
Bieži runāts par medību saimniecības 
attīstības stratēģiju un pamatnostādnēm, 
dokumentiem, kam vajadzētu, kā 
pausts presē, atrisināt visas problēmas 
un nedienas. Dokumentu ar nosau-
kumu „Medību saimniecības attīstības 
stratēģija” izstrādāja 2006. gadā, un tam 
bija tikai rekomendējošs raksturs. Šogad 
Zemkopības ministrija sākusi darbu pie 
„Medību saimniecības attīstības pamat-
nostādnēm 2009.–2013. gadam”.

Ainārs Zvejnieks, 
LATMA valdes loceklis

 
„Medību saimniecības attīstības pamat-
nostādnes 2009.–2013. gadam” būs politisks 
dokuments, ko apstiprinās Ministru kabinets 
un kas definēs Latvijas medību saimniecību 
un valdības politikas pamatprincipus, mērķus, 
rezultātus un rīcības virzienus nākamajiem 
pieciem gadiem. 
Šis dokuments ir gana svarīgs, ļaujot nākotnē 
plānot un attīstīt medību saimniecību. 
Tomēr tas melns uz balta nepateiks, kā 
atrisināt mednieku ikdienas problēmas, bet 
gan kļūs par instrumentu, kas ļaus attīstīt 
medību saimniecību, kā arī uzlabot esošo 
situāciju. Dokumenta izstrādātāji uzsver, 
ka pamatnostādnes ir dokuments, kurā 
tiek noteikti attīstības virzieni, nevis sīkas 
detaļas. Par detaļām spriedīs ieinteresētās 
puses, mēģinot rast risinājumus samilzušām 

problēmām. 
Dokumentā sniegts esošās situācijas apraksts, 
kā arī ieskicētas problēmas, kuru risināšanai 
nepieciešams īstenot noteiktu valdības poli-
tiku. Kā viena no problēmām minēts tas, ka, 
izstrādājot individuālos aizsardzības noteiku-
mus dažādām teritorijām, trūkst izvērtējuma 
par medību aizliegumu pamatotību. Par 
problēmu uzskatāms arī tas, ka, veicot teri-
toriju apbūves un infrastruktūras objektu 
plānošanu, nav pievērsta vajadzīgā vērība 
medījamo dzīvnieku migrācijas ceļu izpētei 
un aizsardzībai, kā rezultātā notiek medījamo 
dzīvnieku populāciju sadrumstalošana 
un palielinās ceļu satiksmes negadījumu 
iespējas. Problēma, kas tieši skar mednieku 
ikdienu, ir tas, ka medību tiesību nodošanas 
process privātajos zemes īpašumos ir grūti 
īstenojams un no uzraudzības institūciju pus-
es grūti kontrolējams. 
Vēl par būtisku tiek uzskatīts jautājums, ka 
medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu 
kompensāciju sistēma ir nepilnīga. Nav no-
teikti zemes īpašnieka vai lietotāja un medību 
tiesību lietotāja pienākumi un atbildība 
attiecībā uz veicamajiem profilaktiskajiem 
aizsardzības pasākumiem pret medījamo 
dzīvnieku postījumiem. Tiek arī uzsvērts, 
ka sabiedrība ir nepietiekami informēta par 
medību saimniecības lomu ekoloģiskajā, 
sociālajā un ekonomiskajā sfērā.
Es par svarīgu uzskatu faktu, ka dokumentā 
ir noteikts, ka medību saimniecība ir dabas 
resursu apsaimniekošanas un izmantošanas 

