L AT VIJAS

MEDNIEKU

ASOCIĀCIJAS

INFORMATĪVAIS

IZDEVUMS

Nr. 4. 2009. (21)

Grozījumi Medību noteikumos atvieglos mednieku kolektīvu darbu
Ainārs Zvejnieks,
LATMA valdes loceklis
Latvijas medību saimniecības darbību
nosaka Medību likums un Medību noteikumi (Ministru kabineta noteikumi Nr.
760, 23.12.2003.). Zemkopības ministrija ir izstrādājusi grozījumus Medību
noteikumos, kuri jau nodoti izskatīšanai
Ministru kabinetā.
Medību noteikumu (MN) grozījumu
projekts paredz izmaiņas dzīvnieku medību
termiņos, piemēram, bebru medību sezona
ir pagarināta par vienu mēnesi, t.i., līdz 30.
aprīlim, bet āpšus paredzēts medīt no 1. augusta. Ūdensputnu medību termiņu plānots
pagarināt līdz 30. novembrim.
Būtiskas izmaiņas varētu sagaidīt bebru medību cienītāji, jo priekšlikums bebru
iekļaut nelimitēto medījamo dzīvnieku sarakstā padarītu bebru medības vienkāršākas
– nebūtu nepieciešamas medību atļaujas,
kas jāaizpilda pēc katra dzīvnieka nomedīšanas. Medījamo dzīvnieku saraksts ir papildināts ar meža zosi.
Pieauguša dzīvnieka medību atļauja turpmāk būs derīga, arī medījot attiecīgās sugas
dzīvniekus līdz gada vecumam. Piemēram,
ja medniekam ir neizmantota medību atļauja aļņa buļļa medībām, tā dos tiesības medīt arī aļņu teļu, kas vēl nav sasniedzis gada
vecumu.
Projekts ietver jaunu medību pieteikšanas kārtību. Pašlaik medības jāpiesaka uz
laika posmu līdz septiņām dienām Valsts
meža dienesta (VMD) kontrolējošā struktūrvienībā, neatkarīgi no tā, vai tajā laikā
kāds medīs konkrētajā medību iecirknī vai
– nē. Medību tiesību lietotājam medības
VMD būs jāpiesaka uz visu gadu, iesniedzot arī kontaktinformāciju par atbildīgo
personu. Atbildīgās personas uzdevums un
pienākums būs koordinēt sava kluba mednieku atrašanās vietas medību laikā medību
iecirknī. Savukārt medniekiem noteikts pienākums pirms medībām informēt atbildīgo
personu par plānotajām medībām un ievērot tās norādījumus par mednieku atrašanos
medību laikā medību iecirknī. Pēc medībām
medniekiem vienas dienas laikā jāinformē
atbildīgā persona par medību laikā nomedītajiem un ievainotajiem limitētajiem vai
nelimitētajiem dzīvniekiem. Saņemto informāciju atbildīgā persona ierakstīs t.s.
nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā,
bet medību sezonas beigās apkopoto informāciju tā nodos VMD. Šādi plānots uzlabot
nomedīto dzīvnieku uzskaites sistēmu, kā
arī atvieglot mednieku kolektīvu darbību,
ļaujot pašiem uzņemties lielāku atbildību
par medību organizēšanu un mednieku atrašanās vietām.
Medību vadītājam noteikumu grozījumu
projektā paredzēts pienākums rūpēties, lai
dzinējmedībās piedalītos tikai tie mednieki,
kuriem pie apģērba ir labi saskatāmi spilgtas krāsas elementi – oranžas vai dzeltenas
luminiscējošas krāsas vestes, kā arī ne mazāk
kā 3 cm plata lente pie cepures vai ap piedurkņu augšdaļām.
Sagatavošanas gaitā vispretrunīgāk tika
vērtētas izmaiņas, kas skar medību munīcijas
lietojumu. MK grozījumu projekts paredz,

ka mežacūku, kas vecāka par gadu, kā arī
alni un staltbriedi atļauts šaut ar vītņstobra

stobra munīciju un medību lodi. Šī norma
ieviesta, lai novērstu līdzšinējo noteikumu

zāka par 3000 džouliem, nošaus arī alni, taču
mednieka šāvējprasmi mēdz ietekmēt dažādi

Grozījumi Medību noteikumos paredz, ka ar stirnu āža medību atļauju varēs nomedīt arī stirnu kazlēnu
medību šaujamieroci, kura šāviņa enerģija
stobra galā nav mazāka par 3000 džouliem,
un ekspansīvas iedarbības lodi. No gludstobra medību šaujamieročiem izmantojami 20.
līdz 10. kalibra ieroči, ja tiek šauts ar glud-

bezatbildīgu interpretāciju. Mednieki negodprātīgi izmanto spēkā esošo prasību, kas
nosaka, ka alni un staltbriedi atļauts šaut tikai ar medību lodi. Protams, precīzs šāvējs ar
lodi, kuras šāviņa enerģija stobra galā ir ma-

subjektīvi un objektīvi iemesli. Svarīgākais,
lai pēc iespējas mazāk būtu gadījumu, kad
dzīvnieki tiek ievainoti un pēc tam netiek
atrasti. Tās ir medību ētikas normas, kas jāievēro katram Latvijas medniekam.

Nepieciešama nozaru darbības saskaņošana
Elmārs Švēde,
LATMA valdes priekšsēdētājs
Šogad Medību saimniecības attīstības
fonds piešķīra finansējumu projektam
„Darba uzdevumu un metodikas izstrāde
pētījumam par maksimāli pieļaujamo medījamo dzīvnieku blīvumu un minimālo
jeb kritisko populācijas lielumu”. Tā īstenotājs – Latvijas Valsts mežzinātnes institūts (LVMI) „Silava” – projekta vadītāja
Aivara Ornicāna personā šā gada 3. novembrī organizēja semināru ar ekspertu
un speciālistu piedalīšanos.
LVMI „Silava” pētnieks Jānis Ozoliņš,
skaidrojot projekta mērķi, uzsvēra, ka
svarīgi nodrošināt netraucētu un ilgtspējīgu lauksaimniecības, mežsaimniecības un
medību saimniecības attīstību, tāpēc jāņem
vērā šo nozaru ekonomiskās atšķirības un
dažādā ietekme uz vidi. J. Ozoliņš secinā-

ja, ka nepieciešama nozaru darbības saskaņošana, kurā ne tikai medību saimniecībai
jārēķinās ar lauksaimniecību un mežsaimniecību, bet arī šīm divām nozarēm jāievēro
medību saimniecības intereses. LVMI „Silava“ pētnieks norādīja, ka projekts virzīts, lai
sekmētu medību saimniecību saglabāšanu
lauksaimniecības un mežsaimniecības fona
apstākļos, nevis izmantotu alternatīvu pieeju – pāreju uz profesionālu dzīvnieku populāciju regulēšanu.
Viens no galvenajiem semināra laikā izskanējušiem secinājumiem bija, ka dzīvnieku blīvumu nosaka dažādi faktori, kas ne vienmēr ir tieši saistīti ar medībām. Medības
ir tikai viens no instrumentiem, ar kuriem
iespējams ietekmēt dzīvnieku blīvumu, taču
esošajos apstākļos tieši mednieks ir atbildīgs
par postījumiem, ja dzīvnieku blīvums ir
pārāk liels, kā arī izjūt sekas tam, ja dažādu
iemeslu dēļ dzīvnieku skaits samazinās.

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti
arī ar Vides risinājumu institūta pētījumu
„Medījamo pārnadžu attālās izsekošanas
pilotprojekts”. Šā projekta laikā no 2009.
gada sākuma tika aprīkoti ar raidītājiem un
izsekoti divi savvaļas dzīvnieki – staltbriežu bullis un briežu govs. Projekta īstenotāji
novēroja, ka dzīvnieki pārvietojās no viena
mednieku kolektīva teritorijas uz citu, kas
norāda, ka dzīvnieku uzskaiti nevar balstīt
uz viena kolektīva datiem. Novērotie brieži
šķērsoja upes un nereti pietuvojās cilvēku
apdzīvotām vietām. Dzīvnieku izmantotās
teritorijas mainījās arī riesta laikā. Pētījuma
rezultāti pierādīja, ka daudzi mednieku pieņēmumi par dzīvnieku apdzīvoto teritoriju
un to pārvietošanos ir tikai mīti, kas neļauj
ilgtspējīgi apsaimniekot konkrētus medību
iecirkņus.

