizi

pirms kārtējās veselības
pārbaudes termiņa beigām
ārstniecības iestādē iziet kārtējo
veselības pārbaudi, kas veicama
personām, kuras saņēmušas
ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai
kolekcijas atļauju vai atļauju
darbam ar ieročiem

saņemot ārstniecības personas
vai Valsts policijas
amatpersonas nosūtījumu uz
pirmstermiņa veselības
pārbaudi, mēneša laikā pēc
nosūtījuma saņemšanas iziet
ārstniecības iestādē
pirmstermiņa veselības
pārbaudi

trīs kilogramus

100 patronu pielādēšanai
nepieciešamo daudzumu

neierobežoti

jā

nē

tikai juridiskajām personām

nē

jā

jā, ja alkohola koncentrācijai
asinīs nevajadzētu pārsniegt 0,5
promiles

šaujamierocis, kas pēc katra
šāviena pats uzlādējas jaunam
šāvienam un, ja vienreiz tiek
iedarbināts tā palaišanas
mehānisms, spēj izdarīt tikai
vienu šāvienu

ierocis, kurš var izšaut kārtām
visas magazīnā ievietotās
patronas

tāds, kuram pēc aizslēga
atvēršanas ar roku, čaulītes tiek
izmestas automātiski

Fiziskā persona, kura saņēmusi ieroču
glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas
atļauju, izpilda šādas prasības:
Fiziskā persona glabā medību un sporta
šaujamieroču patronu komplektēšanai
paredzēto šaujampulveri kopā ar ieroci
vai munīciju tādā daudzumā, lai tā
kopējais daudzums nepārsniegtu
Vai medību šaujamieroču patronu
komplektēšanai ir nepieciešama
atbilstošas kategorijas un kalibra
šaujamieroča glabāšanas atļauja?
Vai ar atteikšanos no pārbaudes
alkohola koncentrācijas noteikšanai, Jūs
varat izvairīties no atbildības par
šaujamieroča pārvadāšanu alkohola
ietekmē?

Pusautomātiskais ierocis ir:

nokārto praktisko eksāmenu
šaušanā ar
Pirms vītņstobra medību šaujamieroča garstobra—vītņstobra medību
pirmreizējas iegādāšanās mednieks:
šaujamieroci
Medību šaujamieroča glabāšanas
uz nenoteiktu laiku
atļauja tiek izsniegta:
Ja šaujamieroča īpašnieks tiek saukts
pie administratīvās atbildības par
automašīnas vadīšanu alkohola
anulē vai nepagarina
reibumā, Valsts policija medību
šaujamieroča glabāšanas atļauju:
nepielādētus, speciālā futrālī
Šaujamieročus, to maināmos stobrus un vai citādā iesaiņojumā, turklāt
munīciju, kā arī lielas enerģijas
ieročus atsevišķi no to
pneimatiskos ieročus atļauts pārvadāt
munīcijas, ievērojot
pāri Latvijas Republikas valsts robežai
normatīvos aktus muitas un
un pārsūtīt tikai:
robežšķērsošanas jomā

iestājas mednieku biedrībā

ne mazāk kā trīs gadus piedalās
medībās kā dzinējs

līdz 5 gadiem

uz mūžu

atzīmē ar simbolu "DZ"

konfiscē kopā ar šaujamieroci

bez ierobežojumiem

slēpti

jāpieprasa prokurora vai tiesas
izsniegta procesuālā sankcija
tiesības atteikties no ieroča,
jāuzrāda ierocis, munīcija un
šādas pārbaudes veikšanai un pēc munīcijas un to sastāvdaļas un
to sastāvdaļas un attiecīgā
tās saņemšanas jāuzrāda ierocis,
attiecīgā ieroča glabāšanas
ieroča glabāšanas atļauja
munīcija un attiecīgā ieroča
atļaujas uzrādīšanas
glabāšanas atļauja

Pēc policijas darbinieka vai tādas
iestādes amatpersonas pieprasījuma,
kuras kompetencē ietilpst ieroču
aprites kontrole, medību šaujamieroča
īpašniekam ir:
Lai iegādātos, kā arī saņemtu
Ministru kabineta noteikumos
mantojumā vai dāvinājumā
"Ieroču atļauju noteikumi, kā
šaujamieroci, Valsts policijā
arī ieroču izņemšanas un
iesniedzamo dokumentu uzskaitījums
iznīcināšanas kārtība"
noteikts:
ATĻAUTIE MEDĪBU RĪKI UN TO
SELEKTĪVA IZMANTOŠANA

likumā "Par policiju"

Medību likumā

Bez attiecīga iesnieguma Valsts meža
dienestā ar medību rīkiem atļauts
medīt:
Kurš no medību rīkiem ir atļauts?

bebrus, meža caunas, akmens
bebrus, meža caunas, akmens
caunas, Amerikas ūdeles,
caunas, Amerikas ūdeles, seskus,
seskus, ondatras, lapsas,
ondatras, lapsas, jenotsuņus,
jenotsuņus, jenotus, āpšus,
klaiņojošus suņus, āpšus,
nutrijas, baibakus, pelēkās
kraukļus un žagatas
vārnas un žagatas
conibear tipa rāmja lamatas

cilpas

ievērot, lai izmantotie medību izvietot medību rīkus tuvu zvēru
rīki darbotos selektīvi,
takām, jo tad ir lielāka iespēja
Ko ir būtiski ievērot medījot ar medību
balstoties uz izmantošanas nomedīt kādu limitēto medījamo
rīkiem medību platībās?
apstākļiem
dzīvnieku
Kājķeramie slazdi:
Dzīvķeramās kastes:

Kurš ir aizliegts medību rīks?
Cik bieži medniekam būtu jāpārbauda
medību rīki, kas uzstādīti medību
platībās?
Medījot bebrus ar Conibear tipa rāmja
lamatām, slazdus labāk izvietot:
Kādi dokumenti nepieciešami, lai
mednieks drīkstētu medīt ar medību
rīkiem?
Kurš no minētajiem aizliegtajiem
medību rīkiem vai līdzekļiem nav
atzīstams par vispārbīstamu?

bebrus, meža caunas, akmens
caunas, Amerikas ūdeles,
seskus, ondatras, lapsas,
jenotsuņus, ūdrus, āpšus,
pelēkās vārnas un žagatas
kājķeramie slazdi ar gumijas
aplocēm
medījot ar medību rīkiem,
nekādi papildus apstākļi nav
jāvērtē

nav atļauti

ir atļauti

ir atļauti, ja citi paņēmieni
nestrādā

ir atļautas

ir atļautas, medījot tikai lapsas
jenotsuņus

nav atļautas

loks

conibear tipa rāmja lamatas

tīkli, kas darbojas selektīvi
saskaņā ar pielietošanas
nosacījumiem vai izmantošanas
apstākļiem

jo biežāk, jo labāk, bet ne
retāk kā reizi 3 dienās

nav nepieciešamības medību
rīkus regulāri pārbaudīt

vienreiz nedēļā

ūdenī, piemēram, pie ieejām
alās

nav nekādas nozīmes, kur slazdi
tiek izvietoti

uz sauszemes, kur bebrs
regulāri iet grauzt kokus

mednieka apliecība,
mednieka sezonas karte

mednieka apliecība, mednieka
sezonas karte, medību atļauja

mednieka apliecība, mednieka
sezonas karte, šaujamieroča
glabāšanas atļauja

"putnu" līme

ķerambedres

saindētas vai imobilizējošas
ēsmas

MEDĪBU INFRASTRUKTŪRA UN TĀS
VEIDOŠANA

Kas ir medību infrastruktūra?

Kas ir pārvietojama dzīvnieku barotava?

Kas ir stacionāra dzīvnieku barotava?