sistēma, kas vienlaikus ar medību produkci-
jas ieguvi nodrošina saimnieciski pieļaujamo 
dzīvnieku skaitu un medījamiem dzīvniekiem 
nepieciešamās vides saglabāšanu, līdz ar to 
ieņem nozīmīgu vietu kopējo dabas resur-
su saglabāšanā. Līdz ar to valdības līmenī 
tiek noteikts, ka medības ir nozīmīgas un 
nepieciešamas. Tas medniekiem ļaus pam-
atot savas nodarbes turpināšanas svarīgumu. 
Dokuments ir vēl tikai sagatavošanas procesā. 
Kandavā šā gada novembra beigās notika do-
kumenta apspriešana. Tajā piedalījās dažādu 
organizāciju pārstāvji, mēģinot samērot 
mednieku, mežsaimnieku un lauksaimnieku 
intereses. Tiek plānots, ka dokumentu varētu 
apstiprināt nākamā gada pirmajā pusē. Līdz 
ar to medniekiem vajadzēs rēķināties ar to, 
ka būs gaidāmas pārmaiņas un Latvijas Med-
nieku asociācija arī turpmāk aktīvi piedalīsies 
dokumenta izstrādes un ieviešanas procesā, 
iestājoties par savu biedru interesēm. 
Uzskatu, ka nedrīkst cerēt uz to, ka kāds cits 
mums pateiks, kā dzīvot un ko darīt, pas-
niedzot visu problēmu risinājumu. Ja paši 
aktīvi iesaistīsimies medību saimniecības 
veidošanas procesos, tad arī būs rezultāti. 
Nedrīkst arī utopiski sapņot par to, ka, kaut 
ko izmainot esošajā situācijā, būs garantēts, 
ka problēmas neradīsies nākotnē, tādēļ 
pašlaik mums ir nepieciešams valdības 
apstiprināts dokuments, kas nosaka, ka 
medības ir nozīmīgs resursu apsaimnie-
košanas veids, kas jāturpina attīstīt.

Definēs valdības politikas mērķus

Būs lielāks finansējums

„Jakts” redakcija atgādina, ka Medību 
likums paredz iespēju īstenot dažādus 
projektus medību jomā, izmantojot 
paredzētos Medību saimniecības attīstības 
fonda līdzekļus. Konkurss visticamāk tiks 
izsludināts decembra beigās vai janvāra 
sākumā, informācija būs pieejama 
Zemkopības ministrijas mājaslapā. 
Nākamgad paredzēts lielāks finansējums 
nekā iepriekšējos gadus, tādēļ iesakām iz-
mantot šo iespēju un mēģināt īstenot kādu 
lietderīgu projektu medību saimniecības 
attīstībai. 
Medību saimniecības attīstības fonda 
līdzekļi izmantojami:
 1)  medījamo dzīvnieku 
monitoringam un populāciju papildu 
aizsardzības pasākumiem;
 2)  medījamo dzīvnieku un to 
populāciju zinātniskai izpētei;
 3)  līdzdalībai starptautiskajās 
medību organizācijās;
 4)  mednieku izglītošanai.

Cik „maksā” 
aizsargājama 
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Mednieki zina, ka Latvijā baloži ir 
medījamo sugu sarakstā, taču ne visi spēs 
bez domāšanas pateikt, tieši kuras mūsu 
faunas baložu sugas ir medījamas. Tādēļ 
šajā „Jakts” numurā mazliet pievērsīsimies 
baložu medībām.

„Jakts” redakcija

No baložveidīgo kārtas Latvijas faunā sas-
topamas piecas sugas – lauku balodis, 
mājas balodis, meža balodis, parastā ūbele 
un gredzenūbele. Medījamas ir tikai divas 
– lauku balodis un mājas balodis. Jānorāda 
gan, ka baložu medības beidzamos gados 
nevarētu izskatīt par ļoti populārām, jo nav 
dzirdēts, ka kāds dotos tieši baložu medībās. 
Parasti šie putni tiek nomedīti nejauši.

Lauku balodis
Lauku balodis ir lielākais no savvaļā sa-
stopamiem baložiem (400–600 g). Dabā no 
citiem baložiem tas atšķirams pēc baltajiem 
laukumiem uz spārniem (sevišķi labi redza-
mi lidojumā) un kakla sānos. Galvenokārt 
tas ligzdo jauktu koku audzēs, kuras mijas 
ar laukiem, lielākiem izcirtumiem vai citām 
atklātām vietām. 
Lauku balodis pazīstams kā „nekārtīgas” 
ligzdas vijējs. Tā ierīkota kokā, parasti eglē 
vai priedē, dažādos augstumos no zemes 
un sastāv no pavirši saliktiem zariņiem, 
kuriem var pat redzēt cauri. Latvijā daļa 