Igaunijas zemes īpašnieki pieprasa medību tiesības
Igaunijas Mednieku asociācija
Tallinā oktobra vidū notika starptautiska konference, kurā tika apspriests
medību tiesību jautājums Igaunijā. Kaimiņu valsts zemes īpašnieki protestē
pret līdzšinējo prasību, kas liedz viņiem
medību tiesības savā īpašumā.
Igaunijas zemes īpašnieki uzskata, ka,
piešķirot medību tiesības zemes īpašniekiem, tiktu atrisināta virkne problēmu.
Kopš 1994. gada kaimiņvalstī ar likumu noteiktajā minimālajā medību iecirkņa platībā
5000 ha tiek iekļautas visas zemes, neņemot
vērā zemes īpašnieku attieksmi pret medniekiem, kas šo iecirkni apsaimnieko. Lai
gan zemes īpašniekam, līdzīgi kā Latvijā, ir
tiesības savā īpašumā medības aizliegt, mednieki viņu savās rindās var arī nepieņemt.
Igaunijas Privāto meža īpašnieku apvienības valdes priekšsēdētājs Ando Ēlmā (Eelmaa) norāda, ka, nododot medību tiesības
zemes īpašniekiem, palielinātos arī nelielais mednieku skaits valstī, kas patlaban ir
mazāks par 1% no kopējā iedzīvotāju skaita,
kā arī tiktu veiksmīgāk risināta medījamo
dzīvnieku nodarīto postījumu problēma.
Tomēr mednieku pārstāvji uzskata, ka
šādas pārmaiņas medību saimniecībai par

labu nenāks, jo nav iespējama ilgtspējīga
medījamo dzīvnieku apsaimniekošana nelielos medību iecirkņos. Mednieki apgalvo,
ka viņiem nemaz nav izdevīgi savā pulkā nepieņemt kādu no zemes īpašniekiem, jo var
sekot aizliegums medīt uz viņa zemes. Viņi
ir pārliecināti, ka problēmas starp medniekiem un zemes īpašniekiem risināmas lokāli, nevis pieņemot sasteigtus lēmumus.
Lai gan Igaunijas zemes īpašnieki uzskata, ka medību tiesību nodošana zemes
īpašniekiem atrisinās daudzas problēmas,
Latvijas piemērs rāda, ka arī šī norma nav
pilnīga. Latvijas Medību likums paredz
tiesības zemes īpašniekam vai lietotājam
savā zemes gabalā medīt normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā. Medību tiesības zemes
īpašnieks vai lietotājs var izmantot pats vai
nodot citai personai. Tomēr Latvijas medniekiem grūtības sagādā daudzie līgumi, kas
jāslēdz ar privāto zemju un mežu īpašniekiem, tāpat aktuāla ir postījumu problēma,
un arī mednieku skaits valstī ir nepilns 1%
no iedzīvotāju skaita.
Konferencē informāciju par savas valsts
medību iecirkņu veidošanas īpatnībām un
aktuālākajām problēmām sniedza arī Lietuvas, Zviedrijas, Vācijas un Somijas pārstāvji. Piemēram, Vācijā, kur īpašums ar likumu

tiek ieskaitīts medību
kooperatīvā,
„zaļi”
noskaņotie īpašnieki
Eiropas tiesā pieprasa sev tiesības aizliegt
medības, bet Zviedrijā
problēmu rada norma,
ka alni var medīt arī
nelielā zemes īpašumā, kas liedz ilgtspējīgi apsaimniekot dzīvnieku populācijas.
Jebkurā sistēmā ir
savas nepilnības, kas
risināmas katrā valstī,
un pagaidām vēl nav
radīts tāds medību
iecirkņu veidošanas
modelis, kas novērstu visas problēmas,
ar ko ikdienā saskaras mednieki, zemes
īpašnieki un arī dabas
aizstāvji. Līdz ar to
katrs lēmums jāpieņem atbildīgi, ievērojot atsevišķas valsts
īpatnības un medību
tradīcijas.

Vai dzīvnieka nošaušana iežogotās platībās ir medības?
Mare Pētersone
Kad staltbriedi, pat likumīgi notvertu
savvaļā, ievieto iežogotā platībā, tas kļūst
par lauksaimniecības dzīvnieku, uz kuru
vairs neattiecas medību reglamentējošie normatīvie akti. Medījamos dzīvniekus aplokā
var nogalināt saskaņā ar attiecīgu Ministru
kabineta noteikumu prasībām, taču šo procesu nesauc par medībām, bet gan par dzīvnieku kaušanu, izmantojot šaujamieročus.
Daļa briežaudzētāju tomēr uzstāj, ka dzīvnieka nošaušana iežogotās platībās saucama
par medībām.

Apdraudēs izpratni par medībām

Šo jautājumu savā grāmatā „Pasaules lielie
medījamie dzīvnieki” (1989) plaši aplūkoja Dr.
A Bubeniks, un viņa atziņas ir aktuālas arī šodien. „Medniekiem, kuriem rūp ne tikai medījumu, bet arī medību liktenis, vajadzētu padomāt
par trofeju vērtēšanas principiem. Mednieki
nedrīkst sacensties, cenšoties iegūt pasaules
rekorda trofejas, lai uzlabotu savu personīgo
sabiedrisko stāvokli, nezaudējot savu labo slavu
sabiedrības acīs. Trofeju nedrīkst uzskatīt par
mednieka statusa simbolu, bet drīzāk trofeja
ir paša medījumu simbols un sugas specifiskā
raksturiezīme. Šādā gadījumā trofeju izstādes
un katalogi kļūst par unikālu izglītojošu palīgmateriālu un vērtīgu zinātnisku instrumentu,

stāvis Gerhards Damms rosina noteikt un
izvērtēt iespējamos draudus mednieka tēlam,
kā arī definēt trofeju medību patieso nozīmi,
tā apliecinot savu dabas aizsarga un patiesa
mednieka statusu. CIC uzsver, ka trofejas,
kas iegūtas savvaļā un iežogotās platībās, ir
atšķirīgi vērtējamas un klasificējamas.

Latvijas Mednieku asociācijas pārstāvis Ainārs Zvejnieks atbalsta uzskatu, ka dzīvnieku
nogalināšana iežogotā teritorijā nav pielīdzināma medībām: „Dzīvnieku nogalināšanu
savvaļas dzīvnieku dārzos jāreglamentē nor-

citādi.“
Valsts meža dienesta Medību daļas vadītājs
Jānis Baumanis kategoriski neatbalsta „parku
teritorijās audzētu dzīvnieku“ izmantošanu
trofeju medībām: „Medību trofejai būtu jāatspoguļo savvaļas populācijas stāvoklis, un
nebrīvē izaudzētiem indivīdiem vajadzētu
būt iezīmētiem, lai pat pēc izkļūšanas vai
izlaišanas savvaļā tie nevarētu tikt izmantoti
trofeju medībām. Medībām derētu tikai šo
indivīdu nākamās paaudzes, kas dzīvojušas
savvaļā un izaugušas tradicionālas medību
saimniecības apstākļos. Līdz ar to nebrīvē turētu dzīvnieku nogalināšana nebūtu saistāma
ar medības regulējošiem normatīvajiem ak-

sniedzot pierādījumu tam, kā mednieki var
uzlabot medījamo dzīvnieku labturību. Lielākie ragi dzīvniekiem ir pārejas vecumā starp to
pilnbriedu un vecumu. Šāda vecuma tēviņi ir
iegūstami kā labāko trofeju nesēji, lai apliecinātu nozīmi izcilāko īpatņu ilgtspējīgā izmantošanā,” rakstīja A. Bubeniks.
Turpinot apspriest šo tematu mūsdienu
situācijā, CIC Dienvidāfrikas delegācijas pār-

matīviem aktiem, kuri nosaka dzīvnieku turēšanas un izmantošanas kārtību dārzos, bet
ne ar Medību noteikumiem.
Savvaļas dzīvnieku nogalināšana iežogotā
teritorijā, kad tie pielīdzināmi lauksaimniecības dzīvniekiem, nevar tikt uzskatīta vai
noformēta kā medības ne ētisku apsvērumu
dēļ, ne arī pēc būtības, neatkarīgi no tā, vai
dzīvnieks nogalināts ar medību ieroci, vai kā

tiem. Šādu nostāju pagaidām kā „labo gribu“
deklarējušas trofeju vērtēšanā kompetentās
starptautiskās institūcijas un arī Latvijas eksperti. Trofejas audzēšana ex situ nav savienojama ar ilgtspējīgu medību saimniecību
ne no ētiskā, ne ekoloģiskā viedokļa. Tā degradē medības kā tradicionālu dabas resursu
izmantošanas veidu un negatīvi ietekmē bioloģisko daudzveidību.“

Nebrīvē audzētie dzīvnieki
jāiezīmē

Briežaudzētāji vēlas legalizēt t.s. trofeju
medības iežogotās platībās, lai to kā pakalpojumu pārdotu jebkuram interesentam gan no
Latvijas, gan ārvalstīm. Mērķis – veidot savu
uzņēmumu, piesaistot klientus no ārvalstīm,
– ir atbalstāms, taču, nosaucot dzīvnieku iegūšanu iežogotās platībās par medībām, var tikt
apdraudēta pareiza medību būtības izpratne.
Medību likums nosaka, ka medības ir darbību kopums vai atsevišķas darbības, kad, izmantojot medību šaujamieročus, rīkus, metodes
vai paņēmienus, tiek izsekoti vai meklēti, ķerti, sagūstīti, ievainoti vai nonāvēti medījamie
dzīvnieki.
Jāņem vērā, ka gan dabas aizstāvji, gan liela daļa sabiedrības pret medībām attiecas negatīvi. Pastāv ļoti trausla robeža starp to, kāda
ir medību būtība un kā tās izprot sabiedrība,
tāpēc ir pat bīstami iežogotās platībās turēto
dzīvnieku šaušanu pielīdzināt medībām. Šādi
tiktu degradēta ideja par to, ka medības ir svarīgs dzīvnieku populāciju apsaimniekošanas
līdzeklis, kā arī varētu rasties iespaids, ka vienīgais mednieku mērķis ir nevis iepazīt dzīvniekus, ar savām zināšanām un iemaņām izaicinot
medījumu tā dabiskajā vidē, pastāvot iespējai,
ka dzīvnieks var aizbēgt, bet gan brutāli to nošaut, lai iegūtās trofejas kļūtu par kāda mednieka sociālā statusa apliecinājumu.