Kurš no minētajiem ir pārvietojams
medību tornis?

medību torņi, dzīvnieku
medību torņi, medījami
barotavas, laipas, šaušanas nelimitētie dzīvnieki, barotavas,
stigas, dzīvnieku piebarošanas laipas, šaušanas stigas, dzīvnieku
lauki
piebarošanas lauki

medību torņi, medījamie
limitētie dzīvnieki, barotavas,
laipas, šaušanas stigas,
dzīvnieku piebarošanas lauki

dzīvnieku piebarošanas vieta barotava kuru jāpārvieto, jo tā
ar vai bez īpaši radītām
atrodas tuvāk par 100m.no apšu
palīgierīcēm, kuru
jaunaudzes kura nav sasniegusi
pārvietošana ir iespējama
10 m augstumu

stacionāras būves(bez pamatu
veidošanas)kas paredzētas
barības novietošanai un
dzīvnieku piebarošanai ilgākā
laika periodā

stacionāras būves (bez
pamatu veidošanas), kas
paredzētas barības
novietošanai un dzīvnieku
piebarošanai ilgākā laika
periodā

dzīvnieku piebarošanas vieta ar
vai bez īpaši radītām palīgierīcēm,
kuru pārvietošana ir iespējama

pirms 10 gadiem uzbūvēta
barotava uz kuru neattiecas
medību infrastruktūras
ierīkošanas nosacījumi

tornis, kura pārvietošanai
nevajag īpašu tehniku un
izjaukšanu

metāla vai koka saliekamas
trepes, kuru montāžai
nepieciešama speciāla tehnika

tornis, kura pārvietošana nav
iespējama bez īpašas tehnikas
izmantošanas vai konstrukcijas
demontāžas

tornis, kura pārvietošana nav
iespējama bez īpašas tehnikas
pie koka pieslienama,
Kurš no minētajiem ir stacionārs
izmantošanas vai
pārnēsājama koka trepe
medību tornis?
konstrukcijas demontāžas
Kurš no minētajiem gadījumiem atbilst
sāls laizītava atrodas tālāk
sāls laizītava atrodas egļu
sāls laizītavu ierīkošanas nosacījumiem
par 100 m no priežu
jaunaudzē 100m no stacionārās
?
jaunaudzes
barotavas

tornis, kura pārvietošanai
nevajag īpašu tehniku un
izjaukšanu
sāls laizītava tiek ierīkota apšu
jaunaudzē kura sasniegusi 5 m
augstumu

Kas ir mineralizēta josla?
Lai novērstu dzīvnieku koncentrēšanos,
ieteicams ierīkot vismaz vienu barotavu
uz Barotavas novieto vismaz 100m tālāk
no:
Cik tālu no dabiskās brauktuves malas
var atrasties medību tornis?

vismaz 1,5 m plata, līdz
minerālslānim attīrītas vai
apvērstas augsnes josla, kas
ierīkota, lai kavētu uguns
izplatīšanos

josla, kurā tekošajā veģetācijas
periodā pastiprināti iestrādā
minerālmēslus, lai apaugums
kavētu uguns izplatīšanos

500 ha

1000 ha

200 ha

lauksaimniecības kultūrām

no valsts autoceļiem

līdz ar brauktuves malu

ne tuvāk par 2 m no brauktuves
malas

priežu, egļu, bērzu un apšu
jaunaudzēm
ne tuvāk par 1 m no
brauktuves malas

tornis tur drīkst atrasties tikai
uz jau uzbūvētiem stacionāriem
no 1.oktobra līdz 31.martam, medību torni aizliegts novietot uz
Valsts mežā ir mineralizēta josla, kādus
torņiem neattiecas šie
vai tālāk par 1 m no
mineralizētās joslas
nosacījumus ir jāievēro tur novietojot
nosacījumi
mineralizētās joslas malas
torni?
No mūsu mežos augošajām koku
sugām, medību infrastruktūras
egle (mizota)
baltalksnis, bērzs
priede, apse
būvniecībai vispiemērotākā ir
tikai reģistrēta medību
iecirkņa teritorijā, un tikai
medniekiem bez maksas,
medniekiem visā A/S Latvijas
tiem medību tiesību
sazinoties ar meža iecirkņa
Valsts Meži teritorijā ievērojot
Valsts mežā kokus medību
lietotājiem, kuri medību
vadītāju
infrastruktūras nosacījumus
infrastruktūras būvniecībai atļauts
tiesības nomā no A/S Latvijas
izmantot?
Valsts Mežiem
uz stigām, krustojumiem, tā
vidēja vecuma audzēs,
Valsts mežā dzīvnieku barotavas
nodrošinot ērtu barības
ūdenstilpņu tuvumā
briestaudzēs
ieteicams ierīkot:
pievešanu

Valsts mežā kādas koku dimensijas
medību infrastruktūras
izveidošanai(uzturēšanai) tiek atļautas
izmantot bez maksas.

infrastruktūras būvniecībai ar
caurmēru 1,3 m augstumā
infrastruktūras būvniecībai ar
mazāku par 10 cm (sausiem caurmēru 1,3 m augstumā lielāku
kokiem mazāku par 14),
par 10 cm (sausiem kokiem
saskaņojot ar meža iecirkņa
lielāku par 14)
vadītāju

infrastruktūras būvniecībai ar
caurmēru 1,3 m augstumā
mazāku par 10 cm (sausiem
kokiem mazāku par 14)

kura stāvēšanas vai sēdēšanas
platforma nav zemāka par 2,5
Kādam jābūt medību torņa (mākslīga
aptuveni 1 m virs zemes
metriem un dod iespēju veikt
paaugstinājuma)augstumam, lai medītu
šāvienu uz leju
diennakts tumšajā laikā?
jāizjauc, izraujot naglas u.c.
metāla elementus, koka daļas apgāzt, jo saskarsmē ar zemi koks nodedzināt vasaras periodā, kas
Kas jādara ar vecajiem, nolietotajiem
sazāģē īsākas par 1m, izkliedē
ātrāk satrupēs
koksne vislabāk izžuvusi
torņiem?
mežaudzē
Būvējot augstus torņus jāpievērš īpaša
uzmanība:

Kas ir dzīvnieku piebarošanas lauki?

to konstrukcijas stabilitātei un pārredzamībai, lai varētu novērot
drošībai
un nomedīt dzīvniekus
piebarošanas lauki ir vietas,
kurās tiek veiktas
lauksaimnieciskās darbības,
lai sagādātu barību
medījamajiem dzīvniekiem

medību iecirknī augošās
lauksamnieciskās kultūras

tāda veida konstrukciju,
pie augošiem kokiem nedrīkst
Pie augoša koka drīkst stiprināt medību materiāliem, kas nebojā koka
stiprināt, to drīkst tikai pie
torni (trepi )ar:
mizu
nokaltušiem kokiem
drīkst, ievērojot publicētos
drīkst īpaši bargās ziemās ar ļoti
Vai drīkst cirst apses zvēru
nosacījumus apšu gāšanai,
biezu sniega segu
piebarošanai?
zvēru piebarošanai

to augstumam, lai var veikt
šāvienu uz leju
teritorija medību iecirknī, kurā
izber sulīgo barību, graudus,
atsijas, vecus pārtikas
produktus (bez iepakojuma)
medījamo dzīvnieku
piebarošanai
tikai ar metāla skavām, tā
nodrošinot torņu, trepju
stabilitāti
drīkst, izvērtējot kokus ar
zemāku koksnes kvalitāti un
resnākas par 50 cm

Kādi papildus faktori jāievēro būvējot
torņus?
Ar cik naglām rekomendē stiprināt
trepju kāpšļus būvējamajam tornim?

Būvējot un izvietojot medību torņus,
jāievēro:

Iekārtojot šaušanas stigu (vārnukāju
)jācenšas:
Kādi ir rezervātos piemērojamie
medību infrastruktūras objektu
ierīkošanas un izmantošanas
nosacījumi?