populācijas ligzdo divas reizes gadā. Šis 
putns pārtiek gandrīz tikai no savvaļas un 
kultivētu graudzāļu un tauriņziežu sēklām, 
ēd arī skuju koku (galvenokārt egļu) sēklas, 
var barībā lietot arī ozolzīles, kā arī dažādas 
ogas. Barību iegūst galvenokārt uz zemes. 
Pirms un pēc ligzdošanas perioda lauku 
baloži mēdz uzturēties lielākos vai mazākos 
bariņos, klejojot pa novāktiem labības 
laukiem. Dabiskie ienaidnieki ir tie dzīvnieki, 
kas pārtiek no atklāti ligzdojošo putnu olām 
vai mazuļiem – caunas, vārna, žagata. 
Medījams no 1. augusta līdz 15. novembrim.

Mājas balodis
Latviešu valodā pieejamā medību literatūrā 
par mājas balodi informācijas nav daudz. 
Minēts, ka tas cēlies no klinšu baloža, krus-
tojas ar savvaļā pārgājušiem dekoratīvo 
šķirņu putniem, tāpēc ļoti variē. Vairākumā 
gadījumu izskats un lielums (300–500 g) 
līdzīgs meža balodim, taču atšķiras no tā ar 
baltu virsasti un gaišākiem spārnu galiem 
(meža balodim tie ir ļoti tumši). Ligzdo 
apdzīvotās vietās dažādās celtnēs, dējumā 
parasti 2 olas, iespējami vairāki perējumi 
gadā. Var sastapt arī ārpus apdzīvotām 
vietām. Nereti tie redzami lielā skaitā. To 
medības novāktajos labības laukos, kur šie 
putni barojas, ir vismaz tikpat interesantas kā 
lauku baložu medības. 
Medījami no 1. augusta līdz 31. decembrim.

Baložu medības
Medī galvenokārt no rīta un pēcpusdienā 
– baložu intensīvas barošanās laikā. Vasaras 

otrajā pusē lauku baloži pulcējas uzņemt 
barību labības, griķu, zirņu laukos. No lapo-
tiem koku zariem vai arī, ja lauks jau no-
kopts, no zaru karkasa, kas apmests ar salm-
iem, lauka malā uzbūvē slēptuvi. Baložiem 
ir ļoti laba redze, tādēļ maskēšanās šo putnu 
medībās ir ļoti svarīga. Baloži labprāt baro-
jas uz klajiem laukiem un atsegtas zemes, jo 
to kājas nav pietiekami spēcīgas, lai barību 
atkārpītu. 
Baloži īsi pēc saullēkta mēdz doties uz piee-
jamu ūdens avotu, lai padzertos, bet pēc tam 
pārvietojas uz barošanās vietām, kur paliek 
līdz dienas vidum. Ap dienas vidu tie var 
uzturēties netālu no barošanās vietām, lai tur 
atgrieztos pēcpusdienā. Ja izdodas novērot, 
kad un kā putni pārvietojas, ir vienkāršāk 
izvēlēties medību laiku un vietu. Iespējams 
arī izmantot mākslīgos māņputnus. 
Neatkarīgi no tā, kad un kur baložus medījat, 
jāievēro daži pamatprincipi. Gaidīšanas vie-
tas izvēle ir ļoti svarīga. Būtiski ir palikt 
nekustīgam slēpnī līdz brīdim, kad putni 
piekļuvuši pietiekami tuvi, lai pa tiem izšautu. 
Tiklīdz baloži mednieku pamanīs, tie laidīsies 
prom, bet līdz tam būs iespējams vienreiz vai 
divreiz izšaut. Speciālisti iesaka šautuvēs 
trenēties šaušanā pa lidojošiem mērķiem, lai 
putnu medības būtu sekmīgākas. Iesaka arī 
uz medībām ņemt līdzi vairāk patronu, nekā 
šķiet, būs nepieciešams. Ārvalstīs veiktie 
pētījumi liecina par to, ka baložu mednieki 
iegūst vidēji trīs putnus uz divdesmit pieciem 
šāvieniem. 