Par godīgām medību tradīcijām

Pēc gadījuma, kad 2006. gadā tika anulēts pasaules rekords trofejai, kas bija iegūta,
staltbriedi izaudzējot iežogotā platībā, bet pēc
tam to pārvedot uz citu vietu „nomedīšanai”,
Starptautiskā medību un medījamo dzīvnieku
aizsardzības komiteja (CIC, angļu val.) pieņēma deklarāciju, ka nosoda jebkādu neētisku
manipulāciju veikšanu medījamiem dzīvniekiem ar mērķi radīt trofejas. CIC uzsvēra savu
atbalstu godīgām medību tradīcijām, kā arī
aicināja medību organizācijas un medniekus
nosodīt šādas vai līdzīgas neētiskas darbības.
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Jānis Ozoliņš,
VMD Medību daļas vadītāja vietnieks
LVMI „Silava” pētnieks
Šī ir jau septītā sezona, kopš lūši tiek medīti
limitēti. Desmitām reižu esam mērījuši, pirms
izšķīrāmies 1997. gadā atļaut medniekiem „nogriezt” nepieredzēti lielu daļu no lūšu vietējās populācijas. Pēc 158 lūšu nomedīšanas populācijas
pieaugums apstājās uz pieciem gadiem, bet mēs
ļoti ceram, ka, pateicoties šobrīd vismaz pieckārt
lielākam stirnu daudzumam, lūši ir daudz sagatavotāki šādai medību slodzei.
Mūsu rīcībā ir dati par līdz šim nomedīto
326 lūšu dzimumu un vecumu. Nomedītie lūši
vai vismaz to galvas tiek ievāktas visā valsts teritorijā kopš 1998. gada 1. oktobra bez īpašas
sistēmas, drīzāk pēc nejaušības principa, ko veido apstākļu sakritība, kad monitoringa speciālistam ir iespēja aizbraukt pēc materiāla un trofejas ieguvējs piekrīt nodot nodīrātu dzīvnieku
izpētei. Līdz 2003./2004. gada medību sezonai
izpētīti 20 – 25% no nomedītajiem lūšiem, bet

pēc iestāšanās Eiropas Savienībā esam centušies
pārbaudīt vismaz pusi no nomedītajiem vai citādi bojā gājušajiem lielajiem plēsējiem. Tātad
populācijai augot un vairāk medījot, pieaug arī
darba apjoms. Toties var uzskatīt, ka mūsu rīcībā
nonāk aizvien pilnīgāka informācija.
Gandrīz puse no nomedītajiem (ap 40%) ir
lūšu kaķēni vecumā līdz 1 gadam. Savu dzīvi
vairākums lūšu beidz līdz 7 – 8 gadu vecumam,
un tikai viens no visā šajā laikā pārbaudītajiem
dzīvniekiem nodzīvojis līdz 11 gadiem. Šāds vecumu sadalījums ir atbilstošs zīdītāju populācijai, kas strauji aug vai vismaz veiksmīgi atjaunojas. Lai gan uzmanību pievērš tas, ka kopš 2005.
gada nav parādījies neviens viengadīgs lūsis. Tas
it kā ir pretrunā faktiem, ka lūšu šajā laikā kļuvis
vairāk un arī lielākā daļa no nomedītajiem tikusi
pārbaudīta. Lūšu aizsardzības plānā minēts, ka
tieši pirmajā dzīves gadā izdzīvojušie lūši ir visdrošākā populācijas rezerve un garants medību
ilgtspējībai. Tomēr tieši šajā vecuma grupā ir
izveidojies lūšu deficīts, un mēs nezinām, kādēļ
tas noticis tieši tagad, kad kopumā novērots po-

pulācijas pieaugums. Varbūt pieaugums notiek
nevis uz vairāk piedzimušo lūsēnu rēķina (tie
tiek intensīvi nomedīti vai iet bojā pēc mātes
nomedīšanas), bet gan nomedīto vietā, kā arī
pilnīgi jaunās vietās ienākot jauniem pieaugušiem dzīvniekiem no teritorijām, kur tos nemedī? Tādas vietas, lai gan ne pārāk lielās platībās,
Latvijā un visgarām Latvijas robežai tomēr pastāv. Lietuvā un Baltkrievijā lūši ir aizsargājams
dzīvnieks, arī Krievijas teritorijā pie Latvijas robežas lūšu medības nenotiek, un šīs platības aizaug ar jaunu mežu. Tāpat Igaunijas dienviddaļā
noteiktas vairākas aizsargājamas teritorijas, kur
lūšus nemedī. Varbūt Latvijas mežos pieaugušo lūšu kļuvis tik daudz, ka viengadīgie spiesti
doties jaunu dzīvesvietu meklējumos? Taču tieši
tad viņiem vajadzētu biežāk sastapt medniekus
vai nokļūt citās nepatikšanās. Pagaidām viengadīgo plēsēju trūkumam nav izskaidrojuma. Šī
apstākļa dēļ gan limitu šogad nesamazināsim, jo
kopumā lūšu mums tiešām netrūkst. Atbildi ceram rast, medniekus bez iemesla neierobežojot,
bet cieši ar tiem sadarbojoties. Jaunajai sezonai

plānojam 150 lūšu nomedīšanas atļaujas, kas ir
par 33 vairāk un pat nedaudz pāri 10% robežai
no oficiālās uzskaites. Limita sadalījums pa virsmežniecībām kā līdz šim nav vienmērīgs. Visvairāk lūšus drīkst medīt ziemeļu un austrumu
zonās. Dienvidu un rietumu novados lūši būs
jāpasaudzē, bet centrālajā daļā ap galvaspilsētu
tiem tiek dota „zaļā gaisma” ceļošanai no Latvijas austrumiem uz Kurzemi.
Nobeigumā aicinājums medniekiem atturēties no lūšu medībām bezsniega apstākļos! Esam
jau vairākkārt atgādinājuši, ka vienīgi Latvijā
ir tik gara lūšu medību sezona (skat. www.cicwildlife.org), tādēļ izmantojiet to godprātīgi.
Desmit gadus ilgušā monitoringa ceļā esam uzzinājuši to, ko citu valstu speciālisti mums norādīja jau agrāk – jaunajiem lūsēniem, pat ja viņu
māti nomedī decembrī vai janvārī, gandrīz nav
cerību izdzīvot. Stāvoklis, kādā pēc mātes bojā
ejas nonāk bezpalīdzīgie lūšu mazuļi, nepavisam
neiedvesmo zinātniekus atbalstīt Latvijas mednieku vēlmi saglabāt savas priekšrocības. Tāpēc
„šaujiet garām”, bet nešaujiet uz ko pagadās!

Valsts meža dienestā 94 mežniecības
Valsts meža dienestā (VMD) veiktas
strukturālās izmaiņas, lai nodrošinātu virsmežniecību un mežniecību uzraugāmo teritoriju atbilstību Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likumā noteiktajam novadu iedalījumam, pēc iespējas nodrošinot
novada teritorijas uzraudzības piekritību
vienai mežniecībai. No 1. novembra 101
mežniecības vietā VMD izveidotas 94 mežniecības. Mežniecību skaita samazināšana
un izmaiņas mežniecību uzraugāmajās teritorijās medniekiem un meža īpašniekiem arī
turpmāk ļaus saņemt pakalpojumus, tikai
daļai mainīsies tā saņemšanas vieta.

Izmaiņas piecās virsmežniecībās

Strukturālās pārmaiņas ir saistītas ar sabiedrības vēlmi samazināt valsts pārvaldes iestāžu skaitu, kā arī nepieciešamību ekonomēt
finanšu līdzekļus. Mežniecību skaitu un atrašanās vietu ietekmē arī mežniecību uzraugāmo
teritoriju saskaņošana ar jaunizveidoto novadu
teritorijām.
Izmaiņas skāra Sēlijas, Dienvidlatgales, Ziemeļvidzemes, Dienvidkurzemes un Madonas
virsmežniecības. Ziemeļvidzemes virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā tagad ir par 3 mežniecībām mazāk, Dienvidkurzemes virsmežniecībā – par 2, bet, pamatojoties uz Līvānu
novada domes izteikto lūgumu, lai nodrošinā-

tu Latgales plānošanas reģiona teritorijā esošo
mežu vienotu pārraudzību, Līvānu mežniecība
(uzraugāmā teritorija – Līvānu pilsēta; Jersikas,
Rožupes, Rudzātu, Sutru, Turku pagasts) no
Sēlijas virsmežniecības tiek iekļauta Dienvidlatgales virsmežniecības uzraugāmajā teritorijā.

Ziemeļvidzemes
ecībā

virsmežni-

Piebalgas mežniecības (atradās Jaunpiebalgas
pagastā) uzraugāmā teritorija nodota Taurenes
mežniecības pārziņā, Pārgaujas mežniecības
(atradās Stalbes pagastā) uzraugāmo teritoriju
tagad pārrauga Jumaras mežniecība, bet Strenču (atradās Strenčos) – Valmieras mežniecība.
Raiskuma, Stalbes, Straupes pagasta mežu
īpašniekus apkalpo Jumaras mežniecība Kocēnu pagastā, Alejas ielā 8.
Drustu, Inešu, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas,
Zosēnu pagasta mežu īpašniekus apkalpo Taurenes mežniecība Taurenes pagastā, „Rudiņos”.
Strenču pilsētas; Sedas pilsētas ar lauku teritoriju; Ēveles, Jērcēnu, Plāņu, Trikātas, Matīšu,
Vecates pagasta meža īpašniekus apkalpo Valmieras mežniecība Valmieras pagastā, Vanagu
ielā 2.
Cēsu pilsētas un Vaives pagasta mežu īpašniekus apkalpo Priekuļu mežniecība Priekuļu
pagastā, Dārza ielā 12.

