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MEDNIEKU

Mare Pētersone
Februārī tika izskatīti un vērtēti Medību
saimniecības attīstības fonda finansējumam
pieteiktie projekti. Jau otro gadu projek-

ASOCIĀCIJAS

INFORMATĪVAIS

līdz 24. jūlijam. Par iespēju piedalīties nometnē
informācija būs pieejama plašsaziņas līdzekļos.
Šogad turpināsies „Lielo plēsēju monitorings”
un „Pārnadžu (aļņu, staltbriežu) monitorings”,
kuros tiks iegūta svarīga informācija par medīja-

IZDEVUMS

gastā pie Liepājas. Jaunas šautuves tiks izbūvētas Limbažu rajona Ainažu lauku teritorijā,
Valmieras rajona Rencēnu pagastā, Saldus
rajona Zvārdes pagastā un Rīgas rajona kompleksā „Kalnāji”. Padome nolēma līgumā par

Nr. 1. 2009. (18)
Repelenti dzīvniekus
gan aizbiedē, gan pievilina
Kopš pagājušā gada notiek plašas diskusijas,
kā novērst medījamo dzīvnieku nodarītos postījumus. Speciālisti uzsver, ka vislabākie rezultāti sasniedzami, kombinējot dažādas metodes.
Gan literatūrā minēti, gan praksē zināmi ļoti
daudzi paņēmieni dzīvnieku aizbaidīšanai, taču
viena no efektīvākajām metodēm ir dažādu
speciālu līdzekļu jeb repelentu pielietošana.
Latvijā jau ceturto gadu iespējams iegādāties savvaļas dzīvnieku repelentus, lai pasargātu lauksaimniecības kultūras no mežacūkām,
meža jaunaudzes – no briežiem un stirnām.
Īpašs līdzeklis stirnu mazuļu aizbaidīšanai paglābs tos no traumām pļaujas laikā. Medniekiem varētu interesēt arī preparāti ar pretēju
efektu, piemēram, mežacūku pievilinātājs barības lauciņiem.
Plašāku informāciju par repelentu pielietošanu sniegs Jānis Kļaviņš pa tālruni 29490029
vai e-pastu exl@exl.lv.

Kursi lapsu pievilināšanai
ar svilpi

Fonda atbalstītie projekti dod nozīmīgu ieguldījumu medību saimniecības attīstībā
tu vērtēšana notika divās kārtās. Vispirms
projektus apsprieda konsultatīvās padomes
eksperti un speciālisti, bet pēc tam lēmumu
pieņēma fonda padome, kuras sastāvā darbojas Zemkopības ministrijas, Vides ministrijas,
Valsts meža dienesta un Latvijas Pašvaldību
savienības pārstāvji.
No 35 iesniegtajiem projektiem atbalstu
guvis 21 pieteikums.
Medību saimniecības attīstības fonda finansējums piešķirts projektam „Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu monitorings” ar mērķi katru
gadu iegūt ziņas par medījamo putnu populāciju skaitlisko izmaiņu tendencēm, vairošanās
sekmēm un nomedīšanas apjomu. Informācija
būs pamats, lai ūdensputnu medību saimniecībā
veidotu ilgtspējīgu un neapdraudētu populāciju
atražošanu.
Par vienu no interesantākajiem tika novērtēts
pieteikums „Mednieku – medību suņu īpašnieku izglītošanai un šķirnes medību suņu apmācībai, popularizējot medības ar medību suņu piedalīšanos”, lai veicinātu mednieku izpratni par
suņu izmantošanu medībās. Šā projekta ietvaros
Latvijas Mednieku kinoloģiskā apvienība organizēs dažādus pasākumus, kuros varēs piedalīties
un pilnveidot savas zināšanas suņu saimnieki.
Finansējums piešķirts Latvijas jauno mednieku nometnei „Vanaga acs”, kas notiks no 20.

mo dzīvnieku populāciju stāvokli. Lai apzinātu
Latvijā veiktos zinātniskos pētījumus un varētu
tos atbilstoši izmantot, atbalstīts projekts „Pēdējos 15 gados medību jomā veikto pētījumu datu
bāze”.
Medniekus varētu ieinteresēt pieteikums
„Medību trofeju vērtēšana, trofeju vērtēšanas
rokasgrāmatas sagatavošana un atbalsts medību
trofeju izstādēm”, kas sola sniegt noderīgu informāciju par trofeju vērtēšanu.
Pateicoties fonda atbalstam, turpināsies televīzijas raidījumu cikls „Uz meža takas”, kas LTV
7 programmā reizi mēnesī piedāvā interesantu
un noderīgu informāciju par medību saimniecības aktualitātēm.
Atbalstīts projekts, lai apkopotu un izpētītu
informāciju par staltbriežu izcelsmes, izplatības
un audzēšanas vēsturi Latvijā. Pēc projekta īstenošanas paredzēts izdot grāmatu, kas varētu būt
noderīga jebkuram interesentam.
Fonda finansējumu guvis žurnāla „Medības.
Makšķerēšana. Daba.” (MMD) veidotāju ierosme apmeklēt starptautisko Medību biologu apvienības (IUGB) 29. kongresu Maskavā 2009.
gada 17. – 22. augustā. Plašāka informācija par
kongresu būs pieejama MMD.
Lielā apjomā fonds atbalstīja šautuvju
būvniecību, piešķirot finansējumu sešām šautuvēm, paredzot pilnveidot divu šautuvju
komplektus – „Mārkulīčos” un Grobiņas pa-

projektu izpildi iekļaut normu, kas nosaka, ka
šautuvēm jābūt publiski pieejamām. Šaušanas sporta interesentiem saistošs būs projekts
„Medību šaušanas sporta instruktoru un tiesnešu apmācība”. Pretendentiem jāseko līdzi
iespējām pieteikties apmācībām, jo dalībnieku skaits ir ierobežots.
Finansējums piešķirts arī četriem Latvijas
Mednieku asociācijas (LATMA) projektiem,
tā gūstot iespēju turpinātjau iesāktos darbus.
Piekto gadu iznāks informatīvais izdevums
medniekiem „Jakts“, kuru četras reizes gadā bez
maksas var saņemt Latvijas Mednieku asociācijā,
Valsts meža dienesta virsmežniecībās un medību
veikalos. Ar fonda atbalstu augusta pirmās nedēļas nogalē Kandavā notiks mednieku festivāls
„Minhauzens 2009”. Turpināsies Latvijas mednieku interešu pārstāvniecība starptautiskajās
nevalstiskajās medību organizācijās un projekts
„Mednieku izglītošana, medību popularizēšana
un mednieku interešu pārstāvniecība”, kura ietvaros medniekiem tiks organizēti vairāki pasākumi, tostarp gan semināri, gan praktiskās šaušanas apmācības.
Neliela rezerve atstāta jaunam konkursam,
lai rastu risinājumu bebru postījumu problēmai. Tomēr pastāv bažas par fonda finansējuma
iespējamo samazinājumu, ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī. Jācer, ka situācija medību
saimniecības attīstībai būs labvēlīga!

Populārākie lapsu medīšanas veidi ir dzinējmedības vai sēžot uz gaidi, taču Latvijas Mednieku
asociācija (LATMA) sadarbībā ar SIA „Explore
Latvija“ piedāvā medniekiem apgūt jaunu medību veidu, izmantojot svilpi.
Individuālās medībās mednieks ar īpašas svilpītes palīdzību atdarina putna vai zaķa briesmu
saucienu. Lapsa, izdzirdējusi šo skaņu, dodas virzienā uz mednieku, pat atrodoties 1 km attālumā.
Medniekam svarīgi izvēlēties veiksmīgāko atrašanās vietu un atbilstošāko maskēšanās veidu.
Interesentiem, kas vēlas apgūt Latvijā vēl mazpazīstamu, taču ļoti dinamisku medību veidu,
tiek organizēti kursi. LATMA biedriem izstrādāts
īpašs piedāvājums.
Sīkāku informāciju var saņemt pa tālruni
29490029 vai e-pastu exl@exl.lv.

Prezentē ES vadlīnijas
par putnu medībām
Pēc piecu gadu intensīva darba 16. martā Parīzē notika "Medību metodiskā dokumenta (atbilstīgi Padomes Direktīvai 79/409/EEK) par
savvaļas putnu aizsardzību" oficiālā prezentācija. Beidzot dokuments guvis juridisku atzīšanu,
lai to varētu ņemt vērā dažādas dalībvalstu institūcijas, tribunāli un tiesas, kā arī nevalstiskās
organizācijas.
Francijas vides ministra un Eiropas Komisijas pārstāvja rīkotajā prezentācijā uzstājās arī ES
Medību un dabas aizsardzības asociāciju federācijas (FACE) prezidents Gilberts Turkhaims.
Viņš uzsvēra, ka metodisko dokumentu var uzskatīt par FACE un Birdlife International 2004.
gadā parakstītās vienošanās stūrakmeni, kas dos
milzīgu ieguldījumu, lai apturētu bezjēdzīgās
diskusijas par direktīvas dažādu normu interpretāciju, ļaujot medniekiem un citiem interesentiem ieguldīt vairāk spēka un līdzekļu vienā
no galvenajām mednieku prioritātēm – dabas
daudzveidības saglabāšanā.
Ar dokumentu latviešu valodā var iepazīties:
http://ec.europa.eu/environment/nature/
conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_
guide_lv.pdf.

Jauna medību sezona
– jauna kārtība
Jānis Kļaviņš,
redaktors
Pārplūdušās upes un migrējošie putnu
bari debesīs nepārprotami liecina par pavasara iestāšanos. Jau bija ierasts, ka marta
beigās mēs nodevām pēdējās bebru licences
un tiem aktīvajiem medniekiem, kuri ne-

Jāpanāk vilku un lūšu vienmērīga izplatība
Jānis Ozoliņš,
MSAF finansētā un LVMI „Silava”
īstenotā lielo plēsēju monitoringa
projekta vadītājs
Šosezon Latvijā nomedīts lielākais atļautais vilku skaits kopš 1998. gada. Raksta
tapšanas brīdī no limitā noteiktajiem 200
pelēčiem 199 jau bija nomedīti. „Pēdējā“
vilka medības jāorganizē Ziemeļkurzemes
vai Dienvidkurzemes virsmežniecībās. Kādi
ir vilku skaita pieauguma cēloņi?

Vilku skaits pieaug

parko nevēlas ieturēt pauzi medību sezonā,
atlika koncentrēties uz lapsu, jenotu un
ūdeļu medībām. Jā, vēl jau medņi atlikuši
aprīlī, bet šīs burvīgās medības pieejamas
tikai ļoti retajam medniekam.
Šogad pavasara vēji atnesuši patīkamas
izmaiņas. Bebru medību sezona ir pagarināta līdz 30. aprīlim, bet mežacūkas mēs kopš
pagājušā gada varam medīt visu gadu. Vīri
šo iespēju nelaiž garām. Pat tie, kas piebarošanu veikuši tikai sezonāli, tagad turpina
vest graudus barotavās un ik pēc pāris dienām – kancelē iekšā. Tomēr izvēle, kad medīt
un ko medīt, ir mūsu pašu rokās. Daudzviet
mežacūkām jau ir mazuļi, dažas mammas vēl
staigā grūsnas, ļoti liela iespēja ir nomedīt
mātīti. Ja tomēr mēs vēlamies balstīties uz
ideju, ka mednieks ir labs un gudrs saimnieks
mežā, ka viņš ir pirmais, kurš ir ieinteresēts
savvaļas dzīvnieku saudzēšanā un to skaita
palielināšanā, tad cienīsim un respektēsim
šo dzīvības pilno periodu. Lai gan pēdējos
gados vērojams stabils savvaļas dzīvnieku
pieaugums, iespēja medīt visu sezonu ir labs
pārbaudījums mūsu mednieku ētikai.
Veiksmīgu sezonu!