Mednieki ne vienmēr labprāt pieņem 
izmaiņas likumos un noteikumos, it 
īpaši, ja jaunās normas uzliek jaunus 
pienākumus vai ierobežojumus. Lai arī ne 
vienmēr ierobežojumi ir pamatoti, ir lie-
tas, kas jāmaina un jāpilnveido. Viena no 
tām ir nepieciešamība ieviest medniekiem 
regulāru atkārtotu šaušanas eksāmenu. 

Igors Dombrovskis, 
LATMA valdes loceklis

Ir dzirdēti dažādi viedokļi – gan par, gan 
pret. Atkārtota šaušanas eksāmena preti-
nieki piesauc savas cilvēktiesības, runā par 
šautuvju lobijiem un munīcijas ražotāju 
interesēm. Vai tomēr nevajadzētu padomāt 
par to, kas patiesībā notiek mežā medību 
laikā? Cik daudz dzīvnieku aiziet ievainoti? 
Cik mednieku, pēc desmit gadiem beidzot 
sagaidījuši savu sapņu aļņu bulli, uztraukumā 
vienkārši aizšauj garām vai neizšauj vispār? 
Nevajadzētu aizmirst arī par drošību mežā, jo 
bieži gadās, ka uztraukumā mednieks nemaz 
neattop, kur raidījis šāvienu.
Medīju jau diezgan sen, mežā sāku iet kopā 
ar savu tēvu. Visu laiku biju domājis, ka 
protu labi šaut un apieties ar šaujamieroci. 
Kā nekā ik pa laikam medībās izdevās pa 
kādam dzīvniekam nomedīt, reiz pat iešāvu 
skrienošai mežacūkai acī. Paveicās, jā, 
iespējams, bet jāprot jau arī mazliet šaut, 
lai tā paveiktos. Tad draugi uzaicināja aiz-
braukt un iemēģināt roku šautuvē, šaujot pa 
lidojošiem mērķiem. Biju pozitīvi noskaņots, 
jo pīles medībās ir kritušas, slokas arī, kad 
vēl tās pavasarī varēja medīt. Tomēr, sākot 
šaut, sapratu, ka uzskats, ka nešauju slikti, 
ir bijušas vienkārši iedomas, jo šautuvē sas-
niegtais rezultāts ne tikai lika man vilties, bet 
arī kaunēties. 
Šautuvē sākotnēji izjutu lielu diskomfortu, jo 
īsti nesapratu, ko ar ieroci darīt, kur tēmēt, 
kā šaut. Šķita, ka mana rīcība citos šāvējos 
izraisa jautrību. Tas lika man aizdomāties par 
to, ko tad es galu galā mežā daru. Nonācu pie 
viennozīmīga secinājuma, ka nopietni jāsāk 
trenēties, lai savu rezultātu uzlabotu. Kad jau 