Kādi ir medību torņu ierīkošanas un
izmantošanas nosacījumi
mikroliegumos ?

būvējot medību torņus jāņem
vērā ainavas un estētiskie
faktori

medību tornim jābūt stabilam,
drošam nav svarīgi no kāda
materiāla un kādā krāsā tas ir

tornim jābūt maksimāli
augstam, tā radot iespēju vērot
apkārtējo ainavu

ne mazāk kā ar divām katrā
pusē, kāpšļus "iesēdinot"
kāpņu pamatnē
medību infrastruktūras
ierīkošanas nosacījumi,
valdošo vēju izplatīšanās
virzienu, medījamo dzīvnieku
barošanās un pārejas vietas
ieplānot stāvvietu un
virzienus mežaudzē, lai būtu
jāizcērt pēc iespējas mazāk
koku
aizliegta uzturēšanās un
pārvietošanās. Medības
atļautas tikai ar DAP atļauju,
aizliegta medību
infrastruktūras ierīkošana

ar vienu naglu, lai tā vismaz 5 cm
iegremdētos kokā pie kā stiprina
pakāpienus

pēc iespējas vairāk

cik skaista ainava būs pārredzama

maksimāli plaši pārskatāma
teritorija, lai būtu mazākas
iespējas kādam medījamam
dzīvniekam aiziet garām
nepamanītam

nocirst visus traucējošos kokus un
pamežu, tā nodrošinot
maksimālu redzamību

veidot šaušanas stigu pēc
iespējas garāku un platāku

nav ierobežojumu medību
infrastruktūras ierīkošanā

tikai automātiskās barotavas,
aizliegts ievest un izgāzt
lauksaimniecības un pārtikas
produktus

atļauts ierīkot un izmantot,
bet laika posmā no 01.02. 31.07. aizliegta to ierīkošana,
izmatošana medībās

atļauts ierīkot un izmantot

atļauts ierīkot un izmantot tikai
stāvtorņus dzinējmedībām

1,0-2,5 m platas joslas
šaušanas pārredzamības
uzlabošanai, kurās izcērt koku
zarus pamežu un kokus

kaitīgo putnu (vārnu)ķermeņa
daļas, kuras pēc nomedīšanas
jāatdod medību formējuma
vadītājam

mežaudzē izcirstas 50 - 100 m
garas šaušanas stigas, kuras
atrodas tuvāk par 50 m viena
no otras

Kas ir "vārnu kājas"?
Kāpēc būtu jāatbrīvo no mizas koki kuri
lai būves ilgāk saglabātu savu lai pēc koksnes izžūšanas vieglāk
iegādāti medību infrastruktūras
stiprību
būtu to impregnēt
ierīkošanai?

lai zem mizas neieviestos
astoņzobu mizgrauzis

Medību iecirknī ir privāts mežs,kādas
koku dimensijas drīkst izmantot
medību infrastrukūras ierīkošanai

Kas ir "stāvtornis"?
Piebarošanas vietas (barotavas) ar
zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju
saskaņo rakstiski:
Kādi ir nacionālo parku ainavu
aizsardzības zonā piemērojamie
medību infrastruktūras objektu
ierīkošanas un izmantošanas
ierobežojumi?
MEDĪBU TROFEJAS UN TO VĒRTĒŠANAS
PAMATI

Kas ir C.I.C.?
Kura ir Eiropā visbiežāk pielietotā
medību trofeju vērtēšanas sistēma?

Kas ir tiesīgs vērtēt trofejas pēc C.I.C.
metodikas?

infrastruktūras būvniecībai ar
caurmēru 1,3 m augstumā lielāku
par 10 cm (sausiem kokiem
lielāku par 14)

infrastruktūras būvniecībai ar
caurmēru 1,3 m augstumā
mazāku par 10 cm (sausiem
kokiem mazāku par 14)

podesti ar grīdas augstumu
1,5 -1,8m no zemes, kurus
izmanto medībās ar
dzinējiem, traucēšanu

torņu konstrukcijas tips

vismaz 2,5 m augsts tornis ar
jumtu kurš nav aprīkots ar
sēdvietu

abas atbildes pareizas

ar lauksaimnieciskās kultūras
īpašnieku, ja plāno ierīkot
barotavu tuvāk par 250m no tās

ar piegulošo medību tiesību
lietotāju, ja plāno ierīkot
barotavu tuvāk par 250m no
medību iecirkņu robežām

aizliegts ierīkot barotavas

aizliegts ierīkot šaušanas stidziņas
"vārnu kājas"

nav ierobežojumu medību
infrastruktūras ierīkošanā

Starptautiskā medību un
medījamo dzīvnieku
aizsardzības komiteja, kurā
apvienojas valstis,
nevalstiskās organizācijas un
individuāli biedri

Starptautiska mednieku klubu
apvienība

Starptautiska nevalstisko
mednieku organizāciju
apvienība

C.I.C.

Boone and Crocket club

SCI (Safari Club Interneational)

ikviens, kurš mēra trofeju,
atbilstoši šai metodikai

persona, kura noklausījusies
C.I.C. trofeju vērtēšanas kursu
un saņēmusi apstiprinājumu par
kursa noklausīšanos

visas darbības jāsaskaņo ar
meža īpašnieku

tikai sertificēti C.I.C. trofeju
vērtētāji

Cik medījamo trofeju veidi ir Latvijā
medījamiem dzīvniekiem, kuri
vērtējami atbilstoši C.I.C.
noteikumiem?
Kādi mērījumi C.I.C. sistēmā dod
visvairāk punktu staltbriežu ragiem?
Cik vietās apkārtmērus mēra vienam
staltbriežu ragam?
Kādi mērījumi C.I.C. sistēmā dod
visvairāk punktu stirnāžu ragiem?
Kādi mērījumi C.I.C. sistēmā dod
visvairāk punktu meža kuiļa ilkņiem?
Vai aļņa ragiem nosaka svaru un krāsu?
Kādu Latvijā dzīvojošu sugu dzīvnieku
galvaskausi tiek vērtēti kā medību
trofejas, ja neskaita vilku galvaskausus?

Kas ir medību trofejas?
Nomedīta stirnu āža vecumu nosaka
pēc?
Kādā veidā jābūt sagatavotai vilka ādai,
lai tā tiktu vērtēta kā medību trofeja?
Meža kuiļa ilkņiem, lai tos varētu
novērtēt, jābūt?
Vai staltbrieža buļļa galvas izbāzenim
var novērtēt ragus pēc C.I.C.
metodikas?

8

9

15

ragu resnums un garums

ragu vainags un krāsa

ragu žuburu skaits un svars

3

1

4

ragu svars un tilpums

ragu garums un izvērsums

ragu pērļainums un krāsa

ilkņu platums un garums

ilkņu garums un augšējo ilkņu
apkārtmērs

ilkņu garums un pieskaitījumi

nē

jā

krāsu jā, svaru nē

svaru jā, krāsu nē

āpšu, caunu un Amerikas
ūdeļu

āpšu, lapsu un bebru

āpšu, lapsu un ūdru

lapsu, bebru un
caunu

jebkura nomedītā medījamā
ragi kopā ar galvaskausu, ilkņi, dzīvnieka vai putna kautķermenis
galvaskausi, ādas
bez iekšējiem orgāniem un ādas
(gaļa)
dzīvnieku zobiem (dzerokļu
dzīvnieka ķermeņa lieluma
skaita, formas un nodiluma)

viss nomedītais dzīvnieks

ragu žuburu skaita

“zeķes” veidā

paklājveidā

var abos veidos

viegli noņemamiem un
pieliekamiem atpakaļ pie
medaljona

pielīmētiem vai stingri
piestiprinātiem pie medaljona

tie var būt pielīmēti pie
medaljona vai var būt kopā ar
žokļiem

nevar

var ja izbāzeni var noņemt no
sienas un grozīt

Vai aļņu buļļa galvas izbāzenim var
novērtēt ragus pēc C.I.C. metodikas?
Vai stirnāža galvas izbāzenim var
novērtēt ragus pēc C.I.C. metodikas?
Cik būtiski ragu svars un tilpums
ietekmē aļņu ragu vērtējumu?
MEDĪBU SUŅU ŠĶIRNES UN TO
IZMANTOŠANA

var ja izbāzeni var noņemt no
sienas un grozīt

nevar

nevar

var ja izbāzeni var noņemt no
sienas un grozīt

šie parametri aļņu ragiem
netiek vērtēti

ļoti ievērojami

nebūtiski

patstāvīgi sameklēt un apriet
zvēru vai putnu un, piesaistot
tā uzmanību, aizturēt līdz
mednieka pienākšanai

mednieka pavadībā sekot pa
sašauta dzīvnieka asinspēdām

pastāvīgi sameklēt un izcelt
medījumu, dzīt to ar balsi pa
svaigām pēdām līdz medījumu
nošauj