Dienvidkurzemes virsmežni-

ecībā
Uzraugāmajā teritorijā 13 mežniecību vietā
turpmāk darbosies 11 mežniecības.
Aizputes pilsētas; Aizputes, Cīravas, Kalvenes, Kazdangas, Lažas pagasta mežu īpašniekus
apkalpo Aizputes mežniecība Aizputē, Brīvzemnieku bulvārī 1.
Liepājas un Grobiņas pilsētu; Durbes pilsētas ar lauku teritoriju; Bārtas, Dunalkas, Gaviezes, Grobiņas, Medzes, Tadaiķu, Vecpils pagasta
mežu īpašniekus apkalpo Grobiņas mežniecība
Grobiņā, Atpūtas ielā 4.
Kuldīgas pilsētas; Īvandes, Laidu, Padures,
Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Turlavas pagasta
mežu īpašniekus apkalpo Kuldīgas mežniecība
Kuldīgā, Dārza ielā 8.
Ezeres, Jaunauces, Kursīšu, Nīgrandes, Rubas, Vadakstes, Zaņas pagasta mežu īpašniekus
apkalpo Kursīšu mežniecība Kursīšu pagastā,
„Kalnājos”.
Dunikas, Nīcas, Otaņķu, Rucavas pagasta
mežu īpašniekus apkalpo Nīcas mežniecība
Nīcas pagastā, „Mežgaros”.
Priekules pilsētas; Bunkas, Embūtes, Gramzdas, Kalētu, Priekules, Vaiņodes, Virgas pagasta
mežu īpašniekus apkalpo Priekules mežniecība
Priekules pagastā, „Senčos”.
Kabiles, Rendas, Rumbas, Vārmes pagasta
mežu īpašniekus apkalpo Pārventas mežniecība
Rumbas pagastā, „Čiekurīšos”.
Pāvilostas pilsētas; Sakas, Vērgales pagasta

mežu īpašniekus apkalpo Sakas mežniecība
Pāvilostā, Dzintaru ielā 73.
Brocēnu pilsētas ar lauku teritoriju, Blīdenes, Gaiķu, Remtes pagasta mežu īpašniekus
apkalpo Brocēnu mežniecība Brocēnos, Skolas
ielā 10.
Saldus pilsētas; Lutriņu, Jaunlutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Zirņu, Zvārdes, Saldus,
Šķēdes pagasta mežu īpašniekus apkalpo Saldus mežniecība Novadnieku pagastā, „Saldeniekos”.
Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu pagasta; Skrundas lauku teritorijas mežu īpašniekus apkalpo
Skrundas mežniecība Skrundā, Amatnieku ielā
1.

Madonas virsmežniecībā

7 mežniecību vietā izveidotas 5 mežniecības – Aronas mežniecība (atradās Madonā) un
Kalsnavas mežniecība (atradās Jaunkalsnavā) ir
pievienota Madonas mežniecībai, kas atrodas
Madonā, Skolas ielā 27, ar uzraugāmo teritoriju – Aronas, Liezēres, Bērzaunes, Kalsnavas,
Mārcienas, Lazdonas, Ļaudonas, Praulienas,
Mētrienas pagasts; Madonas pilsēta. Pārējo
Madonas virsmežniecības mežniecību atrašanās
vietas un uzraugāmās teritorijas nemainās.
Izmantota Valsts meža dienesta informācija,
www.vmd.gov.lv

Kokneses „Ķepainis“ medībās un izklaidēs
Ruta Sondore,
mednieku kluba “Ķepainis” biedre
Kokneses mežniecības mednieku klubs
“Ķepainis” darbojas jau 20 gadus, un tajā reģistrējušies 52 mednieki. Medības notiek 12000
ha lielā saimniecībā. „Ķepaiņa“ vārdu kolektīvs
ieguva pirms 5 gadiem. Tā finansiālo pamatu
veido mednieku ziedojumi (biedru naudas), kas
tiek izlietoti kluba darbībai un kopīgiem projektiem, piemēram, meža zvēru piebarošanai
un infrastruktūras labiekārtošanai. Visdažādākā
vecuma dalībnieki, kuru vidū ir gan divdesmitgadnieki, gan pensionāri, veido draudzīgu kolektīvu, kurā vecākie kolēģi labprāt dalās savā
pieredzē ar jaunajiem medniekiem.
Lai to veiksmīgāk apsaimniekotu mednieki
tika sadalīti vairākās brigādēs, kurām uzticētas
konkrētas teritorijas. Katru gadu notiek sagatavošanās darbi medībām – jāuzstāda jauni torņi,
jāizcērt vārnu kājas u.c.
Populārākais medību veids „Ķepaiņa“ biedriem ir kolektīvās dzinējmedības, lai gan notiek
arī individuālās un medības uz gaidi. Medību
sezonas sākumā kolektīvs spriež par medījamo
dzīvnieku skaitu, jo ir ieinteresēts medīt arī
nākotnē. Uz sezonas atklāšanu sabrauc gandrīz
visi kolektīva mednieki. Dzinējmedībās mednieki dodas kopā ar suņiem. Kokneses klubā populārākās ir laikas, un katru gadu to kļūst arvien

vairāk. Pirms stāšanās uz masta, mednieki izlozē
savu atrašanās vietu.
Pēc veiksmīgām medībām Kokneses mednieki ievēro tradīciju – kamēr vieni dala medījumu,
citi gatavo ceptas aknas ar sīpoliem un krējumu. Baudot garšīgo maltīti, mednieki apspriež
medības – kas šāvis, kurš trāpījis u.c. Kolektīva
sastāvā darbojas arī viena medniece, tāpēc vien,
kā saka paši kolektīva biedri, „skarbajai“ vīru
kompānijai nākoties ievērot pieklājības normas. Medību veiksmi viņa neietekmējot – šis
tradicionālais priekšstats Kokneses klubā nav
novērots.
„Ķepaiņa“ mednieki ir aktīvi sporta un atpūtas pasākumu rīkotāji. Par tradīciju kļuvušas
sportinga sacensības, uz kurām tiek aicināti arī
citu klubu biedri. Vienas no iecienītākajām ir
„Jāņu buka“ sacīkstes vasarā, kurās uzvarētājs
saņem buka šaušanas licenci. Šogad trāpīgākie
šķīvīšu šāvēji izrādījās no Sēlijas virsmežniecības
kolektīva. Lielu atsaucību guvušas arī sporta
spēles ģimenēm, kas tiek rīkotas jau sesto gadu.
Šis pasākums dod lielisku iespēju pavadīt kopā
jautru dienu ar ģimeni un kolektīva biedriem.
Kamēr mednieki šauj pa šķīvīšiem, sievas un
bērni piedalās dažādās stafetēs un sacensībās.
Balvu fonds šajās sacensībās ir tik dāsns, ka tās
saņem gandrīz katrs dalībnieks. Savukārt labākajai komandai tiek piešķirts ceļojošais mednieku kauss.

Ziemā kolektīvs organizē mednieku balli,
kurā ir iespēja ieraudzīt vienam otru ne tikai
medību, bet arī svētku „formā“. Šeit satiekas gan
kluba biedri, gan iepazīstas un sadraudzējas viņu

dzīvesbiedres, tā „Ķepaiņa“ kolektīvu darot vēl
saliedētāku.
Kokneses mednieku klubs „Ķepainis” citiem
kolektīviem vēl ”ne pūkas, ne spalvas” !

"Ķepaiņa" mednieki kopīgi būvējot medību torni
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Mūsdienu Zviedrijas meži ir bagāti ar
medījumu. Pagājušajā gadā zviedru medniekiem bija atļauts medīt 81 tūkstoti
aļņu, 119 tūkstošus stirnu, 18,6 tūkstošus dambriežu, 3,4 tūkstošus staltbriežu,

bija palikuši 100 aļņi, staltbrieži un stirnas. Lai apturētu medījamo dzīvnieku iznīcināšanu, zviedri 1830. gadā nodibināja
Zviedrijas Mednieku un savvaļas dzīvnieku
apsaimniekošanas asociāciju. 1938. gadā

Zviedrijā ir senas un izkoptas medību tradīcijas, it īpaši izrādot cieņu nomedītajam dzīvniekam
32,7 tūkstošus mežacūku un 34 tūkstošus
medņu. Taču pirms vairāk nekā 200 gadiem kāds karaļa Gustava III lēmums īsā
laikā bija „iztukšojis“ Zviedrijas mežus no
savvaļas dzīvniekiem.