vairāk vai mazāk biju apguvis šaušanu pa 
lidojošiem mērķiem, gribēju izmēģināt roku 
šaušanā „pa skrejošu mežacūku”. Un atkal 
vīlos. 
Jau vairākus gadus regulāri trenējoties 
šaušanā, to darot gan tikai savam priekam 
un labsajūtai, nemēģinot nemaz sas-
niegt profesionālu līmeni, ir ievērojami 
uzlabojušās manas medību sekmes, ļaujot 
adekvāti rīkoties situācijās, kas agrāk bija 
šķitušas sarežģītas. 
Spriežot pēc savas pieredzes, es noteikti 
atbalstu nepieciešamību ieviest regulāru 
šaušanas iemaņu pārbaudi vismaz katru otro 
gadu. Tāda prakse ir citās valstīs, piemēram, 
Somijā, kur medniekiem eksāmens jākārto 
katru gadu. Tas noteikti nav šautuvju lobijs vai 
amatpersonu iegriba. Tā ir nepieciešamība, 
kuras rezultātā uzlabosies medību kvalitāte 
Latvijā. 
Visnotaļ atbalstu visus tos medību kolektīvus, 
kas pirms dzinējmedību sezonas atklāšanas 
organizē nelielas šaušanas sacensības sav-
iem medniekiem. Tas viennozīmīgi liecina 
par to, ka daudzviet Latvijā mednieki paši ir 
nonākuši pie secinājuma, ka šaušanas treniņi 
ir nepieciešami. 
Uzskatu arī, ka šajā gadījumā nebūs rezultātu, 
ja šo jautājumu atstās pašu mednieku ziņā. Ir 
daudz apzinīgu mednieku, kas paši uz savu 
iniciatīvu brauks un trenēsies, bet vēl vairāk 
būs tādu, kas to nedarīs dažādu iemeslu dēļ. 
Par mednieku nostāju vien var spriest pēc 
dažu indivīdu rīcības, kad pavisam nesen 
tikai ieviesta prasība dzinējmedībās lietot 
spilgtas krāsas elementus pie virsdrēbju 
augšdaļas. Mednieki demonstrēja savu at-
tieksmi, pie cepures piespraužot sarkanu 
nozīmīti, smiedamies paziņojot, ka ar to 
pietiek, ignorējot faktu, ka jaunā prasība 
ieviesta tikai un vienīgi pašu mednieku 
drošības dēļ. Lieki arī teikt, ka vēl pirms 
šīs prasības obligātas ieviešanas, daudzviet 
Latvijā mednieku kolektīvi dzinējmedībās 
jau lietoja spilgtas krāsas cepures vai lentes. 
Tādēļ vēlreiz uzsveru, ka medniekiem 
regulārs atkārtotais šaušanas eksāmens ir 
viennozīmīgi atbalstāms, kaut vai tādēļ vien, 
lai pats mežā medību laikā justos drošāk. 

Baložu medības

Lai uzlabotu sekmes medībās

Avots:INTERNET



Eiropas Parlamenta deputāta Heinca 
Kindermana (PES, Vācija) viedokļa izklāsts 
par pagaidu atskaiti sakarā ar ierosināto pro-
jekta “Eiropas jūras kraukļu administrācijas 
projekts samazināt pieaugošo jūras kraukļu 
ietekmi uz zivju krājumiem, zveju un 
zvejniecības nozari” pieņemšanu tika iekļauts 
Eiropas Parlamenta Zivsaimniecības komite-
jas rīta sapulcē, kas notika Briselē. Diskusiju 
iesāka zivsaimniecības speciālists Daniels 
Žirodū (Giraudoux) ar savu atskaiti, kurā viņš 
runāja par jūras kraukļiem Francijā. 1996. 
gadā pāris valstis izsludināja jūras kraukļu 
medību sezonu – nelielos daudzumos. Viņš 
uzsvēra, ka ir nepieciešama plānota un 
koordinēta pieeja, lai varētu iegūt pārskatu par 
esošajām sugām. Zivsaimniecības zaudējumu 
izmaksas ir pārāk lielas, un tās vairs nav 
iespējams segt. Pēc Daniela teiktā starpo-

zaru iniciatīva par Paneiropas jūras kraukļu 
zivsaimniecību konflikta samazināšanu (IN-
TERCAFE) neņēma vērā minētās sekas. 
Turpinājumā ekologs Dāvids Karss no Skoti-
jas paskaidroja, ka INTERCAFE būtu jāredz 
un jāuztver kā informācijas sistēma, kura 
veic zinātniskos pētījumus. Pēc viņa domām, 
pastāv pārāk maz zinātnisku pamatojumu 
tam, ka jūras kraukļi ir radījuši minētās 
sekas uz zivsaimniecību. Nobeigumā viņš 
minēja, ka pastāv nepieciešamība rūpīgākai 
izmeklēšanai un ka INTERCAFE būtu 
jāatrisina Paneiropas konfliktsituācija. Pēc 
tam, kad bija runājuši abi minētie pārstāvji 
– Karss un Žirodū –, daži Eiropas Parlamen-
ta locekļi turpināja diskusiju par aizsākto 
tēmu, izsakot nepieciešamību pēc zinātniski 
pamatotākiem datiem un viedokļu izklāsta no 
makšķernieku un zvejnieku puses. Atbildīgā 