Aprīlī Valsts meža dienests, pamatojoties
uz medījamo dzīvnieku uzskaites datiem, sāk
noteikt limitēto medījamo dzīvnieku lielāko
pieļaujamo nomedīšanas apjomu medību
platībās. Nomedīšanas limitu nosaka saskaņā ar Zemkopības ministrijas 23.01.2008.
noteikto kārtību Nr. 3 „Medījamo dzīvnieku
uzskaites un limitēto medījamo dzīvnieku
nomedīšanas lielākā pieļaujamā apjoma medību platībās aprēķināšanas metodika”.
Lūšu, vilku, medņu un rubeņu nomedīšanas lielāko pieļaujamo apjomu nosaka saskaņā ar Vides ministrijas apstiprinātu attiecīgās
dzīvnieku sugas aizsardzības plānu.
Aļņu, staltbriežu, stirnu, bebru un mežacūku nomedīšanas apjomu nosaka, ņemot
vērā vairākus kritērijus. Viens no kritērijiem
ir dzīvnieku uzskaites rezultāti, nepieciešamības gadījumā ievērojot atšķirīgu dzīvnieku blīvumu vienā uzskaites vienībā dažādos
medību iecirkņos. Otra svarīga pazīme ir iepriekšējā medību sezonā nomedīto un kritušo dzīvnieku skaits, taču jāņem vērā, ka tiek
noteikts lielākais pieļaujamais nomedīšanas
apjoms, nevis obligātais skaits. Normatīvie
akti nenosaka medību kolektīva pienākumu
nomedīt visu limitā noteikto dzīvnieku skaitu.
Nosakot limitu, vērā ņem arī nomedīto
un kritušo dzīvnieku dzimuma un vecuma
struktūru, kā arī datus par nomedīto dzīvnieku fizisko stāvokli un nodarītajiem postījumiem, it īpaši mežsaimniecībai. Rekomendējamo nomedīšanas apjomu nosaka gan
no pavasarī novērtētā dzīvnieku skaita, gan
dzīvniekiem līdz 1 gada vecumam.
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līs savvaļas dzīvniekiem daudz grūtāk pārvaramos rajonos. Tādēļ jau tagad iesakām Latvijas
medniekiem aktīvi iesaistīties ne tikai īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plānu sabiedriskajā apspriešanā, bet savu
viedokli paust arī par plānotajiem infrastruktūras objektiem.

Lūšu arī ir vairāk

2008./2009. gada medību sezonā bija atļauts nomedīt 117 lūšus. Limits tika izpildīts
līdz 22. februārim. Kopš 2004. gada tas pieaudzis vairāk nekā divas reizes.
Labi veicies arī kaimiņiem, Igaunijas mednieki šosezon nomedījuši 149 lūšus. Lietuvā
un Baltkrievijā lūšus nemedī, jo tie ir aizsargājami, bet Krievijas Federācijas Pleskavas apga-

iekārtu apgādātie dzīvnieki. Šā gada 8. martā
Kalsnavas speciālisti un mednieki šādi „iezīmēja“ jau sesto lūsi Latvijā. Kaut arī Kalsnavas
apkārtne ir ļoti bagāta ar stirnām, kakla siksnas
uztvertie satelīta signāli apliecina, ka iepriekš
noķertais lūsis mēdza mērot attālumu no Vesetas upes pie Jaunkalsnavas līdz pat Lobes ezera
apkārtnei Ogres rajonā.

Nepieļaut iepriekšējās kļūdas

Šā raksta uzdevums nav sniegt atbildi uz
mednieku tik bieži uzdoto jautājumu – cik
vilkiem vai lūšiem jābūt Latvijā. Šo dzīvnieku
aizsardzības mērķis nebija veidot plēsēju blīvi
apdzīvotus rajonus, bet gan panākt vienmērīgu
to izplatību, kas savienotu populācijas grupējumus Igaunijā, Lietuvā un Baltkrievijā

Vilku skaita pieauguma būtiskākie cēloņi
ir barībā izmantojamo dzīvnieku palielināšanās un stingrāki plēsēju medību ierobežojumi kaimiņvalstīs. Stirnu un meža
cūku populācija, ņemot vērā tikai
likumīgi nomedītos dzīvniekus,
pieaugusi vismaz piecas reizes
(skatīt attēlu). Jo vairāk barības, jo
lielāka dzimstība un mazuļu dzīvotspēja arī plēsēju vidū. Savukārt
kaimiņvalstu medību noteikumu
ierobežojumi, kas saistīti ar pievienošanos Eiropas Savienībai, samazinājuši nomedīto vilku skaitu
gan Lietuvā, gan Igaunijā. Lietuvā
tikai šajā sezonā limits palielināts
no 20 līdz 30 vilkiem, taču tas jau
izsaucis lielu dabas draugu protestu, kas izskanēja arī pāri valsts
robežām. Igauņu vidējais limits
gadā bija 40 vilku, un tikai pēdējā sezonā Igaunijas mednieki guva
iespēju nomedīt 156 dzīvniekus.
Medību termiņš abās kaimiņvalstīs Vilku un lūšu galveno barības objektu skaita pieaugums pēdējos 10 gados
noteikts ievērojami īsāks – Lietuvā
un Igaunijā vilku medības var sākties ne agrāk
balā oficiāli atļauts gadā nomedīt tikai dažus
Ja plēsējiem barības ir daudz, kā pašlaik, arī
par decembri.
dzīvniekus.
to skaits var pieaugt, bet pašregulācijas ietekLatvijā lūšu skaits pieaudzis, kopš medības
mē jaunie dzīvnieki pārcelsies uz citām dzīvesJāpiedalās
infrastruktūras
tiek limitētas. Svarīgi, ka to skaits palielinājies
vietām. Ja stirnu un mežacūku skaits samaziobjektu apspriešanā
arī Kurzemes dienvidu un centrālajā daļā, kur
nāsies, arī plēsēji tiks izmedīti vairāk, bet tad
Teritoriāli nesadrumstalota vilku populācipagājušā gadsimta pirmajā pusē lūši bija pilnībūs rūpīgi jāraugās, lai nevienā Latvijas apvidū
ja gada laikā var pieaugt divas un pat vairākas
bā izzuduši. Iespējams, ka lūša areāls pārklās
neatkārtotu pagājušā gadsimta kļūdu – plēsēju
reizes, arī tāpēc ka pieaugums netiek nomevisu Latvijas teritoriju, jo šie dzīvnieki tagad
pilnīgu iznīcināšanu. Svarīgākais, lai netiktu
dīts vairākus gadus pēc kārtas. 2008./2009.
mīt ne tikai lielos meža masīvos, bet arī mežu
sagrauta populācijas vienotība gan teritoriāli,
gada medību sezonas rezultāti ir pierādījums,
un krūmu puduros, upīšu gravās un pamestās
gan dzimuma un vecuma struktūras ziņā.
ka vilku aizsardzība Baltijā pagaidām ir visai
mājvietās. Šādas „saliņas” palīdz plēsējiem pieVai lielo plēsēju pietiks gan medniekiem,
vienkārša, jo atliek ierobežot medības, un to
lāgoties dzīvei mazāk mežainos novados.
gan dabai, pētnieki nosaka pēc to bioloģiskā
skaits atjaunojas ļoti īsā laikā. Protams, mūsu
Par mednieku trofejām kļuvuši arī „iezīpieauguma un mirstības bilances, nevis populāmednieki visdrīzāk nevar cerēt uz tagadējām
mētie“ lūši, kas tomēr apliecina, ka dzīvnieku
cijas blīvuma. Līdz šim bilance bijusi pozitīva,
„atlaidēm” pēc tam, kad tiks īstenoti ieplānoskaits vēl nav pietiekams. Par nejaušiem upupopulācijas turpina pastāvēt un augt, kas labi
tie transporta maģistrāļu un citi ekonomiskās
riem kļuva divi no pieciem Kalsnavas Meža
atspoguļojas nomedīto indivīdu dzimuma un
attīstības projekti, kas Baltijas teritoriju sadapētīšanas stacijā ar kakla siksnu un radioviļņu
vecuma kopējā struktūrā.

Lielākā pieļaujamā nomedījamo dzīvnieku skaita projektēšanas modelis
Rekomendējamais nomedīšanas apjoms no pavasarī novērtētā dzīvnieku skaita
Nomedīšanas apjoms (% no uzskaites)

Suga

Lai palielinātu
dzīvnieku skaitu

Lai saglabātu esošo
dzīvnieku skaitu

Lai samazinātu
dzīvnieku skaitu

Alnis
Staltbriedis
Stirna
Mežacūka
Bebrs
II Rekomendējamais nomedīšanas apjoms dzīvniekiem līdz 1 gada vecumam

Suga
Alnis
Staltbriedis
Mežacūka

Mare Pētersone
Tautā šo sporta veidu sauc par šaušanu
ar gludstobra bisi pa lidojošiem šķīvīšiem.
Starptautisko noteikumu valodā runājot,
sportings ir šaušanas disciplīna, kas atveido medību situācijas brīvā dabā, izmantojot

Kāda varētu būt atsaucība?
19., 20. septembrī Madonas rajona "Viesaku"
šautuvē risināsies Baltijas valstu „Grand Prix“
lielajā sportingā. Saņemtā atļauja rīkot šāda mēroga sacensības norāda, ka esam uz pareizā ceļa
sporta veida attīstībā, kas ir arī labs novērtējums
paveiktajam.

Haralds Barviks ar Irkutskā nomedīto lāci
medību šaujamieroci un mākslīgus mērķus.
Tas piemērots medniekiem kā laba treniņa
iespēja, bet pārējiem interesentiem – izklaidei
un sportam. Latvijā šo sporta veidu popularizē un pārrauga Latvijas Sportinga federācija. Uz sarunu par sportinga izplatību un
attīstību, kā arī tā ietekmi uz Latvijas medību
saimniecību „Jakts“ aicināja federācijas valdes priekšsēdētāju Haraldu Barviku.
Šogad jūsu federācija uzņēmusies rūpes
par starptautisku sacensību rīkošanu Latvijā.