Karaļa likums iztukšo mežus

Zviedrijas karalis Gustavs III 1789. gadā
medību tiesības piešķīra visiem valsts pilsoņiem, tostarp arī vienkāršajiem iedzīvotājiem, tā cerot pasargāt valsti no iespējamām
Franču revolūcijas sekām. Tomēr ziemeļzemes valdnieks nebija paredzējis, ka, „ļaujot
vaļu“ tautai, īsā laikā Zviedrijas mežos tiks
iznīcināti visi dambrieži, mežacūkas, pelēkie zaķi un pat truši, un fazāni. No mednieku lodes bija izdevies paglābties vien
vilkiem un brūnajiem lāčiem, kā arī dzīvi
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tika pieņemts pirmais Medību likums, kas
noteica, ka medības ir savvaļas dzīvnieku
apsaimniekošanas un aizsardzības sastāvdaļa. Ar savvaļas dzīvnieku apsaimniekošanu
uzdeva nodarboties asociācijai, bet katram
medniekam, kas vēlējās medīt, ik gadu bija
jāsamaksā noteikta summa.
Panākumi neizpalika – ap 300 tūkstoši
Zviedrijas mednieku šodien par medījuma trūkumu nevar sūdzēties. Kaimiņvalsts
medību saimniecības vērtība noteikta ap
215 miljoniem latu, bet ikgadējo aļņu medību vērtība ir apmēram 93 miljoni latu.
Medībās katru gadu iegūst apmēram 15
miljonus kg medību gaļas, t.i. 56 kg vienam
medniekam. Ap 70% zviedru vismaz reizi
gadā lieto medījuma gaļu.

Medības Zviedrijā – populāras
Medības Zviedrijā ir ļoti populāras. Mednieku un medību intereses valstī pārstāv
Zviedrijas Mednieku asociācija, kurā iestājušies ap 200 000 biedru. Medību tiesības pieder
zemes īpašniekiem, taču, ja viņi tās nevēlas izmantot, var iznomāt kādam citam. Apmēram
puse no zemes īpašumiem Zviedrijā pieder
valstij vai lieliem uzņēmumiem, un šajās
zemēs medību tiesības lielākoties ir iznomātas
mednieku klubiem vai individuāliem medniekiem. Lai gan valstī daudzi mednieki ir arī zemes īpašnieki, tomēr lielākā daļa zviedru savas
medību tiesības iegūst nomā. Medības notiek
vietās, kur to atļauj likums.
Mūsdienās Zviedrijā kļūst arvien grūtāk iegūt nomā medību tiesības, jo gandrīz nav vietu, kur no jauna var veidot medību iecirkni.
Taču ārvalstu medniekiem tiek piedāvātas t.s.
apmaiņas medības, kas nosaka, ka ārvalstniekam jāuzaicina uz medībām savā valstī mednieks no Zviedrijas, bet pēc tam viņš saņem
ielūgumu medīt Zviedrijā. Arvien populārākas
mūsu kaimiņvalstī kļūst t.s. komercmedības,
kuras zemes īpašnieki piedāvā gan ārvalstniekiem, gan arī vietējiem medniekiem.
Kopš 1992. gada tika ieviestas t.s. aļņu
apsaimniekošanas platības, tāpēc medījamo
dzīvnieku nodarītos zaudējumus zemes īpašniekiem lielākoties vairs nekompensē. Taču
noteikti daži izņēmumi, piemēram, lielo plēsēju, roņu un citu aizsargājamo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem. Apmēram 3,5
miljoni latu tiek kompensēts ziemeļbriežu
audzētājiem, bet ap 2,6 miljoniem latu tiek
izmaksāti kompensācijās par citu dzīvnieku
nodarītajiem postījumiem.

Eksāmens, medību maksa un
atļautie ieroči

Kopš 1985. gada visiem, kas Zviedrijā vēlas kļūt par medniekiem, jākārto eksāmens.
Tas sastāv no piecām daļām ar teorētiskiem
un praktiskiem pārbaudījumiem. Arī šaujamieroci Zviedrijā var iegādāties tikai tie, kas
nokārtojuši šo eksāmenu. Ārvalstu viesiem
šaujamieroča ievešanai un izmantošanai nepi-

eciešama atļauja.
Noteiktu dzīvnieku, piemēram, lāču, aļņu,
staltbriežu, bebru, medības atļautas tikai ar vītņustobra ieročiem. Līdzīgas prasības noteiktas
dambriežu un mežacūku medībām, tomēr šos
dzīvniekus var medīt arī ar gludstobra ieroci,
izmantojot medību lodi. Taču drīkst izmantot
tikai līdz 12. kalibra gludstobra ieročus, kuros
var ielādēt ne vairāk par 3 patronām. Medībās
nav izmantojami ieroči, kas mazāki par 20. kalibru (ar dažiem izņēmumiem). Stirnu medības ar gludstobra ieroci atļautas no 1. oktobra
līdz 31. janvārim. Pārējā laikā izmantojami tikai vītņstobra ieroči. Svinu saturošu munīciju
aizliegts lietot noteiktos mitrājos.
Zviedrijā ir noteikta gada medību maksa.
Piemēram, pagājušajā medību sezonā medniekam bija jāmaksā ap 20 latu. Iegūtie līdzekļi
tiek izmantoti izpētei vai citām aktivitātēm,
kas saistītas ar savvaļas dzīvnieku populāciju
apsaimniekošanu. Medījamo dzīvnieku izpētē
katru gadu tiek ieguldīti apmēram 1,7 miljoni
latu.
Medniekam ir jābūt apdrošinātam. Zviedrijas Mednieku asociācijas biedri apdrošināšanu
iegūst, samaksājot apmēram 20 latu lielu
biedru naudu.

Medību prasības

Zviedrijā medniekam medību laikā līdzi jābūt mednieka apliecībai, šaujamieroču atļaujai un mednieka apdrošināšanas polisei.
Nostājoties mastā, medniekam jānoskaidro
tuvāko mednieku atrašanās vieta, kā arī virzieni, kādos aizliegts šaut. Ieročus drīkst pielādēt
un iztukšot, tikai atrodoties savā norādītajā
vietā mastā. Pārējā laikā pārvietojoties, ieroči
ir vai nu atvāzti, vai ar atvērtu aizslēgu.
Atļauts veikt tikai drošus šāvienus, pārliecinoties, ka aiz dzīvnieka atrodas kāds šķērslis,
piemēram, klints, pakalns vai zemes valnis.
Šaut atļauts uz skaidri redzamiem dzīvniekiem, kas pret mednieku stāv sāniski. Katram
medniekam ir jāzina, kur pēc šāviena nokļūs
viņa raidītā lode. Par katru izdarīto šāvienu
nekavējoties jāziņo medību vadītājam arī tad,
ja dzīvniekam nav trāpīts. Pēc šāviena nedrīkst

Medību sezonas Zviedrijā

Lai medības nekļūtu par gaļas konveijeri
Aleksandrs Vulfsons,
mednieks
Dižķibeles radītās sekas sāk izjust arī
medību saimniecība, jo pēdējā gada statistikas dati apliecina, ka palielinājies
nelikumīgo medību skaits. Cilvēki, kas
zaudējuši ienākuma avotus, izmanto visus
iespējamos līdzekļus, lai pabarotu savu ģimeni. Šādā situācijā medības var kļūt par
vienu no gaļas sagādes veidiem.
Kad dzīve spiež rīkoties, nevienu vairs
neinteresē ne medību tradīcijas, ne ētika,
kur nu vēl rūpes par savvaļas dzīvnieku populācijām. Gan jau paši tiks galā – mežā viņiem ir gana ēdamā! Un kuru gan interesē
bioloģiskā daudzveidība, ilgtspējīga dabas
resursu izmantošana vai medījamo dzīvnieku sugu genofonds, ja tik tikko finansēm var
galus savilkt kopā? Pēdējos gados, pasekojot
līdzi dzīvnieku skaita pieaugumam, var rasties iespaids, ka to savairojies tik daudz, ka
nekas slikts jau nenotiks, ja šad un tad kāds,
nevienam nezinot, „nogāzīs“ kādu āzīti vai
cūciņu. Sirdsapziņas mierināšanai savas nelikumīgās darbības var argumentēt ar pārliecību, ka „tā dara visi“ un nekādas dramatiskas
sekas nav novērotas.
„Izdzīvošanas“ atmosfērā dzinējmedībās
kopā būšanas prieks var pārvērsties par intensīvu un sistemātisku traukšanos pēc gaļas,
kad kritīs jebkas, kas gadīsies stobra galā.
Netiks šķirots, vai tā ir sivēnmāte, vai – aļņu
govs. Deviņdesmito gadu vidū jau vairākos
medību kolektīvos novēroju, ka tradicionālās
mednieku sarunas, pēc medībām baudot
ceptas aknas, pamazām apsīka. Galvenais
bija saņemt savu gaļas porciju un tad – ātri
prom. Protams, dažādos mednieku kolektīvos ir atšķirīgas ieražas, taču šāda attieksme
liek padomāt par to, kādēļ vispār cilvēki dodas medīt un kas viņus šajā procesā piesaista?
Dažkārt rodas iespaids, ka dažiem medības ir
pārvērtušās par gaļas konveijeri, kas sezonas

laikā ik nedēļu nodrošina ar vajadzīgo produkcijas daudzumu. Tad tik tiešām – nedz
medību ētikai, nedz izkoptajām tradīcijām
vairs nav nozīmes. Arī domu apmaiņa ar
medību biedriem sāk šķist muļķīga, ja galvenais mērķis aprobežojas tikai un vienīgi ar
brutālu dzīvnieka nošaušanu, izķidāšanu un
sadalīšanu porcijās.