persona no Eiropas Komisijas apgalvoja, ka 
Eiropas Komisija nesaskata nepieciešamību 
rīcībai visas Eiropas Savienības ietvaros; 
tam ir paredzēti un pastāv izņēmumi “Put-
nu” direktīvā, piebilstot, ka ir nepieciešami 
precīzāki dati par pastāvošajām populācijām. 
Eiropas Parlamenta deputāts Kindermans 
atsaucās uz skaitļiem un ieteica sapulcināt 
visas ieinteresētās puses, lai precizētu, 
kas tieši ir domāts ar “ievērojamajiem” 
zaudējumiem, kā arī lai palūkotos no sociāli 
ekonomiskās puses. Viņš bija saņēmis 
vēstules no nevalstiskajām organizācijām, 
kurās tika minēta to nevēlēšanās pievērsties 
šim jautājumam. Šāda atbilde viņam nebi-
ja pieņemama, jo atsevišķos reģionos 
problēma tomēr eksistē. Visbeidzot Eiro-
pas Parlamenta deputāts Kindermans lūdza 
komitejas locekļiem neizdarīt labojumus 

viņa iesniegtajā atskaitē. Pēc viņa domām, 
atskaitei nevajadzētu būt detalizētai, kas, 
viņaprāt, ir zinātnieku uzdevums, bet 
tai vajadzētu būt aizsākumam jeb iev-
adam diskusiju procesā par šo tēmu. 
5. novembrī Zivsaimniecības komiteja 
izdarīs balsojumu par minēto atskaiti.

FACE

                                      Avots:INTERNET

Medību noteikumi nosaka medījamo 
dzīvnieku sugas, to termiņus, kā arī to, ka 
šaut drīkst tikai pa skaidri redzamu mērķi. 
Par nožēlu, ne vienmēr visas situācijas ir 
vienādas un gadījumi identiski, un reizēm 
gadās arī kļūdīties pat visuzmanīgākajam 
un atbildīgākajam medniekam. Šajā 
„Jakts” numurā aplūkosim to, cik var 
„izmaksāt” nelikumīgi nomedīts ūdrs. 

„Jakts” redakcija

Ministru kabineta 2007. gada 24. aprīlī 
pieņemtajos noteikumos Nr. 281 „Noteikumi 
par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem 
un kārtību, kādā novērtējams kaitējums vi-
dei un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo 
un sanācijas pasākumu izmaksas” noteikta 
zaudējumu atlīdzināšana attiecībā uz īpaši 
aizsargājamām sugām un biotopiem. 
Kaitējumu īpaši aizsargājamām dabas 

teritorijām novērtē, ņemot vērā nodarīto 
kaitējumu īpaši aizsargājamo sugu indivīdiem 
vai biotopiem. Ja noteikumos minētie īpaši 
aizsargājamo sugu indivīdi iznīcināti vai 
bojāti dabas rezervātā, dabas liegumā, 
nacionālā parka vai biosfēras rezervāta da-
bas lieguma zonā, kā arī mikrolieguma vai 
īpaši aizsargājamā meža iecirkņa teritorijā, 
zaudējumi atlīdzināmi trīskāršā apmērā. 
Lai segtu kaitējumu īpaši aizsargājamo 
sugu indivīdiem (piemēram, dzīvnieku su-
gas indivīdu nogalināšana, ievainošana un 
to dzīvotņu postīšana, augu sugas indivīdu 
ciršana, noplūkšana, izrakšana, vākšana, 
bojāšana, lasīšana un to dzīvotņu postīšana), 
to atlīdzības apmērus nosaka atbilstoši īpaši 
aizsargājamo sugu iedalījumam grupās 
atkarībā no to apdraudētības, sastopamības 
un nozīmīguma. Par pirmās grupas īpaši 
aizsargājamo sugu indivīdu iznīcināšanu vai 
bojāšanu kaitējumu atlīdzina 40 minimālo 
mēnešalgu apmērā par katru indivīdu. 