Par dalībvalstīm un dalībnieku skaitu spriest
pāragri, bet ceram uz vismaz 10 – 15 dažādu
valstu komandām un 200 – 300 dalībniekiem.
Savu dalību komandas var pieteikt līdz 15. augustam, individuāli – līdz pēdējai brīvajai vietai.
Vai pasaules labāko šāvēju dalība sacensībās
nenobaidīs vietējos sportistus?
Sportings, atšķirībā no citiem sporta veidiem,
ir ļoti demokrātisks, jo dalībnieka šaušanas līmenis un prasmes neierobežo iespējas piedalīties
sacensībās. Nav noteikta iepriekšējā atlase vai minimālie normatīvi, tāpēc sacensībās var piedalīties

arī iesācēji, lai redzētu, kā tās notiek. Tā ir lielākā
priekšrocība. Federācijas biedri var piedalīties jebkura līmeņa sacensībās.
Vai šādas sacensības ietekmē arī medību
saimniecības attīstību Latvijā?
Vistiešākā veidā. Sportings ir medību šaušanas
sporta veids, kas pēc iespējas tiek pielāgots reālām
medību situācijām. Varu apgalvot, ka lielākā daļa
Latvijas sportinga šāvēju paši ir arī mednieki. Iemesls, kāpēc viņi trenējas un piedalās sacensībās ir
ļoti vienkāršs, – vēlme paaugstināt savu šaušanas
prasmi un praktiskās iemaņas. Šāda mēroga sacensību organizēšana arī palielina Latvijas starptautisko atpazīstamību ne tikai starp medniekiem.
Mēs kļūstam interesanti, arī kā medību tūrisma
mērķis. Ir vēl viens aspekts. Šādas sacensības ļauj
augt gan dalībniekiem, gan organizatoriem.
Kāds ir jūsu viedoklis par pēdējā laikā diskutēto nepieciešamību ieviest atkārtoto šaušanas eksāmenu medniekiem?
Medībās dodamies atpūsties, baudīt dabu
kopā ar tiem cilvēkiem, ar kuriem kopā jūtamies
labi. Nav mazsvarīgs medību rezultāts, kas palielina medību prieku. Svarīgi ir, lai mēs droši justos
un arī neuztrauktu sev tuvos cilvēkus. Dodamies
taču atpūtā, nevis uz fronti. Laba noskaņa un drošība tiešā veidā atkarīga no mūsu prasmes rīkoties
ar ieroci, no mūsu meistarības un disciplinētības.
Praktisko iemaņu pārbaude šīs iemaņas nostiprina un uzlabo.
Protams, jāpadomā, vai eksāmens jākārto
medniekiem, kuri piedalās sacensībās, vai primāri
ir iegūtie punkti, vai – māka rīkoties un drošības
prasību ievērošana. Veterāniem noteikti primāra
būtu māka rīkoties, nevis izšautie punkti. Šādu
kritēriju izstrāde neprasa pārāk daudz pūļu un
būtu visiem pieņemama. Piedaloties kolektīvajās
medībās, vēroju, kā medības tiek organizētas. Ar
prieku jāatzīst, ka daudzās vietās tas notiek lieliski, bet ir klubi, kuros vēl ir krietnas izaugsmes
iespējas. Kopumā situācija nav salīdzināma ar
2000. gadu.
Vai Latvija ir konkurētspējīga medību saimniecības jomā?

Tas atkarīgs no tā, ar ko salīdzinam. Mums ir
pietiekoši bagāta medību fauna, samērā labi attīstīta infrastruktūra un gana profesionāli pavadoņi.
Cilvēki, kuri nodarbojas ar medību organizēšanu,
lieliski pārzina, ko dara. Pēdējos gados pakalpojumu līmenis ir stipri uzlabojies. Starptautiskajās izstādēs nav jātaisnojas un nav jākaunas, ka
esi no Latvijas un pārstāvi šo zemi. Atkrituši pašdarbnieki, kuri ar savu darbību apkaunoja visus
šajā nozarē strādājošos. Darba, protams, vēl ir
ļoti daudz.
Par to, ka strādājam labi, liecina tas, ka daudzu valstu mednieki atgriežas Latvijā uz medībām vairākkārt un iesaka arī draugiem. Cenas
ir labas un atbilst trofeju un pakalpojumu līmenim. Salīdzinot ar pārējām kaimiņu zemēm,
izskatāmies labi. Igauņi mūs ir apsteiguši, bet
viņi šajā nozarē darbojas krietni ilgāk. Somi un
lietuvieši ir ļoti bāli. Konkurence tikai spiež mūs
augt un strādāt.
Nevajag iedomāties, ka kādreiz būsim medību
lielvalsts kā Ungārija, Bulgārija, utt. Mūsu klimatiskie apstākļi ir atšķirīgi, kas arī ir galvenais
noteicošais faktors, ko nevaram ietekmēt. Mūsu
priekšrocība ir labs serviss, arī mūsu lamātais bebrs
ir gana interesants, kā blakus medījums, un mūsu
ģeogrāfiskais izvietojums nāk tikai par labu.
Kādas problēmas traucē attīstīties šai konkurētspējai?
Pašlaik Latvijā medību saimniecība ir sadrumstalota, nav vienotas kopīgas politikas, nav
vienota mērķa, uz ko virzīties. Vienam prioritāra
ir gaļa, otram – trofejas, tāpēc ir grūti panākt, lai
visā teritorijā būtu augsta līmeņa trofejas. Dzīvniekiem neļauj kļūt par medaļniekiem, nomedījot tos pārāk ātri. Bet tas jau ir medību ētikas un
medību tradīciju jautājums. Arī šaušanas prasme
lielā mērā ir katra paša ziņā, bet rūpe – kopēja.
Problēmas rada pārspīlētās prasības un normas,
piemēram, viesmedniekam jāsagatavo vesels dosjē, bet matu skaldīšana latviešu garā neļauj legalizēt loku medības. Darāmā vēl ļoti daudz, jo
nevar būt tik labi, lai nebūtu vēl labāk. Visiem
novēlu ne pūku, ne spalvu. Šaujiet garām!

Atļauja ārvalstniekiem medībām Latvijā
Visai bieži nākas dzirdēt stāstus par sarežģīto procedūru, kārtojot atļauju ārvalstu
medniekiem medībām Latvijā. Tiem, kas ar to
saskārušies vairākkārt, prasības vairs nešķiet
neizpildāmas. Šajā „Jakts” numurā īsumā iepazīstināsim ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, lai ārvalstnieks varētu saņemt
atļauju medībām mūsu valstī. Šos nosacījumus
regulē Medību likums, Ieroču aprites likums
un Ministru kabineta (MK) Ieroču, munīcijas un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās,
reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un
kolekciju veidošanas noteikumi (01.03.2005.,
Nr.159).
Lai ārvalstu mednieks, atbraucot uz Latviju,
medībās, varētu izmantot medību šaujamieroci,
pirmkārt, nepieciešama valsts institūcijas izsniegta
dokumenta kopija, kas apliecina viņa tiesības medīt savā valstī. Ja Latvijā tā ir mednieka apliecība,
tad, piemēram, Īrijā netiek izsniegts dokuments,
kas apliecina, ka konkrētā persona ir mednieks.
Tādā gadījumā var noderēt dokuments, kurā norādīts, ka šim medniekam ir tiesības medīt noteiktā sezonā vai vietā.
Otrkārt, ārvalstu medniekam jāatsūta savas
Eiropas šaujamieroču apliecības kopija, kurā atzīmēts ierocis, ar kuru plānots piedalīties medībās Latvijas teritorijā. Ja ārvalstnieks nav Eiropas
Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas
zonas valsts pilsonis, nepieciešama valsts iestādes
izsniegta šaujamieroču glabāšanas (nēsāšanas) atļauja un atļauja šaujamieroča izvešanai no valsts,
kurā tas reģistrēts, kā arī pamatojums (ielūgums)
iebraukšanai Latvijā. Šīs personas būs tiesīgas
piedalīties ar šaujamieročiem medībās tikai pēc
Valsts policijas atļaujas saņemšanas.
Abu iepriekšminēto dokumentu kopijas un
iesniegumu ar lūgumu izsniegt atļauju medīt Latvijas teritorijā medību tiesību lietotājs iesniedz
Valsts meža dienesta virsmežniecībā, kuras teritorijā notiks medības. Jāiegādājas arī mednieka sezonas karte 10 latu apmērā konkrētajam ārvalstu
medniekam, kā arī jāsamaksā nodeva par atļaujas
izsniegšanu medībām Latvijā. Nodevas apjomi ir
atkarīgi no atļaujas derīguma termiņa: vienas die-

nas atļauja maksā 10 latus, līdz 10 dienām – 25
latus, medību sezonai – 70 latus.
Ārvalstu medniekam, ierodoties Latvijā ar
savu šaujamieroci, Valsts policijā jāiesniedz iesniegums, lai tiktu veikta atzīme viņa Eiropas šaujamieroču apliecībā. Iesniegumā jānorāda adrese vietai, kur tiks glabāti ieroči un munīcija uzturēšanās
laikā Latvijā. Jāuzrāda arī personu apliecinošs
dokuments, Latvijas medību tiesību lietotāja (kas
organizē medības) ielūgums uz medībām, Valsts
meža dienesta atļauja ārvalstu medniekam medīt
Latvijā, kā arī savas valsts kompetentās iestādes
izsniegtā ieroča izvešanas un ievešanas atļauja, ja
saskaņā ar pamatojumu (ielūgumu) uzturēšanās
Latvijā ar šaujamieroci paredzēta uz laiku, kas
ilgāks par trim mēnešiem. Lai gan normatīvajos
aktos noteikts, ka šie dokumenti tikai jāuzrāda,
Valsts policijā palūgs atstāt kopijas, tāpēc tās laikus jāsagatavo.
Eiropas šaujamieroču apliecību atzīmes
saņemšanai Valsts policijā var iesniegt pats ārvalstnieks vai viņa pilnvarotais medību tiesību lietotājs,
kas organizē medības. Rīgas lidostas policijas nodaļā atzīmi iespējams izdarīt uzreiz pēc ārvalstu
mednieka ierašanās. Citur jāmeklē vietējā policijas
dežūrdaļa.Valsts policijas atzīme Eiropas šaujamieroču apliecībā ārvalstu medniekam līdz dalībai
medībās jāsaņem ne vēlāk kā 24 stundas pēc iebraukšanas Latvijā.
Valsts policija var atteikt izdarīt atzīmi Eiropas
šaujamieroču apliecībā, ja uzskata, ka nav pamatoti
ieroču ievešanas iemesli, ja nav nodrošināta ieroču
un munīcijas glabāšanas kārtība, ja konstatēti Ieroču aprites likumā noteiktie aizliegumi, ja ievešanai
paredzēto ieroču kopējais skaits ir lielāks par 10, kā
arī ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.
Normatīvie akti nosaka, ka pēc šaujamieroča
un tā munīcijas ievešanas valstī, tas jāpārved uz
medību norises vietu vai uz nekustamo īpašumu,
kurā atļauta ieroču un munīcijas glabāšana, vai jānodod glabāšanā pilnvarotajai personai uz noteikto uzturēšanās termiņu Latvijā. Paredzēta iespēja
šaujamieroci nodot juridiskajai personai, kurai ir
ieroču glabāšanas atļauja.
Normatīvie akti paredz arī iespēju šaujamieroča
īpašniekam, kuram ir ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauja, nodot ieroci citai fiziskai personai, ja

ierocis tiek dots medību norises vietā citai fiziskai
personai, kurai ir kompetentas institūcijas izsniegta
attiecīgās kategorijas medību šaujamieroča glabāšanas atļauja (medību šaujamieroča lietošanai

medību laikā un vietā vēlas ārvalstu viesim dod
lietošanā savu medību šaujamieroci.
Nav pārspīlēts, ka Latvijā pastāvošā sistēma
ir viena no sarežģītākajām, kas „atvēsina“ daud-

medībās) un ja ieroča īpašnieks piedalās šajās
medībās. Šādā gadījumā medību pārskatā norāda abu mednieku vārdus, uzvārdus, medību
šaujamieroča un glabāšanas atļaujas numurus.
Piemērot šo normu ārzemju medniekiem nebūs
vienkārši, jo Medību likuma 16. pants nosaka,
ka ārvalstu pilsoņi medībās drīkst izmantot
medību šaujamieroci, ja ir saņēmuši Valsts policijas atļauju. Nekur gan nav teikts, kā Valsts
policijā saņemama atļauja, ja Latvijas mednieks

zu vēlmi aicināt ciemos uz medībām ārvalstu
medniekus. Mēdz būt gadījumi, ka policijas
iestādēs dažādi tiek skaidrotas un piemērotas
normatīvo aktu normas.
Pagājušā gadā tomēr ir izdevies no MK
noteikumiem svītrot vairākas bezjēdzīgas prasības, bet tuvākajā laikā paredzēts izskatīt iespēju veikt grozījumus noteikumam par atzīmi
Eiropas šaujamieroču pasē 24 stundu laikā pēc
ārvalstu mednieka ierašanās Latvijā.
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Lielbritānijā turpinās cīņa pret medību aizliegumu ar dzinējsuņiem
Džons Gardiners,
Lauku Alianses izpilddirektors
Lielbritānijā, par spīti entuziastu centieniem, politiķu un likumdevēju uzbrukumiem, dzinējsuņu kopas palikušas nemainīgā daudzumā jau vairāk nekā 10 gadus.
To skaitu nav ietekmējusi arī lauku teritori-