Es nerunāju par visiem tiem entuziastiem, kas pašaizliedzīgi attīsta savas medību
saimniecības, rūpējoties par to, lai būtu ko
medīt arī rīt un parīt. Kārtība būs tajā mājā,
kurā saimnieko gudrs saimnieks. Mednieku
kolektīvs ir saimnieks savā medību iecirknī,
un kā tas saimniekos, tādas būs arī medības.
Labas medību saimniecības izveidošanai ne-

pieciešams ilgs un pacietīgs darbs, taču tik
ātri un viegli var sagraut to, kas gadiem veidots. Tādēļ, par spīti visām ķibelēm un raizēm, aicinu turpināt baudīt medībprieku un
attīstīt savas medību saimniecības, nepārvēršoties par asinskāriem slepkavām, kas gatavi
nobeigt jebkuru dzīvnieku, kas pārpratuma
dēļ gadījies tuvumā!

Dzinējmedības vai medības ar traucēšanu
Pēteris Zahars,
mednieku kluba „Melnalkšņi” mednieks
Pats esmu aktīvs dzinējmedību dalībnieks, taču reizēm man gribas sarīkot
medības ar traucēšanu. Negrasos apgalvot,
ka šis medību veids būtu pats labākais, turklāt zinu, ka vecie mednieki tūlīt apgalvos,
ka nekā labāka par dzinējmedībām nav.
Medības ar traucēšanu Latvijā tiek rīkotas
tikai retos gadījumos, arī netiešā veidā, kad,
izsekojot ievainotu dzīvnieku, viens vai divi
medību vadītāja norīkoti mednieki (dzinēji)
ar suni virza dzīvnieku uz mednieka šaušanas sektoru.
Ja salīdzina Latvijā rīkotās medības ar Skandināvijas pieredzi, tad kaimiņvalstu medību

atstāt savu vietu mastā. Ja mednieks ir izšāvis
uz vienu no vairākiem dzīvniekiem, nākamo
šāvienu uz citu dzīvnieku var veikt tikai tad, ja
pēc pirmā šāviena dzīvnieks ir nokritis.
Stirnu kazu un kazlēnu medībās vispirms
medījams kazlēns un tikai pēc tam – kaza.
Medījot mežacūkas, aizliegts šaut pa bara vadošo sivēnmāti vai mežacūku ar sivēniem.

Medību sezona

Medību sezonu, kuras katru trešo gadu
pārskata valdība, ilgums un medījamās sugas
dažādos Zviedrijas reģionos var atšķirties. Aktīvākais medību laiks galvenokārt ir rudenī un
ziemā, t.i. sākot no augusta līdz februārim.
Alni var sākt medīt stundu pirms saullēkta
un tā medības atļautas līdz saulrietam. Zviedrijas ziemeļu daļā tās sākas septembrī un ir sadalītas divās daļās ar nelielu pauzi riesta laikā
septembra beigās un oktobra sākumā. Mazākajos medību iecirkņos aļņus atļauts medīt
tikai dažas dienas gadā.
Alni var medīt, sākoties stundai pirms
saullēkta un līdz saulrietam. Dažas sugas,
piemēram, stirnu, dambriedi un staltbriedi
var medīt stundu pirms saullēkta līdz vienu
stundu pēc saulrieta. Pēc saulrieta atļautas ti-

organizācija un norise vairāk līdzinās paraugmedībām. Medības tur, protams, sākas ar instruktāžu, iepazīstināšanu ar dienas norisi utt.,
taču mednieki saņem arī atbilstoši augstākajām
drošības prasībām sagatavotas kartes ar precīzi norādītām pozīcijām, kā arī radio austiņas,
lai medības varētu notikt tiešsaistē (online,
angļu val.). Tad mednieki tiek aicināti ieņemt
līdz 3 m augstus medību torņus, no kuriem
paveras labi pārskatāmi šaušanas sektori. Pateicoties tiešsaistes sakariem, visi medībās iesaistītie dalībnieki nekavējoties ir informēti
par pamanīto dzīvnieku un tā pārvietošanās
virzieniem, pēkšņu notikumu, medību suņu
aktivitāti, kā arī citiem novērojumiem. Šāds
aprīkojums prasa ne mazums materiālu ieguldījumu, taču medību kvalitāte ir nesalīdzināma

ar to, kas notiek Latvijas mežos. Ja kādam šī
doma šķiet nepieņemama, tad aicinu padomāt,
kā šodien notiktu dzinējmedību organizēšana,
ja nebūtu mobilo tālruņu.
Nav jau tik būtiski pieņemt vai noliegt vienu vai otru medību veidu, tomēr, izvērtējot
medību procesa rādītājus, medības ar traucēšanu ieņem stabilāku pozīciju. Pats svarīgākais, ka
tās ir drošākas gan medniekiem, gan dzinējiem
(traucētājiem); arī šaušanas sekmes ir labākas,
jo dzīvnieki pārvietojas ievērojami lēnāk nekā
dzinējmedībās; ir labāk organizētas, lai gan
kārtīgs medību vadītājs ir nepieciešams abos
medību veidos; laba infrastruktūra ar medību
torņiem un sagatavotiem šaušanas sektoriem.
Mūsu tradicionālo medību priekšrocība ir
laiks, kuru mednieki pavada kopā, piemēram,

ejot no viena masta uz otru. Tomēr atcerēsimies
– jo lielāks kolektīvs, jo lielāks „bardaks“, tātad
arī lielāka iespēja samazināties visbūtiskākajam
faktoram – drošībai.
Mudināšu jūs, kolēģi, lai arī kādu medību
veidu izvēlaties – tradicionālās dzinējmedības
vai gaides medībām līdzīgās ar traucēšanu
–, galveno vērību pievērst drošībai. Tomēr
padomājiet, vai tad nav labāk skaistā rudens dienā pasēdēt kādu stundu ilgāk tornītī
un ieklausīties mežā, kur kāds traucētājs ar
suni skubina dzīvnieku tieši jūsu virzienā, vai
dzirdēt bļaujošu dzinēju baru, kuri iztrenc no
meža ne tikai medījamos dzīvniekus, bet lieki satrauc arī tos, kuri nemaz nebūtu jātraucē,
nošaut trīsgadīgu briežu bulēnu vai aļņu govi,
atstājot teļu gandrīz drošai bojāejai?

kai medības ar pieiešanu vai gaides medības.
Stirnu medību sezona sākas 16. augustā,
ļaujot medīt stirnāžus, savukārt stirnu kazas
un kazlēnus var medīt no 1. oktobra. Zviedrijas ziemeļu daļā stirnu medības jābeidz 31.
decembrī, pārējā valsts teritorijā – 31. janvārī.
Dažos apgabalos stirnas var medīt no 1. maija
līdz 15. jūnijam.
Mežirbes vistu, rubeņu un medņu medību
laiks noteikts no 25. augusta (ar dažiem izņēmumiem).
Bebru, kas galvenokārt apdzīvo Zviedrijas
centrālo un ziemeļu daļu, medības atļautas no
1. oktobra līdz 15. maijam. Vispiemērotākais
šo medību laiks esot aprīļa beigās un maija
sākumā.
Zviedrijā pastāv ļoti stingras prasības
gadījumiem, kad dzīvnieks medībās tiek ievainots. Pārnadžu medībās šādās situācijās divu
stundu laikā jābūt pieejamam īpaši apmācītam
asinspēdu sunim, bet putnu medībās medību
suņa piedalīšanās ir obligāts noteikums.
Izmantota Zviedrijas Mednieku un savvaļas dzīvnieku apsaimniekošanas asociācijas informācija

Dzinējmedībās drošība ir galvenais - ar krāsu uz kokiem norādīts sektors,
kurā mednieks nedrīkst šaut.
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Košas vestes un cepures pašu un citu drošībai
Medībās pats svarīgākais ir ievērot
drošības prasības, lai novērstu nelaimes gadījumus un iespējamās traģiskās sekas. Medību noteikumu 6. nodaļa nosaka medību
šaujamieroča un medību munīcijas izmantošanas kārtību, kā arī drošības prasības
medībās. Būtisks ir noteikums, ka katram
medniekam, atrodoties norādītajā vietā, jāzina mednieku līnijas izvietošanas virziens
un blakus esošo mednieku atrašanās vieta.
Taču medniekus kuri ģērbušies grūti pamanāmos apģērbos, kas saplūst ar apkārtējo
vidi, nav viegli ieraudzīt.
Dzinējmedības var būt īpaši bīstamas,
jo tajās piedalās liels skaits mednieku, kuru
darbību ne vienmēr izdodas veiksmīgi koordinēt. Lai uzlabotu šo medību drošības
apstākļus, 2008. gadā Medību noteikumos

veiktie grozījumi nosaka obligātu prasību
medniekiem dzinējmedību laikā virsdrēbju
augšdaļā izmantot spilgtas krāsas elementus. Norma gan nenorāda, vai jāizmanto cepures, lentas vai vestes, ļaujot pašiem medniekiem izvēlēties sev pieņemamāko veidu,
kā kļūt labāk pamanāmam dzinējmedību
laikā.
Šāds definējums ļauj visumā brīvu normas interpretāciju, ko izmanto cilvēki, kuriem nerūp sava un citu mednieku drošība.
Spilgtu un labi pamanāmu elementu vietā
viņi lieto mazas sarkanas piespraudītes, kuras ar neapbruņotu aci nav iespējams saskatīt pat 5 m attālumā.
Tāpēc šajā „Jakts” numurā piedāvājam
ies pēju novērtēt, cik pamanāmi ir dažādi
spilgtas krāsas elementi mednieka apģērbā.