Pirmajā grupā iekļauti tādi dzīvnieki un putni 
kā brūnais lācis, mazā zoss un sarkankakla 
zoss. 
Par otrās grupas īpaši aizsargājamo sugu 
indivīdu iznīcināšanu vai bojāšanu kaitējumu 
atlīdzina 10 minimālo mēnešalgu apmērā 
par katru indivīdu. Šajā grupā iekļauti tādi 
dzīvnieku un putni kā ūdrs, baltirbe, mazais 
dūkuris, melnkakla dūkuris, ragainais dūkuris, 
arī dzērve, ziemeļu un mazais gulbis. 
Par trešās grupas īpaši aizsargājamo 
sugu indivīdu iznīcināšanu vai bojāšanu 
kaitējumu atlīdzina 5 minimālo mēnešalgu 
apmērā par katru indivīdu. Pie trešās grupas 
aizsargājamām sugām pieskaitāms meža ba-
lodis, laukirbe, niedru lija, arī tārtiņš, tilbīte, 
lielā un garknābja gaura. 
Par tādu īpaši aizsargājamo sugu indivīdu 
iznīcināšanu vai bojāšanu, kuri nav minēti 
šajos noteikumos, kaitējumu atlīdzina 
3 minimālo mēnešalgu apmērā par ka-
tru indivīdu, ja īpaši aizsargājamās sugas 

indivīds iznīcināts vai bojāts tā aizsardzībai 
izveidotā mikrolieguma teritorijā. Par īpaši 
aizsargājamo putnu dējuma vai perējuma 
iznīcināšanu vai bojāšanu (olu bojāšana, 
olu vai mazuļu izņemšana no ligzdas) 
atlīdzināmā kaitējuma apmērs palielināms 
divas reizes par katru indivīdu atbilstoši gru-
pai, kurā attiecīgā suga iekļauta.
Ņemot vērā to, ka raksta tapšanas brīdī 
noteiktā minimālā mēnešalga ir 160 latu, 
tad brūnā lāča nogalināšana sodāma ar 6400 
latiem. Savukārt dūkuri, ko mēdz nošaut 
nejaušības pēc pīļu medību laikā, „maksā” 
1600 latu. Meža balodis, kuru viegli saja-
ukt ar medījamo baložu sugām, nevērīgajam 
šāvējam var izmaksāt 800 latu.  
Tādēļ vēlamies atgādināt, ka katru reizi, 
nospiežot sprūda mēlīti, mums – medniekiem 
– jāzina, ko un kāpēc šaujam, lai vēlāk medību 
pretiniekiem nebūtu argumentu jauniem ai-
zliegumiem un ierobežojumiem.

Cik „maksā” aizsargājama dzīvnieka nogalināšana?

“Jūras kraukļi” Zivsaimniecības komitejas apspriežamo tēmu sarakstā

Par laukirbes nogalināšanu-sods 800 Ls



Katrs gadalaiks un mēnesis mednieka 
dzīvē nes kaut ko jaunu. Mainās medījamo 
dzīvnieku termiņi, medību apstākļi. Pi-
ecdesmitajos gados izdotajā literatūrā 
tiek aprakstīts pa mēnešiem, kas aktuāls 
mednieka dzīvē. Interesanti salīdzināt 
mūsdienu pieredzi ar senāko laiku 
tradīcijām. Ievērojiet arī, kā mainījusies 
interese par medījamiem dzīvniekiem. 
Kurš gan mūsdienās vēl uztraucas par 
laukirbju un zaķu labklājību? 