abi varianti pareizi

suns aktīvi izseko dzīvnieku, bet
to neredz

aizdzen prom vāveri

mednieks nomedī vāveri

suns nav tik veikls

tas strādā ar apakšējo ožu

Kāds ir laiku uzdevums medībās?
Ko nozīmē Laikas šķirnes suņa riešana
medījamais dzīvnieks ir suņa
mežā?
redzes laukā
Kādai jābūt mednieka rīcībai, ja
aizved prom suni neizrādot
dzinējmedībās Laikas šķirnes suns aprej
interesi par aprieto objektu
koku, kurā sēž vāvere?
Kāpēc asinspēdu suni nedrīkst izmantot
abi varianti pareizi
dzinējmedībās?
tiks iemarķēta vieta, kur
Kā medniekam rīkoties situācijā, ja
redzamas šāviena pēdas
medījuma meklēšanai būs nepieciešams
(asinis, dzīvnieka
suns?
apmatojums)
Kā rīkosieties situācijā, lai mastā
situāciju deleģēsiet atrisināt
nomedītu mežacūkas sivēnu, kuru uz
suņa saimniekam, kurš arī ir
vietas ilgstoši notur dzinējsuns?
mednieks
Kā rīkosieties dzinējmedību situācijā, ja nomedīsiet stirnu, lai taupītu
pa šāvienam būs stirna, kuru izseko
suņa enerģiju nākamajiem
dzinējsuns?
mastiem
Cik bieži gada laikā attārposiet medību
3 reizes 12 mēnešu laikā
suni?

meklēs jebkuru visātrāk pieejamo
visticamāk trāpījums nav
suni, lai pēc iespējas ātrāk
nāvējošs un dzīvnieks izdzīvos
sameklētu medījumu
nekavējot medību norisi, sūtīsiet
piezvanīsiet dzinēju vadītājam,
mastā tuvāk stāvošo mednieku ar
lai ar nazi piedur sivēnu
ieroci
stirnu nemedīsiet, lai nesabojātu veiksiet šāvienu ar pietiekamu
suņa izpratni par dzinējmedībās
apsteigumu, lai netiktu
darāmo darbu
ievainots suns
suns nav jāattārpo, tas
2 reizes 12 mēnešu laikā
vajadzības gadījumā ēd zaļu zāli

Kādēļ nebarosiet suni vismaz stundu
pirms medībām?
Kādus dokumentus šķirnes medību
suņa saimniekam jāuzrāda medību
procesa kontrolējošām institūcijām?

iespējama kuņģa samešanās

sunim nebūs medību azarta

sunim vispirms ēdiens
jānopelna

vakcināciju apliecinošus
dokumentu

abus minētos dokumentus

suņa ciltsrakstu kopija

Kādos gadījumos šķirnes medību sunim
ja medī ar suni alās
abi varianti pareizi
nav jābūt apzīmētam ar spilgtas krāsas
elementu vismaz 2 cm platumā?
Kur jāreģistrē medību šķirnes suns pēc
Lauksaimniecības datu centrā
pašvaldībā
mikročipa implantēšanas?
Cik agri drīkst atsavināt medību šķirnes
pēc 8 nedēļām kopš
pēc 4 nedēļām kopš dzimšanas
kucēnu no mātes ?
dzimšanas
Kāds būs ieguvums, ja medību šķirnes
pamata paklausība atvieglo
nekāds, gluži pretēji, tas
suns apgūs pamata paklausības
sadarbību ar suni medību
notrulinās medību šķirnes suņa
iemaņas?
procesā
instinktus
Kad atļauts atrakt alas, medījot ar alu
tikai, lai izceltu suņa noturētu izrakumi neietekmē turpmāku alu
medību suni ?
dzīvnieku
apdzīvotību
Kurš atbilstoši medību veidam un
apstākļiem pieņem lēmumu par medību
medību vadītājs
abi kopā
šķirnes suņu izmantošanu?
tikai medību šķirnes suņus,
kas ir vakcinēti un apzīmēti
suņus, kuri skaustā nepārsniedz
saskaņā ar normatīvajiem
0.5m augstumu
aktiem par suņu turēšanas
Kādus suņus atļauts izmantot medībās?
kārtību

Kāpēc putnusuņi sastingst stājā, kad
identificē medījamā putna smaržu?

ārpus dzinējmedību sezonas

Valsts Meža dienestā
pēc 6 nedēļām kopš dzimšanas
šķirnes medību suņi ir gudri jau
no dzimšanas
vienmēr, lai maksimāli efektīvi
pārbaudītu alu labirintus
medību suņu saimnieks

tos suņus, kuriem ir pastiprināta
interese par mežu un
dzīvniekiem

lai precīzāk noteiktu putna
lai labāk sagatavotos izšķirošajam
atrašanās vietu, ar stāju
lēcienam, izslēgtu putna bēgšanas lai norādītu medniekam , kur ir
noturētu to uz vietas un dotu
iespēju un nomedītu to, aiztaupot
putns un pēcāk noķertu to
medniekam laiku pienākt un
medniekam šāvienu
sagatavoties šāvienam

Kāds ir dzinējsuņu uzdevums medībās?
Kādās medībās parasti izmanto
dzinējsuņus?

Kā izpaužas dzinējsuņa meistarība?

Kāds ir alu suņu uzdevums medībās?

patsāvīgi sameklēt un izcelt
medījumu, dzīt to ar balsi pa
svaigām pēdām līdz
medījumu nomedī

patsāvīgi sameklēt medījumu,
dzīt to bez balss pa svaigām
pēdām līdz medījumu nošauj

medībās ar dzinējiem

individuālajās medībās

prasmē ilgstoši dzīt zvēru,
nezaudējot tā pēdas

prasmē ātri, veikli izdzīt zvēru no
meža un ātri atgriezties pie
saimnieka

prasmē ilgstoši un neatlaidīgi
apriet dzīvnieku uz vietas

sekot medījumam alā, atrast
to un vai nu izdzīt zvēru no
apriet dzīvnieku alā tik ilgi, kamēr
alas, vai nokost un izvilkt to
mednieks nav devis signālu
noteikt, vai alā ir medījums ar
no alas, vai arī ar niknu
dzīvnieku izdzīt no alas ar skaļu
skaļu riešanu pie alas ieejas
riešanu iedzīt zvēru alas
un niknu riešanu
atzarojumā un aizturēt tur tik
ilgi, kamēr mednieks alu atrok

putnu meklēšana zālē vai
krūmos, norādot to atrašanās
vietu ar apstāšanos,
sastingstot saspringtā stājā,
bet pēc šāviena atrast
medījumu un atnest to
Kāds ir putnu suņa uzdevums medībās?
medniekam

Kādu šķirņu suņi ietilpst laiku suņu
grupā?

patstāvīgi sameklēt un apriet
zvēru vai putnu un, piesaistot tā
uzmanību, aizturēt līdz
mednieka pienākšanai
medībās ar dzinējiem un
ūdensputnu medībās

apriet atrasto putnu, neļaujot
tam aizlidot, līdz mednieka
pienākšanai, bet pēc šāviena
atrast medījumu un atnest to
medniekam

Krievu - Eiropas,
Austrumeiropas, Rietumeiropas,
Rietumsibīrijas, Karēļu - somu
Igauņu un Norvēģu laikas
un Austrumsibīrijas laikas

putnu medīšana zālē, krūmos
vai kokos, norādot to atrašanās
vietu ar palēcienu, apstāšanos,
sastingstot saspringtā stājā, un
riešanu

Krievu - Eiropas laikas

Kādu šķirņu suņi ietilpst alu suņu
grupā?

Kādas ir raksturīgās asinspēdu suņu
pazīmes?

Kādu šķirņu suņi ietilpst dzinējsuņu
grupā?