Ieguldījums ekonomikā, kultūrā un sabiedriskajā dzīvē
Līdzās savvaļas dzīvnieku apsaimniekošanai,
medības ar dzinējsuņiem sniedz ievērojamu ieguldījumu Lielbritānijas ekonomikā, kultūrā
un sabiedriskajā dzīvē. Medības atbalsta virkni
ražotņu, sākot no kalēju līdz seglinieku pakalpojumiem, nodrošinot arī laukstrādniekiem

ties draudus, kas izrietēja no valdības manifesta, kā arī, ņemot vērā vairāku ietekmīgu
leiboristu censoņu apņemšanos aizliegt medības, tika dibināta Lauku Alianse (Countryside Alliance), kas apvienoja Britu Lauku
sporta biedrību (British Field Sports Society),
Lauku kustību (Countryside Movement) un
Lauku Uzņēmēju grupu (Countryside Business Group).
Divu
mēnešu
laikā pēc Leiboristu
valdības vēlēšanām
Lauku Aliansei (LA)
izdevās mobilizēt ap
120 000 cilvēku
dalībai lauku kopienu manifestācijā
Haidparkā Londonā. Tas bija pirmais
no
neskaitāmiem
mītiņiem un protesta akcijām, kas
vainagojās ar 407
791 cilvēku sanāksmi pie Parlamenta
ēkām Vestminsterā
2002. gada septembrī. Lielbritānijas
mednieku kopiena
ir pateicīga, ka tās
rīkotie protesti un
manifestācijas guva
atbalstu visā pasaulē.

Debates 700
stundu garumā

Lai gan LA centās radīt lielāku
izpratni Leiboristu partijas deputātos par
lauku aktivitātēm un dzīvesveidu, politiķi
joprojām mēģināja medības aizliegt. Ņemot
vērā Leiboristu partijas ievērojamo pārsvaru
1997. un 2001. gada vēlēšanās, saprātīgi argumenti pazuda pretrunās starp pilsētu un
laukiem, aizspriedumiem un zinātni.
Pēc vairāk nekā 700 stundu debatēm Parlamentā 2004. gada Medību likums (HUnting Act 2004), kas attiecas uz Angliju un
Velsu, 2004. gada 18.novembrī ieguva karalienes atbalstu un stājās spēkā nākamā gada
18. februārī. Likums nosaka, ka persona pārkāpj tiesību normu, ja izmanto suni savvaļas
dzīvnieka medībās, paredzot arī pamatotus
izņēmuma gadījumus. Kā līdz šim izmantot
dzinējsuņus, likums atļāva tikai trušu un žurku medībās.
2002. gada 1. augustā medības ar dzinējsuņiem tika aizliegtas arī Skotijā. Atšķirībā
no Anglijas un Velsas, likums Skotijā atļauj
izmantot visu dzinējsuņu kopu, lai dzītu savvaļas zīdītājdzīvniekus uz mednieku līniju.

Dzinējsuņus Lielbritānijā izmanto vairākos medību veidos, un katram no tiem ir ievērojama un gara vēsture
ju samazināšanās un urbanizācijas process,
kas pamazām pārņem visu Eiropu. 2009.
gadā valstī reģistrētas 356 dzinējsuņu kopas.

Medības ar senu vēsturi un
noteiktu kārtību

Dzinējsuņus Lielbritānijā izmanto vairākos
medību veidos, un katram no tiem ir ievērojama un sena vēsture. Atsevišķos gadījumos iespējams izsekot tradīciju pirmsākumiem līdz
pat 17. gadsimtam.
Medību norisi konkrētā teritorijā nosaka
attiecīga pārraudzības institūcija, kas sastāv no
zemes īpašnieka, priekšsēdētāja un komitejas.
Medību apvidi var atšķirties pēc izmēriem.
Tie var būt arī vairākus simtus kvadrātjūdžu
plaši tīreļi un ganības. Populārākās dzinējsuņu šķirnes ir baseti, bīgli, Angļu medību dzinējsuņi u.c., kā arī šķirnes, kuras Latvijā nav
pazīstamas. Suņiem var sekot gan jāšus, gan
ejot kājām, atkarībā no katra vēlmēm un teritorijas īpatnībām.

noderīgu servisu – mirušu lauksaimniecības
dzīvnieku savākšanu.
Arī sociāli un kulturāli medībām ir bijusi
nozīmīga ietekme uz britu sabiedrību. Kaut vai
ievērojot, cik daudziem britu krodziņiem ir nosaukums „Lapsa un dzinējsuņi” („The Fox and
Hounds”), var novērtētu medību nozīmi lauku
kopienās. Vietējie medību iecirkņi uztur sociālo kontaktu tīklu Lielbritānijas lauku teritorijās. 2000. gadā veiktajā pētījumā tika noskaidrots, ka 285 medību apgabalu apsaimniekotāji,
neskaitot medības, organizēja 21 dažādu veidu
jāšanas, kā arī citus pasākumus, kurus apmeklēja 1 326 000 cilvēku.

Cīņa ar Leiboristiem

Pēdējo simts gadu laikā Lielbritānijā bijuši
daudzi mēģinājumi aizliegt šo medību veidu.
Kopš Leiboristu valdības ievēlēšanas 1997.
gada maijā, kura savā manifestā solīja brīvo balsojumu par medībām, lauku kopienas
mobilizējās darbībai tādā apmērā, kāds līdz
šim Lielbritānijā nebija piedzīvots. Apzino-

Ziemeļīrijā aizliegumi nav ieviesti.

Medības notiek

Kopš stājies spēkā Medību likums četros
gados Anglijā un Velsā noorganizētas 65 000
medību dienas, kurās piedalījās vairāk nekā
300 000 cilvēku. Visnozīmīgākais un populārākais pasākums britu medību kalendārā ir
Boxing day, kas notiek 26. decembrī. Līdz šim
tikai trīs medības atzītas par neatbilstošām
Medību likuma noteikumiem.
Tomēr joprojām ir daudz darāmā, lai nodrošinātu medību rīkošanu saskaņā ar likumā
noteikto, saglabājot tradīcijas, iztikas līdzekļus un infrastruktūru.
LA atbalsta medību organizēšanu un iestājas pret tiem, kas traucē likumīgas darbības.
Zināmi gadījumi, kad pret medībām noskaņotie aktīvisti vēršas pret medību saimniecību
personālu.

Ar prasību Strasbūrā

Lauku Alianse, turpinot cīņu pret Medību likumā noteikto aizliegumu ir iesniegusi
prasību Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā.
Lielbritānijā LA turpina darboties visas medību kopienas vārdā, mēģinot nodrošināt Parlamenta deputātu un kandidātu, Pēru palātas
pārstāvju atbalstu, lai atceltu likuma normu,
kurai ir bijusi tikai un vienīgi negatīva ietekme uz lauku iedzīvotāju labklājību un savvaļas
zīdītājdzīvnieku attīstību.

Konservatīvie sola atbalstu

Tagad pārsvaru ieguvusī Konservatīvā partija izteikusi gatavību darboties, lai atceltu
aizliegumu medīt ar suņiem. Daudzi uzskata,
ka Medību likums tā nepilnību un trūkumu
dēļ uzskatāms par nenozīmīgu, tomēr šim
viedoklim nevar piekrist. Tikai gadījumā, ja
likumu atzīs par spēku zaudējušu, mednieki
varēs brīvi un likumīgi medīt, kā kādreiz, tā
nodrošinot efektīvu savvaļas dzīvnieku apsaimniekošanu, un ieguvēji būs gan zemes
apsaimniekotāji, gan dzīvnieku populācijas.
2004. gada Medību likuma atcelšana nepieciešama arī tāpēc, lai novērstu precedentu, ka
spēkā ir neefektīvas likuma prasības, kas pakļauj notiesāšanas riskam tūkstošiem cilvēku,
kas vēlas ievērot likumu.

Mednieku kopiena ir vienota

Lai nodrošinātu panākumus medību kopienas centieniem atcelt likuma normu, LA
ir izveidojusi īpašu komiteju, kuras valdē un
biedru sastāvā darbojas pieredzējuši entuziasti, kas pastāvīgi seko līdzi sagatavošanās
procesam, argumentu un stratēģiju izstrādei.
Lielbritānijas mednieku kopiena savu viedokli pauž vienbalsīgi, kas ir svarīgs nosacījums, lai nodarbe, kas pastāvējusi simtiem
gadu, arī turpmāk būtu ainavas un kultūras
sastāvdaļa.

Gastons II par suņu audzēšanu un apmācību
Gastons II bija viens no lielākajiem 14.
gadsimta feodālajiem valdniekiem Francijā,
kas slavu iemantoja ar saviem klejojumiem
un piedzīvojumiem. Pārējā laikā viņš uzturējās savā muižā, kur, pateicoties divpadsmit
padomnieku, viesu, mīļāko un medību pavadoņu ierosinājumam, guva iedvesmu sarakstīt izcilo „Medību grāmatu”. Grāmatā
aplūkotas 14. gadsimta medību tradīcijas,
un viena no interesantākajām nodaļām veltīta medību suņu audzēšani un apmācīšani.

Par suņu uzvedību un stāvokli

Uzticība saimniekam ir suņa galvenā un
vērtīgākā īpašība, kas šim dzīvniekam piešķir
cēlumu un padara to pārāku par pārējiem cilvēka piejaucētajiem kustoņiem. Vislabāk to apliecina stāsts, kā karaļa Apollo no Leonas kurts
apglabāja savu saimnieku. Suns no Luāras upes
izvilcis nogalinātā saimnieka mirstīgās atliekas,
ar ķepām izraka un atkal aizraka kapu un vēl
sešus mēnešus to sargāja. Šo uzticību var novērot arī medību laikā. Tieši medībās mednieks
izprot sava uzticamā drauga inteliģenci, paklausību un instinktīvo atmiņu. Ir zināms arī
stāsts par kāda franču augstmaņa suni, kurš
atrada sava saimnieka slepkavu ilgi pēc izdarītā
nozieguma.
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Lai šīs īpašības varētu izmantot medībās,
daudz laika jāvelta suņu apmācībai. Par kuci
jārūpējas jau laikā, kad tā ir grūsna vai baro
kucēnus. Kucēni var kļūt par labiem medību
suņiem, ja ar tiem pastāvīgi nodarbojas un vismaz gadu kontrolē diētu.