1. attēls

1. attēls. Izvēloties apģērbu, jāņem vērā tas, kāda krāsa vislabāk izcelsies uz apkārtējā fona.
2. attēls. Lai gan mednieks vestē atrodas vistālāk, tomēr dzeltenzaļais luminiscējošais apģērbs ir vislabāk saskatāms.
3. attēls. Mednieks pat no tuva attāluma lieliski saplūst ar apkārtējo vidi, no attāluma viņu
būtu ļoti grūti saskatīt.
4. attēls. Pats mednieks ir labi nomaskējies, taču skaidri saskatāma spilgti oranžā krāsa.
5. attēls. Šo mednieku ir grūti nepamanīt - ir skaidri redzams, kurā virzienā šaut nedrīkst.
6. attēls. Šāda maskēšanās pieļaujama, medījot individuāli, bet dzinējmedībās tas rada apdraudējumu sev un citiem.
7. attēls. Pat neliela spilgti oranžā lenta uz cepures ir labi saskatāma, taču rudenī, kamēr lapas vēl nav nobirušas, arī šādu elementu var nepamanīt.
8. attēls. Mednieks ir skaidri saskatāms pat rudenī, kad lapas vēl nav nobirušas.

2. attēls

3. attēls

4. attēls

5. attēls

6. attēls

7. attēls

8. attēls
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Aļņu vecuma noteikšanas pazīmes
Teļš – 6 nedēļas vecs
Neliels un lempīgs, garām kājām, skrien
mazliet nedroši, tā ļoti atšķiroties no saviem
vecākajiem „brāļiem“ (skatīt 1. attēlu). Rūsgans
apmatojums. Mazajiem teliņiem, salīdzinot ar
telītēm, uz skausta krēpes ir mazliet garākas.
Uz galvas veidojas apmatojuma virpulis, kur
pēc dažiem mēnešiem sāk veidoties radziņu
aizmetnīši.
Īsi pēc piedzimšanas teļš jau slienas kājās un
seko govij, cieši tai piespiedies. Teļš mauj žēli,
ar nazālu pieskaņu. Savu bērnu aļņu govs nikni
aizstāv, uzbrūkot ar priekškājām. Ja māte iet
bojā, teļš patstāvīgi izdzīvot nevar.

Teļš – 4 mēnešus vecs

Augums mazliet plecīgs, apaļīgs, ļoti īss kakls
un ļoti garas kājas (skatīt 2. attēlu). Apmatojums ir pelēks ar mazliet rūsganu nokrāsu.
Jaunajiem bullīšiem uz skausta krēpes veidojas lielākas nekā gotiņām, uz galvas pamanāmi
ragu aizmetnīši.
Gaita joprojām mazliet saraustīta, nav tik
plūstošu kustību kā vecākiem aļņiem. Joprojām ļoti cieša saikne ar māti, kas savu teļu sauc
ar nazālu saucienu un aizstāv, tik pat agresīvi
uzbrūkot. Teļus, kas palikuši bez mātes, reti
pacieš citi aļņi, un tie bieži kļūst par plēsēju
upuri.

1. attēls

Pērnais teļš – ap 1,5 gadu vecs ros, mierīgs pa dienas vidu.

Spēcīgāks augums, tomēr galva un kakls joprojām nelieli, vēl tievs un nenobriedis. Kājas
ļoti garas, mugurpusē krusti mazliet iekrituši,
plecu daļa atbrīvota (skatīt 3. attēlu).
Uzvedība nedroša, neapņēmīga, izskatās
it kā mazliet apdullis, nepieredzējis, bet ļoti
ziņkārīgs. Bieži viens, dažreiz kopā ar kādu
citu alni. Joprojām uzturas netālu no vietas,
kur uzaudzis, lai gan jau sāk aizklīst arī tālāk.
Rudenī galvenokārt klejo viens, bet ziemā pievienojas kādam alnim.
Gari un stipri ragi, dažos gadījumos var būt
jau ar diviem žuburiem katrā pusē.
3.1. attēlā – normāli izvietoti, spēcīgi
stieņveidīgi ragi;
3.2. attēlā – vienā pusē jau izveidojies žuburiņš;
3.3. attēlā – abās pusēs normāli izvietoti divi
žuburi.
3.4. attēlā – nepareizi veidoti ragi, kas nav
perspektīvi, dzīvnieks nomedījams.

2,5 gadīgs alnis

Kakls un galva spēcīgāki, skaidri redzama
bārda, izteiktāks skausts, krusti iekrituši, taisna muguras un vēdera līnija, joprojām izceļas
garās kājas, augums spēcīgāks (skatīt 4. attēlu).
Jau vienpatis, taču ziemā var redzēt kopā ar
citiem dzīvniekiem. Ļoti aktīvs rītos un vaka-

2. attēls

Ragi ir attīstījušies vairāk, pat ar trīs žuburiem.
4.1. attēlā – abās pusēs labi attīstīti dakšveidīgi žuburi, ragi normāli izvietoti;
4.2. attēlā – labā pusē dakšveidīgi žuburi,
kreisā pusē jau izveidojušies trīs žuburi;
4.3. attēlā – abās pusēs labi izveidojušies
stieņveidīgi ragi ar trīs žuburiem.

Vidēja vecuma aļņu bullis – 5
līdz 7 gadus vecs

Spēcīgāks un resnāks kakls, liela galva ar
izteiktu bārdu, spēcīgi pleci, augsts skausts,
taisna mugura, izteikti spēcīga ķermeņa priekšdaļa un krūšu daļa (skatīt 5. attēlu). Ķermenis
izskatās proporcionāls, ievērojami pieaugusi
muskuļu masa. 5 – 6 gadu vecumā alni var
uzskatīt par pieaugušu.
Vienpatis, aktīvi piedalās riestā. Liels klejotājs, var pārvarēt lielus attālumus. Nepieciešamības gadījumā ziemā uzturas kopā ar jaunākiem dzīvniekiem. Bieži var manīt kopā ar
spēcīgiem, veciem indivīdiem.
5.1. attēlā – ļoti labi attīstīti 5,5 gadus veca
indivīda ragi ar platām un garām lāpstām, ir
pamats domāt, ka tās vēl attīstīsies;
5.2. attēlā – abās pusēs attīstīti ļoti spēcīgi
stieņveidīgi ragi.

3. attēls

Pieaudzis un nobriedis aļņu
bullis
Ļoti spēcīgs kakls, galva un pleci, izceļas
skausts (skatīt 6. attēlu). Ķermeņa aizmugurējā
daļa izskatās vieglāka, vēdera līnija nedaudz izliekta. Priekškājas ir proporcionālas ķermenim,
tādēļ izskatās, ka tās ir īsākas un spēcīgākas. Ir
izveidojusies liela bārda.
Vienpatis un klejotājs, vasarā labprāt uzturas purvainās vai arī augstākās vietās, lai aizsargātos pret kukaiņiem. Aktīvi piedalās riestā
un klejo no vienas govs pie citas, piedalās riesta
cīņās, iezīmē teritoriju.
6.1. attēlā – lieliskas platas un garas lāpstas,
alnis nomedīts 1980. gadā Zviedrijā, 369,7
punkti, zelta medaļa.

Vecs aļņu bullis – vairāk nekā
10 gadus vecs

Kaulains kakls, galva un arī viss ķermenis,
ļoti augsts skausts, vēders nokarājies, cīpslainas
un stiegrainas kājas (skatīt 7. attēlu). Dzīvnieks
izskatās vecs un noguris, galvu tur zemu.
Vienpatis visu gadu, gandrīz vairs nepiedalās riestā, pārvietojas ļoti uzmanīgi, gandrīz
zagšus, ļoti reti pamanāms.
Izmantota informācija no Hansa Georga
Šūmaņa grāmatas "Alnis" (Neumann – Neudamm, 2008)

4. attēls

6.1. attēls

5. attēls

6. attēls

7. attēls

5.1. attēls
3.1. attēls

4.1. attēls

3.2. attēls

3.3. attēls

4.2. attēls

3.4. attēls

4.3. attēls

5.2. attēls
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Kā Ragaiņu Augusts no vilkiem jaunkundzi glāba
Manā dzimtā bijuši vareni un drosmīgi
vīri, kas ceļu negrieza ne lācim, ne vilkam. Biju
dzirdējis stāstu par to, kā mans sencis poļu kņa-

Tas bija vēl dzimtbūšanas laiks, kad mans
vecvectēvs Ragaiņu Augusts kādā bargā ziemas
dienā muižkungus pavadījis medībās. Viņam
medīt nebija ļauts, bet kungam zirgu pieturēt un
plinti padot – to gan Augustam ļāvuši darīt. Pa-

zu no lāča glābis, taču nesen vectēva mājas bēniņos atradu vecus pierakstus, kas atklāja kādu
citu senu notikumu.

gastu jau kādu laiku bija apsēdis vilku bars. Nesuši projām suņus, uzbrukuši pat cilvēkiem. Kādam
zemniekam, kas tā pavēlāk no krogus braucis