Kādi ir raksturojošie Krievu-Eiropas
laiku parametri?

asspalvainais un
gludspalvainais foksterjers,
velšterjers, vācu medību
terjers, gludspalvainais,
asspalvainais un
garspalvainais taksis

foksterjers, jagterjers, taksis un
bīgls

gluds apmatojums, garas un maza auguma suņi ar izcilu redzi
nokarenas ausis, krunkaina
un dzirdi, garām un nokarenām
piere, vaļīga āda un izcila oža
ausīm, skaļu un skanīgu balsi

takši, terjeri, spanieli

slaidas kājas, īsas ausis, garš
apmatojums, pilnīgi nocirpta
aste un izcila augšējā oža

Latvijas dzinējsuns, igauņu
dzinējsuns, krievu dzinējsuns, Krievu dzinējsuns, bīgls, Latvijas
Latvijas dzinējsuns, Krievu bīgls, krievu raibais
dzinējsuns, īsspalvainais Bavārijas Eiropas laika, bīgls, Bavārijas
dzinējsuns, lietuviešu
dzinējsuns, foksterjers
dzinējsuns, Krievu spaniels
dzinējsuns
liela auguma, ar spēcīgu, bet
vidēja auguma, spēcīgs,
vidēja auguma, ar spēcīgu,
kalsnu ķermeni, apmatojums
apmatojums rūsgans, rūsgans
bet kalsnu ķermeni,
balts, pelēks, sarkanbrūns vai ar tumšu seglojumu, pelēcīgs ar
apmatojums melns, balts
brūns dažādos toņos
sarkanbrūniem laukumiem, īss

lai precīzāk noteiktu putna
lai labāk sagatavotos izšķirošajam
atrašanās vietu, ar stāju
lēcienam, izslēgtu putna bēgšanas lai norādītu medniekam, kur ir
noturētu to uz vietas un dotu
iespēju un nomedītu to, aiztaupot
putns un pēcāk noķertu to
medniekam laiku pienākt, lai
Ko nozīmē putnu suņa sastingšana, ejot
medniekam šāvienu
veiktu šāvienu
pa lauku?

Kāpēc cilvēkam nevajadzētu ļaut, lai
suns laiza viņam seju?

pastāv varbūtība, ka cilvēks var
inficēties no suņa ar dažādām
pastāv iespēja inficēt suni ar
dažādām alerģiskām slimībām infekcijas slimībām un parazītiem,
tostarp ehinokoka lenteni

seju vajag mazgāt katram
pašam

95% blusu populācijas atrod
apkārtējā vidē oliņu, kāpuru
un kūniņu veidā, jāapstrādā
suns un vide

Kā ir jāveic blusu apkarošanas
pasākumi?
Kura putnusuņu šķirne izceļas ar izteikti
universāla pielietojuma iespējām gan
Vācu asspalvainais putnu suns
medību veida, gan vides un laika
apstākļu ziņā?
jāvakcinē obligāti atbilstoši LV
Vai suns ir jāvakcinē pret trakumsērgu?
likumdošanai

blusas izķer suni noguldot uz
muguras un gaidot, kad vēdera
rajonā, kur īsāks apmatojums
parādīsies blusa

jānoskuj suns kails, tad
jānomazgā un kādu laiku jāveic
novērošanas pasākumi

Krievu spaniels

Vācu medību terjers

ja suņa uzvedībā novērojamas
izmaiņas
suns mašīnu uztvers par savu
jauno mājvietu un būdā vairs
negulēs

pēc mednieka ieskatiem

suns var radīt automašīnas
suns var ciest no pārkaršanas
Kāpēc suni vasarā nedrīkst atstāt slēgtā
salonam neatgriezeniskus
un iet bojā
mašīnā pat uz neilgu laiku?
bojājumus
būtu nepieciešama suņa
kārtīgs medību suns parasti pēc
dažkārt sunim, tāpat kā cilvēkam
Suns ilgstoši pēc medībām atsakās no
vizuāla apskate pie vetārsta
medībām ir noguris, tāpēc arī
vajag atslodzes dienas
barības, saguris, izvairās no sabiedrības:
pret slēptām traumām
neēd un daudz guļ
ērces pārnēsā sunim letālo medību suņi ir pietiekami imūni,
nav jēgas, jo ērces parasti pašas
Vai lietderīgi apstrādāt suni pret ērču
slimību piroplazmozi, jeb tā lai inficētos ar ērču pārnēsātām
pēc piesūkšanās nokrīt
kodumiem?
saukto babēziju
slimībām
mīlīgs suns kļūst nemīlīgs,
parādās agresijas izpausmes,
abas atbildes liecina par
netipiska uzvedība, pastiprināta
ēd neēdamas lietas
trakumsērgas simptomiem
Kādi ir iespējamie trakumsērgas
siekalošanās, kustību
izpaušanās simptomi?
traucējumi, paralīze
nav noteikts, ka katra konkrēta
katra konkrēta medību suņu
jebkurš suns ar medību
Vai katra konkrēta medību suņu šķirne
medību suņu šķirne būtu
šķirne ir piemērota noteiktam instinktiem var medīt jebkuru
ir piemērota noteiktam medību
piemērota noteiktam medību
medību veidam
medījamo dzīvnieku
veidam?
veidam
Attēlā redzamais suns ir:
foksterjers
gludspalvainais foksterjers
jagdterjers
Attēlā redzamais suns ir:
dzinējsuns
asinspēdu suns
basets
Attēlā redzamais suns ir:
alu suns
kalnu medību suns
putnu suns
Attēlā redzamais suns ir:
dzinējsuns
asinspēdu suns
basets
Attēlā redzamais suns ir:
putnu suns
dzinējsuns
istabas mīlulis

velšterjers
putnu suns
putnu suns
Latvijas dzinējs

Attēlā redzamais suns ir:

Kādi ir raksturojošie Latvijas dzinēju
parametri?
Kādā periodā atļauts izmantot šķirnes
medību suni aļņu, staltbriežu, meža
cūku un stirnu individuālajās medībās?
MEDĪJUMA APSTRĀDE UN HIGIĒNA
Kuras medījamā dzīvnieka sugas gaļu,
termiski neapstrādātu, lietojot uzturā,
cilvēki ar trihinelozi visbiežāk saslimst
Latvijā?
Vai pēc nomedīta meža dzīvnieka
apstrādāšanas būtu jāmazgā un
jādezinficē rokas?
Lai medījumu drīkstētu nodot tālākai
apstrādei, apmācītai personai vai
veterinārārstam nomedīšanas vietā ir
jāveic nomedītā savvaļas dzīvnieka
Cik ilgā laikā pēc dzīvnieka nonāvēšanas
ir jāizņem kuņģis un zarnu trakts?
Lai mednieks nomedīto dzīvnieka gaļu
mazos daudzumos pēc apstrādes varētu
piegādāt gala patērētājiem, PVD
reģistrētā apstrādes vietā liemeņa un
iekšējo orgānu apskati veic:
Nomedītā dzīvnieka ķermeņa
atdzesēšana jāuzsāk:

putnu suns
dzinējsuns
augumā mazāki par vidējo, liela auguma, apmatojums garš,
apmatojums spožs, melns, ar
melns, spožs, virs acīm, krūšu
krasi norobežotiem
priekšpusē, zem vaigu kauliem, uz
rūsganiem plankumiem uz
priekškājām spilgti rūsgani
galvas, krūtīm un kājām
laukumi

istabas mīlulis
spēcīgi, augumā virs vidējā,
mazliet izstiepti, galva
ķīlveidīga, apmatojums īss,
melns ar sarkanbrūniem un
dzeltenīgiem laukumiem
individuālajās medībās šķirnes
ievainota dzīvnieka atrašanai visu
medību suni atļauts izmantot
abi pārējie varianti ir pareizi minēto dzīvnieku sugu medību
dzīvnieka sugai noteiktajā
termiņos
dzinējmedību periodā

meža cūku

alni

stirnu

jā

nē, nav nepieciešams

tikai tad, ja dzīvnieks izskatās
aizdomīgs

ķermeņa un iekšējo orgānu
apskate

dīrāšana un sadalīšana gabalos

salīdzināšana ar citiem
nomedītajiem dzīvniekiem

pēc iespējas ātrāk

24 stundu laikā

ne vēlāk kā 2 stundas pēc
dzīvnieka nomedīšanas

valsts pilnvarots
veterinārārsts vai apmācīta
persona

PVD inspektors

vecākais mednieku kolektīva
biedrs

saprātīgā laika posmā pēc
dzīvnieka nogalināšanas

nav nepieciešama

tikai vasarā

Latvijas dzinējs

Lielajiem medījamiem dzīvniekiem
atdzesēšanas procesā temperatūrai
visās nomedītā dzīvnieka daļās
jāsasniedz ne vairāk kā:
Pārvedot nomedītos dzīvniekus uz
medījamo dzīvnieku apstrādi jāizvairās
no:
Nenodīrātus savvaļas medījamos
dzīvniekus, kuri paredzēti realizācijai
pārtikas apritē:

+ 7 ° C grādi

ķermeņu sakraušanas kaudzē kontrolējošo iestāžu darbiniekiem

nedrīkst sasaldēt

Kāda informācija medniekam jāsniedz
apmācītai personai (vai
veterinārārstam) uzrādot nomedīto
par nomedītā dzīvnieka
dzīvnieku, lai medījumu varētu nogādāt uzvedību pirms nogalināšanas
apstrādes uzņēmumā (kautuvē un
medījumu apstrādes vietā vai
medījumu savākšanas centrā)?
Kuru sugu dzīvnieku galvai un
diafragmai vienmēr jābūt pie ķermeņa,
lai medījumu gaļu varētu nogādāt
apstrādes uzņēmumā (kautuvē un
medījumu apstrādes vietā vai
medījumu savākšanas centrā)?
Mazo medījamo dzīvnieku atdzesēšana
jāuzsāk saprātīgā laikā pēc dzīvnieka
nomedīšanas un visās ķermeņa daļās
temperatūrai jāsasniedz ne vairāk kā:

- 18 ° C grādi

meža cūkām

+ 4 ° C grādi

apkārtējās vides temperatūra

vairāku dzīvnieku pārvadāšanas
vienlaicīgi

dīrā tikai pēc atkausēšanas

pēc iespējas ātrāk sasaldē

par dzīvniekiem, kas paskrēja
garām

par šāvieniem, kas tika raidīti
dzīvnieka virzienā

maziem medījamiem dzīvniekiem staltbriežiem, aļņiem, stirnām

- 18 ° C grādi

+ 7° C grādi

Medījumu higiēna ir:
Lai novērstu piesārņojuma risku,
medījamo dzīvnieku gaļu pārvadā
transportlīdzeklī, kas ir:
Ar gremošanas saturu notraipītas
nomedītā dzīvnieka ķermeņa vietas
kuņģa un zarnu izņemšanas laikā:
Nomedīto dzīvnieku ķermeņi to
uzglabāšanas un transportēšanas laikā
jāpasargā no piesārņojuma, ko var
radīt:

Kādu informāciju satur
pavaddokuments, lai medījamo
dzīvnieku varētu nogādāt medījumu
apstrādes uzņēmumā (kautuvē un
medījumu apstrādes vietā vai
medījumu savākšanas centrā)?

Medījuma gaļu drīkst laist pārtikas
apritē, ja:

pasākumu kopums, kas jāveic
pasākumu kopums, kas jāveic
pasākumu kopums, kas jāveic
apmācītai personai vai
medniekam, lai piegādātā
pircējam, lai piegādātā
veterinārārstam, lai patērētājam
medījumu gaļa atbilstu
medījumu gaļa atbilstu cilvēku
piegādātā medījuma gaļa atbilstu
patēriņa prasībām
patēriņa prasībām
patēriņa prasībām
tīrs un nepieciešamības
ir izsniegta uzlīme medījamo
gadījumā nodrošina atbilstošu
dzīvnieku un gaļas pārvadāšanai
temperatūru

pietiekoši liels

nogriež ar tīru nazi

noskalo ar lielu daudzumu ūdens

noslauka ar lupatu

abas atbildes pareizas

citi nomedītie dzīvnieki

insekti, grauzēji un citi dzīvnieki

dzīvnieka nonāvēšanas diena,
laiks, vieta, dzīvnieka
uzvedība pirms nomedīšanas,
ķermeņa identifikācijas nr. un
apmācītas personas vai valsts
pilnvarota veterinārārsta
apskates rezultāti

dzīvnieka nonāvēšanas diena,
laiks, vieta

mednieka novērojumi medību
laikā

medījumu apstrādā PVD
reģistrētā medījumu
apstrādes vietā vai PVD atzītā
medījuma apstrāde (dīrāšana) ir
medījumu apstrādes
veikta mežā
uzņēmumā un liemenis ir
marķēts ar veselības
marķējumu

medījumu ir apstrādājusi
apmācītā persona

Kādu medījumu piegādā medījumu
apstrādes vietā vai uzņēmumā?
Vai PVD atzīts pārstrādes uzņēmums
drīkst pieņemt no mednieka medījuma
liemeni bez veselības marķējuma
konservu ražošanai pašpatēriņam?
Vai būtu jāveic regulāra barotavu
tīrīšana, dezinfekcija?
Kādu ūdeni ir jāizmanto medniekiem
apstrādājot medījumu?
Kas ir bebrs pārtikas apritē?
MEDĪBU VEIDI UN PAŅĒMIENI, ĒTIKA

ķermeni ar nenodīrātu ādu

nodīrātu liemeni

sadalītu gaļu gabalos

nē

jā

pašpatēriņam

jā

tas nav nepieciešams

dzeramo ūdeni

grāvja ūdeni

lietus ūdeni

lielais medījamais dzīvnieks

bebru pārtikā nedrīkst lietot

mazais medījamais dzīvnieks

tas nav reglamentēts

tikai torņa vai luktas,
medniekam atrodoties vismaz
2,5 m virs zemes

riesta sākumā

tad, kad sanāk

jauni staltbriežu buļļi

veci staltbriežu buļļi

lauksaimniecības zemēs

purvos, to perifērijā, niedrājos,
dumbrājos

Kā, medījot individuāli diennakts
pieejot, gaidot pārejas vietās,
tumšajā laikā, atļauts medīt staltbriežu
no torņa vai luktas
bulli riesta laikā, laika posmā no 1.
septembra līdz 15. oktobrim
Medījot baurī, kad vēlams nomedīt
riesta perioda otrajā pusē un
riestojošu bulli
beigās
vidēja vecuma staltbriežu
Visintensīvāk bauro
buļļi
izcirtumos un jaunaudzēs,
meža laucēs, pamestās
mājvietās un
lauksaimniecības zemēs, kas
piekļaujas meža masīviem vai
Staltbrieži visbiežāk riesto
to daļām

Medījot staltbriežu buļļus, medniekam
vienlaicīgi pienāk 2 identiska vecuma
buļļi. Vienam no tiem ir skaisti 14
bulli ar aptuveni 80
žuburu, vismaz sudraba medaļai
to bulli, kura trofeja
centimetrus gariem, resniem, bulli ar medaļas vērtiem ragiem
atbilstoši ragi, otram aptuveni 80
medniekam šķiet interesantāka
taisniem ragiem bez žuburiem
centimetrus gari, resni, taisni ragi bez
žuburiem. Kuru no buļļiem medniekam
būtu jānomedī
Vai, medījot staltbriežus baurī, ir
jā, to dara vienmēr, ja vien
medī tikai briežu teļus, jo tie
baurī parasti govis un teļus
pieņemts medīt staltbriežu govi vai
medniekam ir atbilstoša medību traucē govīm piedalīties riesta
nemedī
teļu?
atļauja
norisē
var noteikt aptuvenu buļļa
vecumu, jo bullim kļūstot
Vai pēc buļļa balss rupjuma un
vecākam tā balss kļūst
jā, vecumu var noteikt precīzi
nē
baurošanas intensitātes var noteikt
rupjāka un tas bauro mazāk
baurotāja vecumu?
intensīvi
parasti pat nāvējoši sašauts,
buļļi pret trāpījumu ir izturīgāki, jā, nāvējoši sašauts tas parasti
staltbriedis var noiet līdz pat
govis un teļi ļoti jutīgi
krīt uz vietas
Vai staltbriedis ir jutīgs pret trāpījumu?
200 m
Gaides medībās, meža laucē baroties
iznāk meža cūku bars. Viens no
dzīvnieku, kurš ir mazkustīgs,
dzīvniekiem ir izreikti mazkustīgs,
noplukušu apmatojumu un
kādu no lielajām cūkām
sivēnu, jo tam ir garšīga gaļa
plušķainu apmatojumu, no bara turas
turas no bara savrup
atstatus. Kuru no meža cūkām jūs
nomedīsiet?
tikai tad ja trāpa galvā vai
Vai pēc dzīvnieka reakcijas mednieks
mugurkaulā un dzīvnieks krīt uz
lielākoties jā, bet ne vienmēr
nē
var pateikt, kur dzīvniekam ir trāpīts?
vietas
Ja pārnadzis pēc šāviena izdara ieslīpu
šāda reakcija liecina par
lode ir aizgājusi skarot krūšu
sašautas ir abas vai viena
lēcienu uz priekšu, pieraujot vienu vai
trāpījumu krūšu kurvī - sirdī,
kurvja apakšu, tādēļ nav vērts
priekškāja
abas priekškājas pie rumpja, tad:
plaušās
dzīvnieku meklēt