Suņu slimības

Suņus piemeklē visdažādākās slimības, taču
visnopietnākā ir trakumsērga, kuras iznākums
vienmēr ir letāls. Šī slimība, kuru pazīst arī kā
mēmo, novājinošo un miega sērgu, var noteikt,
ja suns vairs nekož, ir zaudējis apetīti, slienājas, kļūs vājš vai aizsmacis rej. Sirgstoša suņa
kodiens ir bīstams cilvēkam, tāpēc dzīvnieks
jāizolē un jāizmanto viss zāļu spēks, lai dzīvnieku izārstētu. Tās pašas metodes pielietojamas,
ja suns ir sasirdzis vai pēc ilgām un nogurdinošām medībām, vai ar acu, ausu un kakla
saslimšanām. Īpaša uzmanība jāpievērš, ja ir
pietūkušas ķepas, tās savainotas ar dzelkšņiem
vai irbulenēm.

Spanieli

Spanielus bieži dēvē arī par putnusuņiem.
Tie ir spēcīgas miesas būves, ar gaišas krāsas kažoku un ļoti uzticīgi saimniekam, kuru nekad
nepamet, arī medību laikā – ne. Spanielus apmāca putnu medībām, lai iegūtu irbes, fazānus,

paipalas. Tos izmanto pārī ar apmācītiem plēsīgajiem putniem. Spaniela uzdevums ir atrast
medījumu laukā vai dzīvžogos un to izbiedēt,
lai plēsīgie putni tos varētu noķert. Spanieli
nav sabiedriski attiecībās ar citiem suņiem, it
īpaši ar dzinējsuņiem, tādēļ tos parasti neizmanto kopā.

Kā apmāca medību pavadoni

Medību pavadoni sāk apmācīt septiņu gadu
vecumā. Lai pierastu pie grūtā uzdevuma, viņam diena un nakts jāpavada kopā ar medību
suņiem. Nākamais pavadonis iepazīstas ar katra
suņa labajām un sliktajām īpašībām, iegaumē
katra vārdu un arī kažoku. Viņš rūpējas par
suņu novietnēm, pārliecinās par to, ka tās nav
mitras un tajās nav caurvēja. Katru rītu iztīra
būdas, divas reizes dienā ielej bļodiņās svaigu
un tīru ūdeni, katru trešo dienu nomaina salmus. Viņam jāiemācās vēl citi darbi medību
mākslā, piemēram, sapīt zirgu astrus tā, lai ar
tiem varētu sasiet kopā divus suņus. Apmācība
turpinās līdz medību pavadonis kļūst pieaudzis, un viņa vietu ieņem cits māceklis.

Kā trenē suņus

Lai dzinējsuņi būtu veseli, par tiem pastāvīgi jārūpējas. Katru rītu un vakaru kopējam
suņi jāizlaiž no novietnes un jāļauj tiem izkustēties, jo mazkustība tiem ir nāvējoša. Pirms

rādīt saimniekam, kopējs tos notīra ar skrāpi,
suku un salmiem. Dresētāji pavadās ved suņus
pastaigās pa laukiem, kur notiek arī caurejas
līdzekļu vākšana, kas suņu iekšas uztur labā
stāvoklī.

Suņu apmācība medībām

Rītausmā pirms apmācībām kopēji iedod
suņiem maizi un pienu tik daudz, lai tie nebūtu
pārēdušies. Suņus sadala pa pāriem un tad dod
komandu doties uz mežu. Pa priekšu iet vecais
asinspēdu suns, kurš ar degunu pie zemes osta
naktī atstātās un meklē īstās pēdas. Akmens sviediena attālumā kopējiem pie pavadām, nepacietīgi riedami, seko pārējie suņi.
Atskanot medību pavadoņa signālam, kopēji
palaiž vaļā vispieredzējušākos suņus, kuri seko
asinspēdu sunim. Pārējie tiek turēti pavadās, līdz
tiek dots signāls. Medību laikā kopēji suņiem
neļauj noklīst, atsaucot nepaklausīgos ar taurēm,
mudinot slinkos ar saucieniem un kliedzieniem,
līdz medījums tiek notverts. Dienas beigās, kad
visi sanāk kopā, dzinējsuņi tiek saskaitīti, noklīdušos saucot ar taurēm. Bieži vien nākamajā
dienā kopējiem jādodas uz mežiem un ciemiem
meklēt noklīdušos vai pārgalvīgos suņus.
(Izmantoti materiāli no Gaston Phoebus, The
Hunting Book, Sagdos, Italy)

Ainārs Zvejnieks,
LATMA valdes loceklis
Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB) pirmais mēģinājums paust savu nostāju medību
jautājumos notika 26. marta sanāksmē, uzaicinot tajā piedalīties arī Valsts meža dienesta
(VMD), žurnāla „Medības. Makšķerēšana.
Daba.” (MMD) un Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) pārstāvjus.

Sanāksmes prioritātes

LOB izvirzīja būtiskākos jautājumus apspriešanai: datu vākšanu par dzīvajiem un nomedītajiem
putniem, medību liegumu veidošanu, medību
saimniecību ietekmi uz putniem, svinu saturošu
šāviņu izskaušanu un klātesošo organizāciju sadarbības iespējas.
Sanāksmē izskanēja priekšlikums jau tuvākajā
laikā apkopot informāciju par esošajiem liegumiem, aktīvi rīkoties, lai izskaustu svina šāviņu
izmantošanu, un informēt medniekus par LOB
nostāju.

Par un pret bezsvina munīciju

Plašākās diskusijas sanāksmē izraisīja ierosinājums par bezsvina munīcijas izmantošanu
medībās. LATMA norādīja, ka ar šādu munīciju putnus grūtāk nonāvēt, jo maksimālā šauša-

nas distance ir 15 – 20 m, un palielinās risks, ka
daudzi putni tiek savainoti, kas nav savienojams
ar mednieku ētikas prasībām. Savukārt padomju laikā ražotie ieroči nav piemēroti šaušanai ar
bezsvina munīciju, tāpēc lielai daļai mednieku tie
būs jāmaina. LATMA pārstāvji ierosināja lielāku
uzmanību veltīt svinu saturošas munīcijas aizliegumam tieši lielajās ūdenstilpnēs, kā arī norādīja,
ka līdz šim vēl nav radīti plaši izmantojami, pietiekami lēti un efektīvi šāviņi bez svina, turklāt
iespējami pārmetumi par dažu munīcijas ražotāju
interešu lobēšanu. Izskanēja viedoklis aizliegt arī
svinu saturošu vītņustobru munīciju, par pamatojumu minot Vācijas piemēru, kur no saindēšanās
ar svinu, ēdot ar vītņustobru ieročiem nošauto
lapsu paliekas un dižmedījumu iekšējos orgānus,
iet bojā katrs ceturtais jūras ērglis. Latvijā jūras ērgļu skaits palielinās, tāpēc šī problēma sagaidāma
arī pie mums.

Medību aizliegums var arī
nepasargāt

Sarunā par medījamām sugām LOB uzsvēra, ka
gadījumā, ja suga atrodas nelabvēlīgā aizsardzības
stāvoklī, medības nav uzskatāmas par ilgtspējīgām
pat tad, ja tās nav iemesls sugas nelabvēlīgam stāvoklim. VMD pārstāvis nepiekrita šim viedoklim,
norādot, ka, piemēram, ūdru populācijai nācis tikai
par ļaunu, ka ūdrs svītrots no medījamo dzīvnieku

saraksta. Par labāku risinājumu VMD norādīja
stingri kontrolētas medības, nevis tradicionāli
medījamās sugas svītrošanu no medījamo saraksta.
LOB pārstāvis piekrita, ka bieži vien labāk ir atļaut
medīt, taču vienlaikus paredzot arī pasākumus, kas
veicinātu sugas stāvokļa uzlabošanos.
VMD pārstāvis īpašu uzmanību pievērsa
medņu medībām, atzīmējot, ka tiek noteiktas
zonas, kurās šos putnus nemedī. Medņus atļauts
medīt tikai četrās vai piecās virsmežniecībās un arī
ne visos riestos. LATMA papildināja, ka maksimālo pieļaujamo nomedīšanas apjomu aprēķina
tikai riestos, kur ir desmit vai vairāk gaiļu. LOB
šim apgalvojumam nepiekrita, jo, kā apgalvo daži
ornitologi, šādi riesti nav noteikti.
MMD pārstāve uzsvēra, ka medības nav vienīgais traucējuma faktors, taču pret tām vērsties
ir vienkāršāk. Savukārt biedrības speciālisti apgalvoja, ka daudzās Eiropas valstīs par medību radītajiem traucējumiem ir veikti nozīmīgi pētījumi.
LATMA norādīja, ka pētījumu rezultātus ne vienmēr iespējams attiecināt uz situāciju Latvijā, jo
daudzi apstākļi ir ļoti atšķirīgi.

Informācija ir nepilnīga

LATMA pārstāvji atzina, ka informācija par
nomedītajiem putniem ir nepilnīga. Problēmu
liegumu veidošanas gadījumos radījusi prakse, ka,
apspriežot kādas teritorijas individuālos noteiku-

mos, medību ierobežojumi vispār netiek pieminēti. Dokumentos tos iekļauj tikai tālākās sarunās
citos līmeņos. LATMA arī uzskata, ka liegumi tiek
veidoti haotiski, bieži vien pat nepamatoti un nevajadzīgi. Izskanēja priekšlikums turpmāk aizsardzības pasākumus plānot konstruktīvi, saskaņojot viedokļus un nedemonstrējot spēka pozīciju.
LOB piekrita, ka liegumi jāievieš plānveidīgi un
apliecināja gatavību darboties šī jautājuma sakārtošanā.

Jāveicina interese par
putniem

LOB sanāksmē uzsvēra, ka jāuzlabo mednieku
zināšanas par potenciālo medījumu, piemēram,
mācot viņus iepazīt putnus, un apliecināja, ka ir
gatava atbalstīt šādus izglītības pasākumus.
LATMA norādīja, ka mednieku vidū sastopami gan tādi, kas seko līdzi informācijai un papildina savas zināšanas, gan arī tādi, kas nemaz nezina, ka tiek izdoti medniekiem domāti izdevumi,
piemēram, MMD, „Jakts“, putnu noteicējs u.c.
Tomēr ieteikums bija nebalstīties tikai uz negatīvu pieredzi.
Sanāksmes noslēgumā dalībnieki vienojās,
ka svarīgākais ir veicināt savstarpējo izpratni un
sadarbību, nevis izteikt pārmetumus, un izteica
cerību, ka nākotnes darbi saskanēs ar diskusijā
pausto viedokli.

Šaušanas un tēmēšanas ABC no vācu mednieku pieredzes
Mežacūkas ir spēcīgs un izturīgs medījamais dzīvnieks, kas vēl mēnešiem ilgi
spēj izdzīvot pēc gūtā ievainojuma. Atbildīgs mednieks mežacūku medībās centīsies veikt precīzu un nāvējošu šāvienu.