Augusts Ragainis

Ira Dombrovska,
vaļasprieks – medību kulinārija

Cepta pīles krūtiņa apelsīnu
marinādē

Kad mani mednieki no medībām atnesa trīs
„baltvēderus“, paši nemaz nebija tik pārliecināti, vai tādi maz ēdami. Taču pareizi sagatavota
pīle ir viens no visgrašīgākajiem medījumiem!
Arī laucis, ja tas nodīrāts ar visu ādu, var kļūt
par izcilu delikatesi.
Pats nepatīkamākais darbs ir nomedīto
putnu apstrāde jeb spalvu plūkšana. Daudzus
medniekus tā atbaida, tāpēc nereti medījums
līdz mājām tā arī nenonāk. Kad putnam spalvas noplūktas un izrauti jauno spalvu aizmetņi,
tas tiek apsvilināts, izķidāts un nomazgāts (pēc
tam to vajag arī apslaucīt). Tad jāķeras klāt pie
izsmalcinātu pusdienu gatavošanas.
Vispirms izgriež pīļu krūtiņas jeb fileju un
tās iemarinē. Svaigam apelsīnam nogriež tikai
oranžo miziņu un izspiež sulu. Miziņai un sulai pievieno pāris karotes šķidra medus un sojas
mērci. Šajā marinādē filejas gabaliņus liek vēsumā uz divām dienām. Tā izveidosies brīnišķīga

Apkopojis Ēriks Zaķis
Apakšējā oža – saož medījumu uz zemes.
Asins pēdas – ievainoto medījamo dzīvnieku
asiņu pilieni vai smērējumi uz zemes, augsnes, sniega vai augiem.
Atpēdas – pretējais virziens tām pēdām, pa kurām dzīvnieks aizgājis.
Augšējā oža – saož medījumu gaisā.
Cilpa – 1. zaķa skrējiens pirms apgulšanās vai
bēgot; 2. izmantošana aizliegta un atzīta par nelikumīgām medībām.
Cuka – pīļu pārlidošanas laiks rītos un vakaros
no barošanās vietas uz nakts guļu un atpakaļ.
Dzinēji – medību dalībnieku grupa, kura pārvietojas mastā noteiktā kārtībā un virzienā.
Gaides medības – mednieks gaida medījumu,
atrodoties slēpnī uz zemes vai tornī.
Ieplecot – pielikt medību ieroci pie pleca.
Jāņu buks – ap Jāņiem nomedīts stirnāzis.
Kancele, lukta, tornis – kokā vai citur virs zemes iekārtota vieta gaides medībām.
Ķēķa masts – medību dalībnieku un viesu kopīgās vakariņas pēc medībām.
Lencējs – mednieks, kurš apseko noteiktu teritoriju, lai konstatētu medījamo dzīvnieku atraša-
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mājās, vilki kažokam piedurkni norāvuši.
Tad kungi nolēmuši, ka jādodas medībās.
Būs sev izprieca un ļaudis no plēsoņām atbrīvos.
Sarosījušies ne pa jokam! Sabraukuši mednieki
no malu malām, arī dāmas kāpušas zirgos un
cēlo kavalieru pavadībā
ļāvušās medību priekam.
Medībās piedalījusies arī
paša muižkunga meita
Katrīna. Par viņu runas
klīdušas malu malās, jo
bijusi ne tikai makten
daiļa, bet arī drosmīga –
ne viņai no kāda bail bijis,
ne arī kādam ceļu griezusi.
Pats muižkungs bijis varen
lepns par savu lolojumu.
Vilkus medīt devušies
agri no rīta. Atraduši gan
un mēģinājuši nezvērus
ielenkt, bet tie pamanījušies izmukt. Mednieki sekojuši vilkiem pa pēdām,
līdz krēsla jau metusies.
Tad kāds pamanījis, ka
muižkunga meita nekur
nav manāma. Sākusies
liela jezga un uztraukums.
Muižkungs uz visiem kliedzis un bļāvis, lai nestāvot kā jēru bars, lai taču
dodoties viņa Kati meklēt. Kad viens pats bez
saimnieces ieradies Katrīnas zirgs, muižkungs
iekritis sniegā, liedams rūgtas asaras.

Pa tumsu, kam nav bijis bail, devušies meklēt muižkunga meitu. Starp meklētājiem bijis
arī Ragaiņu Augusts. Gājuši pa jaunkundzes
zirga pēdām, bet nekur tālu nav tikuši, jo tas
skrējis pa labi nomītu taku. Ragaiņu Augusts
ilgu laiku maldījies pa tumšo mežu, kaut kur
tālumā dzirdējis citus meklētējus, bet no jaunkundzes ne ziņas, ne miņas. Jau padomājis, ka
laikam jaunkundze būs zudusi uz visiem laikiem, kad saklausījis palīgā saucienus. Ragaiņu
Augusts devies tajā virzienā un drīz vien atradis
muižkunga meitu izpūrušiem matiem un koka
sakni rokā, ar kuru viņa bijusi gatava atvairīt
jebkuru uzbrucēju.
– Tie krūm' ir piln' ar vilk'! – tā sparīgi saukusi. – Ved man' ātrāk pie tētiņ'! Es tam sasodīt' zirg' pa galv' sados!
Izrādās, ka saodis vilkus, jaunkundzes zirgs
tik strauji meties prom, ka pati jātniece attapusies jau guļam sniegā viena pati meža vidū.
Ja Ragaiņu Augusts vēl ilgāk būtu kavējies, kas
zina, vai Katrīnu varētu izglābt.
Ragaiņu Augusts cēlis jaunkundzi zirgā un
vedis uz muižu, tik vēl pa gabalu dzirdējis,
ka vilki mežā sākuši gaudot. Muižkungs bijis
tik priecīgs par meitas glābšanu, ka Ragaiņu
Augusts tapis no dzimtbūšanas atbrīvots un saņēmis zemi un materiālus mājas būvēšanai.
Vēlāk izdevies arī vilkus nomedīt un pagastu
no posta atbrīvot, bet Ragaiņu Augusta varoņdarbu ļaudis vēl ilgi apsprieduši. Runājuši pat,
ka muižkungs aiz prieka Augustam savu meitu
par sievu solījis, bet viņš atteicies, jo pašam līgaviņa jau mājās bijusi.

Piebaurošana – staltbriežu buļļa un aļņu buļļa
baurošanas atdarināšana riesta laikā.
Piegaudošana – vilka gaudošanas atdarināšana,
lai panāktu tā atsaukšanos un noteiktu midzeņa un
vilka atrašanās vietu.
Piesiets medījums – droši ielenkts medījamais
dzīvnieks.
Pindzele, pušķis – garāks apmatojums ap tēviņa dzimumorgānu.
Raķelis – medņa un rubeņa krustojums.
Riesta bedre – staltbriežu buļļa izkasīts iedobums zemē.
Riests, riestošana, rūja – meža dzīvnieku mīlas
un kāzu rotaļu vieta un laiks.
Rozete, kronītis – pērļains valnītis pie ragu
pamatnes staltbriežu buļļu, alņu buļļu un stirnāžu
ragiem.
Skuts – biezoknis mežā.
Slīpēšana – medņa riesta dziesmas trešā daļa.
Stāvēt uz atpēdām – stāvēt vietā, kur medījamais dzīvnieks iegājis mastā.
Vanna – padziļināta iedobe ar ūdeni, kurā mežacūkas vannojas, mēģinot atbrīvoties no ērcēm un
knišļiem.
Vārnukāja – no viena punkta mākslīgi izveidotas meža dzīvnieku novērošanas un šaušanas
stidziņas.
Ja arī Jūs zināt jaunus un trāpīgus mednieku

izteicienus, zvaniet pa tālruni 26548309 vai “Jakts”
redakcijai!

garšas buķete.
No pārējām pīļu daļām
vāra buljonu, ko var izmantot dažādu zupu gatavošanai. Ja buljons paliek pāri,
to var sasaldēt un izmantot
vēlāk.
Iemarinētos filejas gabaliņus uz pannas apcep no
abām pusēm un liek cepeškrāsnī cepties tajā pašā
pannā, ja vien to atļauj
trauka konstrukcija, vidējā
karstumā 15 – 20 minūtes.
Cepšanas ilgums atkarīgs
no pīles vecuma. No karstā šķidruma var pagatavot
mērci.
Pasniedz ar kuskusu,
kura pagatavošanas recepte
atrodama uz iepakojuma.
Kuskusam var pievienot
smalki sagrieztu, uz pannas
apceptu sīpolu, ķiploku,
papriku vai cukini.

nās vietas.
Masts – medību iecirkņa daļa, kur paredzēts
medīt vienā paņēmienā.
Mākslinieka (gleznotāja) spalva – slokas
spārna pirmā lidspalva, kuru mākslinieki kādreiz
izmantoja smalku tušas līniju vilkšanai.
Medības ar pieiešanu – mednieks mēģina
pietuvoties vai pielavīties šāviena attālumā medījumam, kas stāv uz vietas.
Medības ar pievilināšanu – mednieks, gaidot
vai pieejot, pievilina medījamo dzīvnieku, izmantojot svilpes, svilpītes, taures vai balsi.
Medību trofejas – Latvijā starptautiski atzītas
11 medījamo dzīvnieku trofejas: aļņu, staltbriežu
un stirnāžu ragi; meža kuiļu ilkņi; vilku un lūšu
ādas; lapsu, āpšu, bebru, vilku un lūšu galvaskausi.
Mednieku līnija – noteiktā kārtībā mastā nostādīti mednieki kolektīvajās medībās.
Medņa iesēdināšana – medņa vakara ielidojuma sagaidīšana riesta vietā.
Melnās pēdas – dzīvnieku atstātās pēdas bezsniega apstākļos.
Pāreja, vekseļi – vieta takā, pa kuru dzīvnieki
pārvietojas.
Pērles, pērļainums – izcilnīši uz briežu buļļa
un stirnāža ragiem.
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