Ja dižmedījums,it īpaši staltbriedis,
alnis vai mežacūka, pēc šāviena krīt uz
vietas, tad

Kā vērtējams tēmēts šāviens dzīvnieka
kaklā?
Vai stirnāzi ir iespējams pievilināt,
atdarinot kazas pīkstienu?
Kuru no pārnadžu tēviņiem riesta laikā
var pievilināt atdarinot kunkstēšanu vai
īdēšanu?
Medījot stirnas un meža cūkas ar
pieiešanu vasaras vidū (jūlijā), Jums
izdodas pielavīties stirnu kazai, kas
viena ganās meža laucē:
Vai riestojošs aļņu bullis var būt
bīstams cilvēkam?

medniekam ir jābūt ļoti
uzmanīgam un gatavam
izdarīt otru šāvienu, jo nereti
dzīvniekam var būt traumēta
centrālā nervu sistēma, taču
tas var atgūties no šoka un
ievainots aizbēgt

mednieks ir trāpījis dzīvniekam
mugurkaulā vai galvā, tas ir
paralizēts un nobeigsies, tādēļ
dzīvnieka piešaušana nav
nepieciešama

parasti tas ir uz vietas beigts

visi normāli mednieki cenšas
dzīvniekam šaut pa kaklu vai
galvu, jo tad dzīvnieks krīt uz
vietas
nē, uz kazas pīkstienu atsaucas
jā, āzis uz pīkstienu nāk vienmēr
tikai kazlēns

šāds šāviens nav ētisks, jo
pa kaklu jācenšas trāpīt vienmēr,
dzīvnieks var tikt ievainots un
lai nebojātu gaļu
aiziet
jā, riesta laikā, ja āzis ir bez
kazas
aļņu bulli

staltbriedi

stirnu āzi

kazu nomedīt nedrīkst

kazu drīkst nomedīt

kazu drīkst nomedīt, ja
mednieka rīcībā ir atbilstošs
savilcējs

jā

nekad

tikai gadījumos, kad tas ir kopā
ar govi un teļu

vecākais, pieredzes
bagātākais bullis parasti iet
pēdējais, kad jaunie buļļi
mastu jau pametuši, nereti, ja
medī bez suņiem, vecs bullis aļņu buļļi mastu pamet haotiski
nogaida, kad dzinēji paiet
Ja mastā ir vairāki dažāda vecuma aļņu garām, un mastu pamet caur
buļļi, kādā secībā tie centīsies mastu
flangu, atpēdām vai pat pēc
pamest?
dzīšanas beigām
Vai aļņi mēdz veidot ģimenes barus jā
nekad, jo bullis uzbrūk teļiem
govs ar teļiem un bullis?

pirmais vienmēr iet vecais
bullis, cenšoties no briesmām
izvest jaunākos

nē

Ja mastā ir vairāki dažāda vecuma
staltbriežu buļļi, kādā secībā tie
centīsies mastu pamest

Kas ir medību podests?

Kādam nolūkam izvieto medību
podestus?
Vai dzinējmedībās medību vadītājs var
norīkot sev palīgus, kuri izvieto
mednieku vai dzinēju līnijas?
Kādus medījamos dzīvniekus medī,
izmantojot karodziņus?
Vai rubeņu un medņu gailis ir
uzskatāms par dižmedījumu?
Vai vilks un bebrs ir dižmedījums?

Kā medī caunas?
Kā medī āpšus?

Ūdensputnus Latvijā atļauts medīt:
Kad ir atļautas medņu un rubeņu
medības?

staltbriežu buļļi mastu pamet
haotiski

pirmais vienmēr iet vecākais
bullis, cenšoties no briesmām
izvest jaunākos

dzinējmedību tornītis, kurā
mednieks stāvot vai sēžot
ķeblītis mednieka sēdēšanai
gaida medījamo dzīvnieku
tos izmanto, lai dzinējmedībās
mednieks atrastos virs zemes,
lai medniekam būtu kur novietot
tādejādi paaugstinot medību
ieroci, mugursomu un pārējo
drošību, jo šāviena brīdī
medību aprīkojumu
ieroča stobrs vērsts virzienā
uz zemi

pirmie iet jaunie buļļi, tad vidēja
vecuma buļļi, bet pēdējie mastu
pamet vecākie buļļi
podests uz kura medību
noslēgumā godina veiksmīgākos
medniekus

lai medniekam nebūtu jāstāv
kājās

jā, tas ir atļauts

nē, tas ir aizliegts

palīgs drīkst izvietot tikai
dzinējus, medniekus nostāda
medību vadītājs

zeltainais šakālis

meža cūkas

vilkus

jā

dižmedījums ir tikai medņu gailis

nē

jā
nē
par dižmedījumu uzskata vilku
ar medību šaujamieroci un
speciāli apmācītu laiku suņu
dzinējmedībās
uz gaidi barošanās vietās
grupas suni un ar medību
rīkiem
ar alu suni atrokot alas, ar ar pieiešanu labības tīrumos, kad
dzinējmedībās
medību šaujamieroci uz gaidi
āpsis barojās
individuālajās medībās

atkarībā no medību dalībnieku
skaita gan individuālajās, gan
kolektīvajās medībās

kolektīvajās medībās

01.09. -31.12.

01.07.-31.08.

20.03. - 10.05.

Kā medī bebrus?
Kā Jūs rīkosities, ja ķeramkastē caunas
vietā būsiet noķēruši sermuli?
Kas ir lauka balodis?
Vai savainota mežacūka ir bīstama?
Vai drīkst medīt mežacūkas
individuālajās medībās ar pieiešanu
labības laukā diennakts tumšajā laikā?

Kā pēc šāviena jāpieiet kritušam
dzīvniekam?
Ja lapsa pēc šāviena paceļ (uzrauj) asti
vertikālā stāvoklī?

Medību rīkiem atļauts medīt:
Ar kādas koku sugas zaru godina
veiksmīgo šāvēju, kurš nomedījis
dižmedījumu?

Kas individuālās medībās šāvējam
pasniedz apsveikuma zariņu?
Kas dzinējmedībās apsveic veiksmīgo
šāvēju, pasniedzot apsveikuma zariņu?

ar medību rīkiem, uz gaidi, ar
alu suni
palaidīšu brīvībā

ar medību rīku - kājķeramajām
lamatām
nogalināšu to un nogādāšu
Latvijas Dabas muzejā

izliekot cilpas
nogalināšu, lai iegūtu vērtīgu
kažokādu vai izgatavotu izbāzni
kaitēklis, kas posta labības
sējumus

medījamais putns

aizsargājamais putns

bīstama var būt jebkura
vecuma savainota mežacūka

tikai kuiļi

tikai lielas sivēnmātes

nē

jā

jā, ja mednieks ir viens pats

dzīvniekam vienmēr jāpieiet
piesardzība nav nepieciešama,
piesardzība ir vajadzīga, ja
no aizmugures ar šaušanai
ja dzīvnieks ir beigts un
dzīvnieks izrāda dzīvības pazīmes
sagatavotu ieroci
nekustās
tas liecina par trāpījumu un,
lapsa tā dara parasti pirms sāk
tas liecina, ka nav trāpīts
ka dzīvnieks ir savainots
mukt
lapsas, Amerikas ūdeles,
Amerikas ūdeles, jenotsuņus,
āpšus, bebrus, meža cūkas,
baibakus, jenotsuņus,
ūdrus, bebrus, lapsas, āpšus,
baibakus, ondatras, seskus
ondatras, bebrus
seskus
egles vai ozola

bērza

kāds no medību biedriem, bet
apsveikuma zariņš tiek pasniegts
ja mednieks medībās ir viens,
tikai kad individuālajās medībās
zariņu nolauž un pie cepures
piedalās vairāki mednieki
mednieks piesprauž pats
medību vadītājs

kāds no medniekiem

kadiķa

apsveikuma zariņu
individuālajās medībās
nepasniedz

zariņu pats sev pasniedz šāvējs

Ko novēl medniekam pirms medībām?
Kādu šāvienu uzskata par neētisku?
Neētiski ir šaut medījamo dzīvnieku