Trāpījuma zonas

Absolūti nāvējošs un tūlītējs ir šāviens
galvā. Tomēr medību speciālisti neiesaka to
izmēģināt dzinējmedību laikā, jo lielākoties
šādi mēģinājumi ir lemti neveiksmei. Medniekam neprecīzi šaujot, dzīvnieks gūst vai
nu vieglu ievainojumu (kuilis), vai arī barības
vada traumu, un tas nobeigsies mokpilnā
bada nāvē. Ievainoto dzīvnieku reti kad izdodas atrast, jo tas vēl var noiet lielu attālumu.
Labākais risinājums ir trāpījums krūškurvī, ievainojot sirdi, plaušas un lielos
asinsvadus. Šāda šāviena rezultātā dzīvnieks
nobeigsies ātri. Ja arī tas vēl pārvietojas,
medījumu atrast ir viegli.
Attēlos ar sarkanu krāsu norādīti šāvieni,
kas izraisa tūlītēju nāvi, ar oranžu atzīmēti
šāvieni, kas ir nāvējoši, taču dzīvnieks nekrīt
uzreiz, bet ar dzeltenu – tie trāpījumi, kuru
rezultātā dzīvnieks var aiziet ievainots.

Tēmēšanas principi

Dzinējmedībās nešauj uz mērķi, kas atrodas tālāk par 50 – 70 metriem. Ar gludstobra ieroci Latvijā nedrīkst šaut tālāk par
50 m. Izvērtējot tēmēšanas principus pa
lēnā riksī skrienošu (rikšojošu), skrejošu un
ātri skrejošu mežacūku, jāņem vērā šāvēja
reakcijas ātrums, laiks, kas nepieciešams, lai
mednieks izšautu, kā arī dzīvnieka pārvietošanās ātrums. Var pieņemt, ka dzīvnieks
rikšo vidēji ar ātrumu 8 – 12 km/h (3 – 5
m/s). Mežacūkas vidējai ātrums ir 30 – 40
km/h (8 – 12 m/s), bet maksimālais var sasniegt pat 50 km/h (14 – 16 m/s). Šie cipari
norāda, ka tēmējot nepieciešams mērķa apsteigums, lai trāpījums būtu precīzs.
Šāviņa lidojuma ātrums ir atbilstošs munīcijas izvēlei, tāpēc šie dati jāmeklē attiecīgās munīcijas ballistikas tabulās. Līdzīgi
arī jārīkojas ar ieroci, ko vislabāk pārbaudīt
šautuvēs, šaujot pa „skrejošo mežacūku”.

Daži tēmēšanas padomi

Daži padomi, ja medībās dodaties ar
Remington pusautomāta vītņstobra ieroci
(9,1x63/16,2), izmantojot Whelen .35 patronu un t.s. sarkanā punkta optiku. Šaujot
pa rikšojošu mežacūku apmēram 50 m attālumā plakana reljefa vai meža apstākļos,
ja dzīvnieks atrodas ar sāniem pret mednieku, tēmē lāpstiņā. Ja medījums skrien
cauri krūmiem un ir saredzams ik pa laikam īsu brīdi, tad nav iespējams notēmēt
uz dzīvnieku, sekojot jeb velkot līdzi ar ieroci. Šādā gadījumā jāiedomājas dzīvnieka

iespējamā skrējiena līnija, jāsameklē starp
kokiem brīvs laukums un jāgaida ar ieplecotu ieroci. Šāviens jāraida brīdī, kad dzīvnieks redzams tēmeklī un sarkanais punkts
atrodas lāpstiņas rajonā. Tēmēšanas vietas
norādītas attēlos.
Medniekiem jāatceras, ka viens no drošu medību galvenajiem pamatprincipiem
nosaka, ka jāšauj tikai un vienīgi pa skaidri
redzamu mērķi.
(Izmantoti materiāli no Edgar Bōhm "Drückjagd auf Sauen", 2004)
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Pēteris Zahars
mednieku kolektīva „ Melnalkšņi”
mednieks
Neba stāsts būs par to, ka putnu ko sliktu izdarījuši vai vēl perina ko izdarīt. Stāsts būs par idejas
pasniegšanas veidu un līdzekļiem,
kā ierobežot visa veida lauku saimniekošanu un, protams, noteikt
medībām aizliegumus, turklāt
zinātniski nepamatotus. Līdz šim
plašākai publikai ir izskanējis putnu mīļu spārnotais apgalvojums,
ka neviens jauns aizliegums vai
ierobežojums netiks ieviests bez
iepriekšējas zinātniskas izpētes vai
vismaz gadiem veiktu putnu monitoringu. Kā mūsu bijušais vietvaldis Ivars mēdza teikt: „Bet…”
Te nu ir „bet”, tādēļ es vēlētos norādīt uz Latvijas augstāko
vides lēmējinstitūciju, kas vienu
pēc otra kaldina īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālos
noteikumus. Mērķis jau skaists,
jo ar tādiem padusē jebkuram
privātīpašniekam, tūristam, putnu, zivju vai dzīvnieku mīlim ar
pierakstu blociņu un binokli rokā
vieglāk būtu dzīvot, elpot un visādi citādi izmantot to, ko mēs uzskatām par svētu (lai gan – kā nu
kuram), tas ir vienā vārdā – dabu.
Taču īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālie noteikumi palēnām met ēnu uz tiem, kuri tur,
laukos eksistē – laiž bērnus skolās,
ved govis pļavās, vaktē cūkas un
veic nebeidzamos ikdienas darbiņus. Ar vārdu „ēnu” šajā jautājumā
jāsaprot nebeidzamie papildus ierobežojumi,
ar kuriem būs jārēķinās gan tiem, kas tur
mitinās, gan arī tiem, kas savu brīvo dienu
vēlēsies pavadīt dabā.
Problēma jārisina pašā saknē, t.i. jebkuri
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālie noteikumi tiek veidoti uz dabas aizsardzības plānu pamata, kas ir izstrādāti atsevišķi
katrai teritorijai. Vides ministrijas Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā teikts, ka „dabas
aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas
aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses tā, lai tiktu
saglabātas teritorijas dabas vērtības“. Tātad
galvenais mērķis ir dabas vērtības, nevis vietē-

jie iedzīvotāji, kuri gadsimtiem ir sadzīvojuši
ar šīm vērtībām. Un tad pēkšņi kāds „augstāks
spēks“ sāk diktēt noteikumus, kā apieties ar
aizsargājamu puķi. Saprotams, ka prasību
pamatā ir Eiropas Savienības (ES) viedoklis,
kuram vēl nesen padevīgi nolēmām pievienoties. ES nav nekāds mākoņu pavēlnieks, bet
formulētājs, kādā virzienā jāstrādā. Kā jau minēju raksta sākumā, ir ļoti nekorekti, ka vienas prasības tiek traktētas kāda interešu pulka
labā. Šajā gadījumā gribu īpaši pabakstīt tos,
kuri putnus izmanto par rīku, lai veidotu pēc
iespējas vairāk ierobežojumus jeb, kā viņi saka:
„Izvēlēties piesardzības principu!”.
Mīļie tautieši, saprotiet, ka tas, ko Eiropa
mums prasa, ir lokāms dažādos virzienos un var

tikt pagriezts tā, lai vienā teritorijā sadzīvotu
gan putnu vērotāji, gan mednieki, gan tie, kuri
putnus izmanto citu mērķu sasniegšanai vai,
pareizāk sakot, piesegšanai, gan arī paši putni
un cita dzīvaa radībiņaa. Daudzu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālie noteikumi
jau ir galdā, kā tas noticis gan ar Ziemeļgauju,
Lubānu, Salacu un tāpat visām pārējām upēm,
ezeriem, purviem, kuriem nu ir noteikti kādi
nebūt aizliegumi, ierobežojumi un citas saskaņojamas darbības šajās teritorijās.
Kā viss iepriekšminētais un izrietošie
papildus ierobežojumi skars medību saimniecību? Pavisam vienkārši, medīs mazāk
jeb drīzāk – daudz mazāk, bet daudz kur
vispār nemedīs. Tiem, kam paredzēti iero-

bežojumi medību iecirkņos vai pie mājām,
izskatās, būs jāiegādājas binokļi un beņķīši, lai vērotu putnus, stāstītu par tiem bērniem, un visbeidzot nodotu savas metāla
„rores“ krīzes skartajai metāla industrijai.
Taču, lai tā nenotiktu, aicinu Jūs, mednieki, iesaistīties dabas aizsardzības plānu tapšanā un panākt sev un visiem medniekiem
vēlamo, apvienojot to ar dabas saglabāšanu.
Tikai nevainojiet tagad jau Dūklava kunga
paspārnē esošos cilvēkus par neatsaucību,
nekompentenci un visādi citādi nevaļīgo
rīcību, jo bez viņu uzstājības daudzi, jo
daudzi mednieki Latvijā par pīļu, medņu
un citu dzīvo radību medībām savā teritorijā varētu tikai sapņot.

Rūpes par drošību vai šautuvju īpašnieku interešu lobēšana
Egils Ozols un Agris Strazds,
mednieki
Medību noteikumu kārtējās izmaiņās
ietvertas gan daudzas atbalstāmas normas,
gan arī mums nepieņemami jauninājumi.
Nevaram atbalstīt Valsts meža dienesta
(VMD) pārstāvju priekšlikumu noteikumus papildināt ar punktu, kas paredz, ka
„mednieks drīkst piedalīties medībās ar
medību šaujamieročiem tad, ja ik pēc diviem gadiem nokārtojis praktisko pārbaudījumu šaušanā ar medību šaujamieroci“.
VMD ierosinājumu pamato ar nepieciešamību paaugstināt mednieku prasmi rīkoties
ar šaujamieročiem, bet pēdējā laika papildarguments ir drošība medībās.
Piekritīsiet, ka šautuvē nevar iemācīties
Medību noteikumu drošības prasību ievērošanu mežā. Mednieks līdz automātismam var
apgūt prasmes lietot ieroci šautuvē un labi
šaut, taču šie refleksi darbojas tikai standartizētos apstākļos. Ja medībās pirms nokāpšanas
no torņa ierocis netiek izlādēts vai tiek izlādēts
tikai pie mašīnas, vai pat mašīnā, tās bagāžniekā, vai, vēl ļaunāk, pavēršot to pret cilvēku, tad
tādi mednieki bargi jāsoda, nevis jāmēģina pārmācīt šautuvē! Drošības noteikumi ir jāievēro.
Ja ņemam par piemēru auto vadīšanu, kur
valsts institūcija „Ceļu satiksmes drošības
direkcija“ nodrošina autovadītāja eksāmenu
materiāli – tehnisko bāzi, tad minētais VMD
priekšlikums ir Latvijas privāto šautuvju īpašnieku interešu lobēšana. Autovadītājiem taču
netiek prasīts ik pārgadu kārtot eksāmenu,
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lai gan automašīnu sabiedriskā bīstamība un
upuru skaits uz ceļiem ir nesalīdzināmi lielāks!
Mūsuprāt, jautājumu par atkārtota šaušanas
eksāmena nepieciešamību varētu izskatīt tikai
gadījumos, kad ir anulēta ieroču atļauja.
Nosakot prasību ik pēc diviem gadiem
kārtot praktisko pārbaudījumu, jāapzinās, ka
tas notiks uz mednieku rēķina un no medību
procesa tiks izslēgti mednieki, kuriem šāda
pārbaude nebūs pa kabatai.
Jāatgādina, ka no šā gada 1. janvāra jau
tika paaugstināta valsts nodeva par sezonas
karti, tāpēc ka samaksa par to bijusi neatbilstoši zema pretī saņemtajam labumam un
Medību fondā trūkstot līdzekļu. Labi zinām,
ka no fonda līdzekļiem līdz šim finansētas
daudzas jaukas lietas, tostarp arī vairākas šautuves. Tagad šo šautuvju īpašnieku spēcīgais
lobijs grib ar normatīvo aktu starpniecību un
mednieku palīdzību tām nodrošināt stabilus
un regulārus ienākumus?
Ir pamatotas bažas, ka vecie mednieki,
kuri ļoti labi rīkojas ar ieroci mežā un varbūt
ne tik labi šauj pa mērķi šautuvē, šo eksāmenu nenokārtos. Eksāmens tomēr rada stresa
situāciju un uzliek atbildību. Bet medniekiem, kuriem, ieraugot sava mūža Lielo alni,
sāk trīcēt rokas un kājas, jāiet pie daktera!
Šis jautājums nav administrējams no valsts
institūciju (VMD) puses, un šaušanas prasmju noteikumi jāatstāj mednieku formējumu pārziņā, kuriem jābūt ieinteresētiem, lai
medībās piedalītos mednieki, kas prot trāpīt
mērķī. Nevaram piekrist VMD pārstāvju tēzei, ka šaušanas prasmes, kas iegūtas šautuvē,
nodrošina garantētus trāpījumus mežā un