Kurā situācijā drīkst šaut ūdensputnu?
Atbilstoša medību ieroča un munīcijas
izvēle ir tad, kad

Mednieka apģērbs medībās ir:
Nav ētiski veikt šāvienu pa
dižmedījumu, ja tas attiecībā pret
mednieku ir?
Kurš ir autors ja dižmedījumu ir šāvuši
vairāki medību dalībnieki?
Kurš ir autors nelimitētajam
medījamam dzīvniekam, ja pa to ir
šāvuši vairāki mednieki?
Vai ir ētiski nomedīt sivēnmāti, kura
zīda sivēnus?
Vai ir ētiski nomedīt staltbriežu govi briežu bara vadoni?
Strīdus par trofejas piederību izšķir
Kas pirmais izlozē gaļas porciju?
Kas piedalās medījuma vilkšanā un
apstrādē un sadalē?

“Ne pūkas, ne spalvas!”

“Lai veicas!”

“Nepazaudē ieroci!”

aizejošam dzīvniekam
tēmējot krūšu apvidū
tēmējot sirdī
pēcpusē
abi atbilžu varianti
guļošu
nepiemērotā distancē
var izšķirt apspalvojuma krāsu
var noteikt ka lidojošais putns ir var saprast ka lidojošais objekts
nianses, redzēt putna kājas,
ūdensputns
ir putns
noteikt sugu
dzīvnieks krīt uz vietas vai
aiziet savainots, bet ir veiksmīgi
iet tālu un nobeidzas no
ievainots pārvietojas nelielā
atrodams ar asinspēdu
iekšējas asiņošanas
attālumā, dodot asinspēdu
atbilstošs, speciāls medību
apģērbs ar piemērotiem
aksesuāriem

atbilstošs apģērbs, kas
nopērkams sporta veikalos un
piemērots aktivitātēm dabā

darba drēbes, kuras var
nosmērēt ar dubļiem vai asinīm

pretimnākošs vai promejošs

garāmejošs

stāvošs

mednieks, kurš dzīvnieku
mednieks, kurš ir labāks draugs mednieks, kurš pēdējais izšāvis
pirmais nāvējoši ievainojis
medību vadītājam
pa dzīvnieku
mednieks, kurš pēdējais
mednieks, kurš dzīvnieku pirmais mednieks, kurš ir labāks draugs
izšāvis pa skrejošu vai lidojošu
nāvējoši ievainojis
medību vadītājam
medījamo dzīvnieku
nē, šāda rīcība nav
jā, ja meža cūku skaits ir
jā, ja ievēro normatīvos aktus
attaisnojama
jāsamazina
ievērojot normatīvos aktus, šāda
jā, ja staltbriežu skaits ir
nē
rīcība ir pareiza
jāsamazina
medību vadītājs
medību formējuma vadītājs
šāvēji savā starpā izstrīdoties
dižmedījumu autori
augstākstāvoši mednieki
dzinēji
visi medību dalībnieki

dzinēji

jaunākie kolektīva biedri

Godinot dižmedījumu tā mutē ieliek
egles vai ozola trejzariņu, lai
Godinot un fotografējot dižmedījumu
to nogulda tā, lai sāni, kuros ir
trāpijums būtu uz augšu, lai
Fotografējoties sēdēt uz medījuma
Medību dieviete ir
Ko medību vadītājs pasniedz
medniekam, kas ir pūdelējis medījamo
dzīvnieku?
Visu mednieku aizbildnis ir
Ar ko izpilda medību signālus

Vai medījot staltbriežus dzinējmedībās
mednieki ir jāizvieto "uz atpēdām"?
Ja pārnadzis pēc šāviena uzrauj kūkumu
un mūk sīkiem solīšiem, tad:

Kādam nolūkam nepieciešamas "Vārnu
kājas"?
Kas ir "pūdelis"?
Kādas ir vispopulārākās putnu medības
Latvijā
Ko mednieks atbild, kad saņēmis
novēlējumu "Ne pūkas, ne spalvas" ?

atdotu nomedītajam
parādītu to ka dižmedījums visu
dzīvnieks labāk izskatītos
dzīvniekam godu un sniegtu
mūžu ir pārticis no šādas
fotogrāfijās
simbolisku pēdējo maltīti
barības
godinātu precīzo šāvēju uz
trāpījuma vietas novietotu pa trāpījuma vietu netecētu asinis
egles vai ozola trejzariņu
ir neētiski
ir ētiski
ir gan ētiski, gan estētiski
Diāna
Māra
Milda
smilgu vai citu graudzāli

kadiķa vai priedes zariņu

ozola vai egles zariņu

Sv. Huberts

Sv. Jānis
izšaujot gaisā noteiktu šāvienu
skaitu

Sv. Pāvils

ar medību ragu jeb tauri

sasaucoties

jā, jo staltbrieži bieži vien
šķērso dzinēju ķēdi un mastu
cenšas pamest pretēji
dzīšanas virzienam

ja medībās piedalās liels
dalībnieku skaits, to var darīt

tas nav nepieciešams

ir trāpīts pa vēderu, skarot
aknas vai kuņģi

trāpīts "desmitniekā" un ir
sašauta sirds

trāpīts mugurkaula smadzenēs,
traucējot dzīvnieka
pārvietošanos

ar vārnu kājām apbalvo
medniekus, kas dzinējmedībās
pūdelējuši dižmedījumu

nomedīto vārnu kājas mednieki
var savākt un nodot, pretī
saņemot limitētā medījamā
dzīvnieka savilcēju

mednieku stāsts

suņu šķirne

ūdensputnu medības

mežirbju medības

sloku medības

Pie velna!

Būs jau labi!

Paldies!

vārnu kājas ir mežaudzē
izcirstas šaušanas stidziņas,
kas atvieglo medījamā
dzīvnieka ieraudzīšanu un
droša šāviena izdarīšanu
neprecīzs šāviens, kad
dzīvniekam nav trāpīts

Mednieks šāvienu pa medījamo
dzīvnieku izdara
Kas nomedītajam dzīvniekam izņem
iekšas?
Vai ir ētiski nomedīt staltbriežu vai aļņu
bulli ar nenotrītiem ("spalvainiem")
ragiem?
Tradicionāli pēc medībām pagatavo
Pirms medībām, godinot medību
dievieti un izlūdzoties medību veiksmi
Kuru minēto medījamo dzīvnieku
medības riesta laikā ir atļautas un
mednieku vidū ļoti iecienītas?

kad ir pārliecināts, ka
veiksmīgs trāpijums ir
garantēts, drošā situācijā,
nepārsniedzot optimālo
šaušanas distanci
mednieks, kurš dzīvnieku ir
nomedījis

jebkurā situācijā, ievērojot
drošības prasības, lai nesavainotu
citus medību dalībniekus

tiklīdz dzīvnieks parādās, lai
nenokavētu un paspētu to
nošaut

dzinējs

medību vadītājs

jā, šādi buļļi ir nomedījami

katra mednieka brīva izvēle

nē, šāda rīcība ir neētiska

nomedītā dzīvnieka aknas

nomedītā dzīvnieka gaļas gulašu

nomedītā dzīvnieka gaļas zupu

mednieki paklanās

mednieki aplaudē

mednieki sauc "urā"

staltbriežu buļļu

meža cūku

vilku