mazāku sašauto dzīvnieku skaitu.
Paši esam dažādu klubu dalībnieki un varam teikt, ka mūsu formējumos katru gadu
notiek gan treniņi šautuvēs, gan pastāv iespēja sacensties šaušanā, kā arī apgūt prasmes un iemaņas rīkoties ar ieroci. Daudzos
Latvijas klubos medniekiem noteikta prasība

Valters Lūsis,
Valsts meža dienesta Medību daļas
vecākais inspektors
t%JFOWJELVS[FNFTWJSTNFäOJFDƯCƣNFEƯCƣT
ar dzinējiem masta vidū medniekam kreisajā
pusē 1,5 m attālumā nostājies dzinējs. Pēc 5
minūtēm mednieks izšāva ar gludstobra medību šaujamieroci uz 15 m attālumā garām
skrejošo mežacūku. Šāviena brīdī medību bisei IŽ-58 sasprāga kreisais stobrs un ar stobra
šķembu virs kreisās acs ievainoja aizmugurē
stāvošo dzinēju, kuram slimnīcā operācijas
laikā bojātā acs tika izņemta.
t "VTUSVNMBUHBMFT WJSTNFäOJFDƯCƣ JOEJWJduālajās bebru medībās mednieki patvaļīgi izmainīja medību dalībnieku iepriekš norunātās
atrašanās vietas, kā rezultātā mednieks, šaujot
bebram ar vītņstobra šaujamieroci, nāvējoši
ievainoja galvā otru mednieku.
t %JFOWJEMBUHBMFT WJSTNFäOJFDƯCƣ JOEJviduālajās ūdensputnu medībās mednieks,
šaujot uz 40 metru attālumā un 5° leņķī no

piedalīties ikgadējos šaušanas treniņos un pat
pārbaudēs. VMD pārstāvji par to ir informēti. Kā redzat, viss jau notiek.
Mednieki, attopieties! Vai tiešām prasme
labi šaut pa medījamo dzīvnieku jākontrolē
VALSTS institūcijai, piedaloties privātā biznesa labākajiem pārstāvjiem?

ūdens virsmas lidojošu ūdensputnu, ievainoja blakus stāvošo mednieku, kurš no skrotīm
guva traumas sejā, kaklā un vēdera rajonā.
t %JFOWJEMBUHBMFT WJSTNFäOJFDƯCƣ JOEJWJduālajās medībās, šaujot ar skrošu lādiņu uz
lapsu, mednieks ievainoja labajā un kreisajā
augšstilbā mednieku, kurš šāviena brīdī atradās aiz lapsas.
t;JFNFƴLVS[FNFTWJSTNFäOJFDƯCƣNFEƯCƣT
ar dzinējiem mednieks, pamanījis alni, kurš
pārvietojās paralēli mednieku līnijai virzienā
uz stigu krustu, patvaļīgi pameta norādīto
stāvvietu un skrēja paralēli alnim mednieku
līnijas virzienā. Mednieks, kas atradās uz blakus mednieku līnijas, ar gludstobra medību
šaujamieroci šāva pa alni un ar lodi labajā
kājā ievainoja mednieku, kurš bija izskrējis stigu krustā un šāviena brīdī atradās aiz
aļņa.
t3ƯHBTo0HSFTWJSTNFäOJFDƯCƣNFEƯCƣTBS
dzinējiem mednieks, šaujot pa alni ar vītņstobra šaujamieroci, labajā lāpstiņā ievainoja
cilvēku, kurš šāviena brīdī atradās aiz aļņa.

Mežacūku barotava 200 l mucā
Oriģinālu un ekonomisku savvaļas dzīvnieku barošanas ierīci var pagatvot no 200
l plastmasas mucām. Mednieks Mārtiņš
Atvars iepazīstina ar savu izgudrojumu, veidojot piebarošanas vietas mežacūkām.

Mārtiņa Atvara mednieku klubs ilgu laiku meža dzīvniekus baroja, izmantojot visizplatītāko paņēmienu – noberot barību uz
zemes, taču daļa barības aizgāja bojā. „Lai gan
izraudzījāmies pēc iespējas sausāku vietu, pēc
ilgāka laika secinājām, ka lielu daļu barības

Mārtiņa Atvara pagatavotā barotava

LATMAs prezidents viesojas
trofeju izstādē Alojā

dzīvnieki iemīca zemē. Arī dabīgais mitrums to
sāka bojāt,“ par līdzšinējo pieredzi stāsta mednieks Mārtiņš Atvars. Zaudējumi bijuši lieli,
jo apmēram 1/3 graudu samirkst, sapelē un
dzīvnieki vairs to neēd. M. Atvars aprēķinājis,
ka, izberot vienu tonnu barības, apmēram 330
kilogrami aiziet bojā.
Mednieki atrada risinājumu, kā novērst zudumus. „Tagad jau trešo gadu mežacūku barošanās vietās uzstādām barotavas ar dozatoriem.
Šim nolūkam izmantojam 200 litru mucas,
kuras nostiprina uz koka kājām. Var izmantot
arī mazāka tilpuma mucas, bet tad jārēķinās ar
to, ka tās būs jāuzpilda biežāk,“ par savu izgudrojumu stāsta M. Atvars. Vienā 200 litru barotavā var iebērt apmēram trīs maisus barības,
kur tā saglabājas sausa un nebojājas. Barība no
dozatora izbirst tieši tik daudz, cik dzīvniekam
nepieciešams, un nenonāk uz zemes.
Barotavas M. Atvars iesaka izgatavot no
plastmasas mucām, jo tās ir krietni izturīgākas
par metāla un kalpo ilgāk. „Metāla mucas vidēji nokalpo 6 mēnešus, jo parasti tām nolūst dozators. Plastmasas mucas trīs gadu laikā vēl nav
lūzušas,“ piebilst mednieks.
Uzstādot barotavu, jāņem vērā dažādi faktori. Vietā, kur to novieto, zemei jābūt mālainai
vai smilšainai. Mežacūkām paredzētās barotavās dozators jāierīko zemāk, briežiem – augstāk. Barības padošanas intensitāti iespējams
noregulēt tā, lai barotava būtu jāuzpilda reizi
nedēļā. Barotavās var bērt dažādu barību – visa
veida graudaugus, zīles un presētās granulas.
„Variējot ar barību, iespējams arī pieturēt konkrētus meža dzīvniekus, visbiežāk mežacūkas vai
briežveidīgos dzīvniekus. Piemēram, briežveidīgie labāk ēdīs rudzus, bet mežacūkas izvēlēsies
kviešus, auzas, kukurūzu un zīles,“ barotavas iespējas dzīvnieku piebarošanā izklāsta M. Atvars.
Trīs gados viņš ir izgatavojis un praksē pārbaudījis dažāda veida barotavas. Mednieks ir
pārliecinājies, ka šī konstrukcija ir efektīvākā un
arī ekonomiski izdevīgākā dzīvnieku barotava.
Sīkāku informāciju par barotavu izveidi Mārtiņš Atvars sniegs pa tālruni 28611199.

Mednieku klubu sabiedriskā dzīve Latvijā kļūst arvien aktīvāka, rīkojot gan šaušanas sacensības, gan bebru sezonas noslēguma sacensības un citus pasākumus. Alojas
mednieku klubs ir sarīkojis medību trofeju
izstādi, kura var lepoties ar izciliem eksemplāriem.
„Izstādes galvenā ideja bija parādīt to, kas
ilgus gadus noputējis un aizmirsts glabājies
zem gultām, sķūnīšos un pagrabos. Pieskrūvēt
trofejas pie dēlīšiem, padarīt tās apskatāmas arī
Alojas iedzīvotājiem, tādā veidā popularizējot
medības un izrādot godu iegūtajām trofejām
un nomedītajiem dzīvniekiem,“ par izstādes
ieceri stāsta Alojas mednieku kluba vadītājs Aigars Rumbergs, mednieks kopš 1992. gada. Vīri
ideju uztvēruši pozitīvi. Eksponātu piegādē esot
pat veidojusies veselīga konkurence, un izstādē
nonākušas līdz šim vēl nenovērtētas, godalgu
cienīgas trofejas. „Varēja apskatīt arī ļoti retas un
īpatnējas trofejas, pat vērtīgākas par tām, kas ieguvušas zelta medaļas,“ izstādes ieguvumus raksturo A. Rumbergs.
Mednieku kluba vadītājs ir gandarīts par
mednieku atsaucību un rezultātu: „Iznācis tāds
savdabīgs atskats Alojas mednieku kluba vēsturē.“ Iedzīvotāju interese par izstādi bijusi liela, jo
nācies pagarināt tās darba laiku. „Šis ir arī labs
veids, kā ieinteresēt jaunos medniekus. Lai gan
mūsu klubā šobrīd jau ir 36 mednieki, jaunajiem censoņiem vienmēr vieta atradīsies,“ mednieku klubā iesaistīties aicina A. Rumbergs.
Alojas mednieku trofeju izstādi apmeklēja arī
Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs Elmārs Švēde. Viņš uzklausīja mednieku
viedokļus, pastāstīja par jaunumiem medību
saimniecībā, kā arī paviesojās kluba medību
mājā. Aigars Rumbergs viesi iepazīstināja ar nelielo apaļā stenda šautuvi, kurai šogad pievienosies jauns, 35 m plats stends „skrejošā mežacūka“, bet nākošgad ieplānota 100 m šautuve „pa
skrejošo alni“. Ja iecere izdosies, alojiešu ikgadējās šaušanas sacensības kļūs vēl interesantākas.

Galvenais – drošība
Latvijas Mednieku kinoloģiskā apvienība
23. martā „Dālderos” organizēja 43. ziemas laiku izstādi. Rūpes par pasākumu bija uzņēmies
„Dālderu” saimnieks Aigars Remess.
Izstādē tika vērtētas 117 laikas, kā arī 3
Latvijas dzinējsuņi, kas piedalījās ārpus kārtas.

uz darba pārbaudēm, kā rezultātā pat suns ar
teicamu eksterjeru vecākajā vecuma grupā nevar pretendēt uz godalgotu novērtējumu.
Pēc izstādes notika Latvijas Mednieku kinoloģiskās (LMK) apvienības biedru kopsapulce,
kurā par jauno biedrības priekšsēdētāju ievēlēja

Pielādējot vai izlādējot ieroci, tā stobrs vērsts uz augšu vai leju.
Pārvietojoties dzinējmedību laikā, ierocis
vienmēr ir izlādēts
un aizslēgs – atvērts,
nodrošinoties
pret
iespēju, ka ierocis var
nejauši izšaut.

Izstādē lielā skaitā bija pārstāvētas Rietumsibīrijas laikas
Rietumsibīrijas un Krievu – Eiropas laikas tika
pārstāvētas divās vecuma grupās gandrīz vienādā skaitā. Piedalījās arī daži Austrumsibīrijas
laiku un Somu – Karēļu laiku pārstāvji. Suņus
vērtēja gan Latvijas kinologi, gan eksperti no
Lietuvas, daloties arī savā pieredzē.
Medību šķirnes suņiem izstādē vērtē ne tikai
eksterjeru, bet ņem vērā arī sasniegumus lauku
pārbaudēs. Daudziem saimniekiem nācās uzklausīt ekspertu pārmetumus par to, ka saimnieks ir noslinkojis un savu suni nav aizvedis

Aigaru Remesi. „Dālderu“ saimnieks ar darbiem ir pierādījis savas organizatora spējas un
lielo interesi par medību šķirnes suņu nākotni
Latvijā. Jaunais biedrības priekšsēdētājs, aicinot
talkā arī LATMA, jau iesaistījies cīņā par iespēju atļaut medību šķirnes suņiem (terjeriem,
putnu suņiem) griezt astes kucēna vecumā, lai
novērstu iespējamās traumas medību laikā.
Par LMK rīkotajām izstādēm un darba pārbaudēm interesēties pie Aigara Remeša pa tālruni 29144377.
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Mans vectēvs nebija no lielajiem runātājiem. Ja kāds viņam kaut ko vaicāja, atbildē

pastāstīt kaut ko noderīgu.
Kādu vasaru biju ieradies apciemot vectēvu un vecmammu no pilsētas, kur apguvu
gudras zinības. Tikko spēru kāju pār slieksni,

saņēma tādu kā ņurdienu, kas vienādiņ apliecināja gan piekrišanu, gan noraidījumu. Viss
bija atkarīgs no intonācijas. Jaunības dienu
piedzīvojumus no vectēva nācās izvilkt gluži
kā ar knaiblēm. Runīgs viņš kļuva vienīgi reizēs, kad viņam šķita, ka pienācis laiks man

tā vectēvs, neļaujot man pat atvilkt elpu, mudināja uz mežu lūša pēdas skatīt. Ja jāiet, tad
jāiet, vai es varēju ko iebilst.
Gājām, lūkojām, bet neko prātīgu nemanījām, tikai zaķi un stirnas pa nakti bija apkārt
staigājuši. Vectēvs atsēdās uz celma, nolika

Augusts Ragainis

plinti uz ceļiem, paskatījās uz mani tā dziļdomīgi un noteica:
– Zini, puika, es jau agrāk arī tāds žiperīgs
razbainieks biju, apkārt blandījos, meitām pakaļ skraidīju...
Smagi nopūties, atslējos pret koku, jo
bija pienācis brīdis sarunai par dzīves gudrībām…
– Reiz man gadījās tā, – vectēvs iesāka, –
gāju pavasarī medni šaut, jo, kā vēsta paruna,
kamēr medni neesi nomedījis, tikmēr par īstenu mednieku nekļūsi. Zināju labākās vietas, kur medņi dzied. Tajā rītā gan pie medņa
netiku. Pats aizbaidīju, mēģinādams tam neveikli pielēkt. Iepriekš jau divas reizes provēju tikt šim klāt, bet putns par mani izrādījās
gudrāks. Pa ceļam uz mājām nodomāju vēl
aizbrist līdz pļaviņai, kur kāda medīga lapsa
apēda gan irbītes, gan zaķus, gan arī stirnu
mazuļus. Taču līdz pļavai tā arī netiku, jo tajā
dienā piemetās man lietuvēns. Apmaldījos es
priedēs, kuras krustu šķērsu, mazs būdams,
biju izstaigājis. Vai tā bija sagadīšanās, vai
pats liktenis, kas mani toreiz no pareizā ceļa
noveda, bet līdz pat šai dienai esmu par to
bijis pateicīgs.
Eju ar plinti plecā un eju, bet mežs kā
nebeidzas, tā nebeidzas, kaut gan pēc mana
rēķina pļaviņai sen vajadzēja būt klāt. Visas
debesu puses sajukušas, pat vairs nezinu, pa
kuru ceļu uz mājām jāiet. Turpinu brist. Nāk
jau pusdienas laiks, vēders burkšķ kā lācim,
kas tikko no ziemas miega pamodies, te pēkšņi dzirdu – krūmos nobrīkšķ un kaut kas liels
un smags laužas cauri zariem. Nodomāju – al-

nis, liels un naidīgs. Mednieks vēl biju jauns un īsti nesapratu, kas un kā mežā notiek.
Gaidu, pārbijies kā diegs, kas par briesmoni
no krūmiem izlīdīs. Troksnis nāk arvien tuvāk un tuvāk, man jau rokas un kājas trīc, ap
dūšu pavisam nelāgi… Biju jau gatavs plinti
celt un nezināmo naidnieku šaut, kad dzirdu, atskan tāds maigs un mīlīgs „mū” un tad
skaļa balss sauc „Kur tu, dulnā, ielīdi?” No
pārsteiguma atsēdos zālē, bet man priekšā jau
stāvēja sprigana meiča ar divām garām bizēm,
sārtiem vaigiem, zilām acīm un brūnaļu, kurai
ap ragiem apmesta cilpa, pie rokas. „Kas tas
par smurguli te pa sūnām vārtās,” viņa iesmējās un, brunčiem noplandot vien, aizvicoja
prom.
Es kā traks diebu pakaļ. Prātā doma viena
– ātrāk no meža tikt ārā. Izrādās, ka es nekur
tālu nemaz nebiju aizbridis, turpat uz riņķi
vien maldījies. Nokļuvu sētā, kur man ūdeni
un maizi iedeva un ar labiem vārdiem pareizo
virzienu norādīja. Taču meiču kopš tās dienas
no acīm neesmu izlaidis, – vectēvs smaidot
noteica. – Arī tev, puika, pienācis laiks sev sievu lūkoties, – viņš vēl pēc brītiņa piebilda,
lēnām sliedamies kājās.
Līdz ausu galiem nosarcis, nezināju, kur
acis likt. Vectēvs man nekad netika stāstījis,
kā vecmammu saticis. Parasti viņš rādīja, uz
ko mežā jāskatās, kā labāk dzīvniekam pieiet,
kas un kad jāmedī.
– Nu redz, – vectēvs vēl sacīja, iedams uz
māju pusi, – ar savām pļāpām visus dzīvniekus
aizbaidījām. Pa mežu jāiet klusējot, kā ciemiņam, kas godā namatēvu un tā nama paražas.

Iras recepte
Ira Dombrovska,
vaļasprieks – medību kulinārija

Medījuma maltās gaļas
plācenīši
Kad iecienīto kartupeļu un kotlešu vietā
gribas nobaudīt kaut ko īpašu un ne tik ikdienišķu, aicinu pagatavot medījuma maltās
gaļas plācenīšus. Recepti esmu aizguvusi no
jaunības dienu paziņas, ar kuru vēl padomju
laikā satikos Krimā, vasarā atpūšoties kopā
ar ģimeni. Plācenīšiem var izmantot jebkuru
medījumu. Recepte domāta, lai pagatavotu
20 plācenīšus.
400 g miltus, 1 paciņu rauga, 1 tējkaroti cukura sajauc ar apmēram pusglāzi nedaudz uzsildīta
ūdens. Visu sajauc vienmērīgā masā un liek siltā
vietā, lai mīkla uzrūgst. Pēc apmēram 20 minūtēm
mīklai pievieno 3 ēdamkarotes eļļas, sāli, pielej vēl
pusglāzi ūdens, mīklu vēlreiz samīca un ļauj, lai tā
vēlreiz uzrūgst. Šim procesam nepieciešamas 30
minūtes. Kad mīkla uzrūgusi, līdzīgi, kā cepot pīrāgus, no tās izveido 20 nelielas bumbiņas.
Pildījumam nepieciešami trīs sīpoli, divas ķiploku daiviņas, maza čilli pipara pāksts, kurai izņemtas sēkliņas. To visu sakapā un pannā olīveļļā
mazliet apcep. Pievieno 1 bundžiņu ar sagrieztiem,
konservētiem tomātiem un 4 ēdamkarotes tomātu pastas. Ja nepieciešams, pēc garšas pievieno vēl

sāli, kanēli, ķimenes,
melnos maltos piparus. Kad masa kādu
brīdi karsēta, pannu
noņem no plīts, pievieno jebkura medījuma malto gaļu, pētersīļu vai koriandra
lapiņas un sajauc.
Mīklas bumbiņas saplacina, uzliek uz ietaukotas
cepešpannas un ļauj
vēlreiz uzrūgt. Uz
plāceņiem, pirms
tam tos uzmanīgi
pārklājot ar sakultu
olu, liek pildījumu.
Cep sakarsētā krāsnī 20 – 25 minūtes.
Pasniedz ar svaigiem
lapu salātiem, redīsiem un citiem pavasara zaļumiem.
Gatavus plācenīšus var sasaldēt un
vajadzīgā brīdī, ātri
atkausējot, uzsildīt,
lai pacienātu negaidītus viesus vai talciniekus.

Vecuma noteikšana
pārnadžiem
Pagājušā gadā Medību saimniecības attīstības fonda finansiāli atbalstītā projekta
„Pārnadžu (aļņu, staltbriežu) monitorings”
ietvaros izdots buklets „Vecuma noteikšana
pārnadžiem pēc zobu nodiluma”. Projekta
vadītāja un izdevuma autore ir Alda Pupila.
Vecuma noteikšanai ir svarīga nozīme
medījamo dzīvnieku populāciju pareizā apsaimniekošanā. Šādi dati sniedz informāciju
par populāciju stāvokli, medību ietekmi uz
noteiktu vecuma klasi un populācijas apsaimniekošanas efektivitāti. Tikai zinot kaut
aptuvenu nomedītā dzīvnieku vecumu, var
spriest par medību veiksmi vai neveiksmi un
savu ieguldījumu medību resursu uzlabošanā. Izdevums sniegs medniekiem zināšanas
par nomedītā dzīvnieka vecumu, tā palīdzot
uzkrāt pieredzi dzīvnieku novērtēšanā lauka
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apstākļos.
Izdevums
būs noderīgs
gan medniekiem, gan kā
informatīvs
palīglīdzeklis – medību
vadītājiem.
Par iespēju saņemt
bezmaksas
bukletu interesējieties
Valsts meža
dienestā vai
LATMA.

Informatīvs izdevums
Izdots ar Medību saimniecības
attīstības fonda atbalstu
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