Novembris 
Pats pēdējais laiks savest kārtībā redeles 
meža zvēru barošanai. Rajonos, no kuriem 
medību zvēri var aizklīst projām, jāsāk to 
barošana. 
Tiklīdz izsniegt sniegs, jāorganizē 
vilku medības ar karodziņiem.
Vēl iespējamas āpšu medības. Āpšu spalva 
ziemas akotā, un tie sevišķi trekni.
Mūsu lielākajos ezeros uzturas lieli 
caurceļojošu pīļu bari. Pīles medī rīta 
pārlidojumos un cenšas tām dienā piebraukt 

ar mazām laiviņām („pēlīšiem”).
Decembris

Vēlreiz pārbaudīt, vai zvēru barošanas re-
deles pilnīgā kārtībā. Iesākt meža zvēru 
barošanu, kā norādīts novembra mēneša dar-
bos. Iesākt arī laukirbju barošanu, ja uznāk 
dziļāks sniegs vai arī seklāks sniegs apledo 
un irbēm grūti piekļūt ziemāju labības as-
niem.
Aļņu tēviņi decembrī vai janvārī met ragus, 
un tos parasti vairs nešauj. Arī daži staltbriežu 
tēviņi sāk nomest ragus. Āpši ielien alās un 
iesāk ziemas guļu. Purvu un ūdens putni aiz-
lido uz dienvidiem. Kažokādu zvēriem izau-
gusi biezā un skaistā ziemas spalva (akots). 
Medības ar dzinējiem un dzinējsuņiem rīko 
visplašākā apjomā. 
Ja uzkrīt dziļš sniegs, tad dažreiz var 
novērot, ka rubeņi guļ pa nakti zem sniega 
– bedrītēs.

Janvāris
Janvārī parasti staltbriežiem un stirnām 
iesākas visgrūtākais gadalaiks, tādēļ tie 
jāsāk barot sistemātiski un bagātīgāk nekā 
iepriekšējos mēnešos. 

Vecākiem stirnāžiem mēneša beigās sāk 
ataugt ragi. Stirnas staigā mazos baros un 
uzturas purvu un upīšu tuvumā.
Medņi uzturas skuju koku mežos, riesta 
vietu tuvumā.
Rubeņi dzīvo lielos baros lapu koku mežu 
biezokņos vai purvos.
Ja dziļš sniegs, tad regulāri jābaro laukirbes, 
ierīkojot tām patvēruma būdas. Jāiznīcina 
vistnieki, kas bieži uzbrūk laukirbju 
bariņiem. Ja manāms, ka laukirbes iet bojā, 
ar attiecīgu atļauju tās vēlams ķert un turēt 
līdz pavasarim kādā neapkurinātā telpā. 
Šajā mēnesī, sevišķi pirmajā pusē, med-
nieku lielākā daļa visvairāk interesējas par 
zaķu medībām. Dziļā sniegā un stingrā 
salā pelēkie zaķi uzturas mežos, kur aug 
kārkli, virši, paegļi un mežābeles. Seklā 
sniegā un atkusnī tie visbiežāk sastopami 
ziemāju laukos. Baltie zaķi parasti uztu-
ras meža biezokņos, tos medī ar dzinējiem, 
dzinējsuņiem vai staigājot. 
Vilkiem sākas pārošanās laiks (mēneša vidū 
vecām, mēneša otrā pusē vai februāra sākumā 
– jaunām mātītēm). Vilki daudz klejo apkārt. 
Tos medī ar karodziņiem un dzinējiem. 
Lapsas turas sīkmeža mežmalā un, ja 
cietāks sniegs, iziet arī dienā peļu medībās 
uz pļavām un laukiem. Bieži var sastapt 
Engures, Liepājas un citu lielāku ezeru 
niedrājos. Sliktā laikā un lielā salā dienu 
uzturas alās. Labākais laiks medībām ar 
pievilināšanu. Labi izdodas arī medības ar 
karodziņiem. Savvaļas kažokādu iegūšanai 
janvāris ir labākais laiks.
Vārnas un žagatas parādās apdzīvotās vietās, 
kur tās šauj 
pie izliktas barības. Neaizsalstošos ūdeņos 
var sastaps meža pīles.

Februāris
Jāturpina meža dzīvnieku barošana. Pārnadži 

un zaķi jābaro ar tiem patīkamu barību rajo-
nos, kur vēlams tos saistīt uz pastāvīgu dzīvi. 
Zaķus cenšas saistīt vietās, kur biezs pamežs 
un vairāk izredžu, ka pirmais metiens arī 
aukstākā laikā neies zudumā. Ja šādas vie-
tas tuvumā ir kāds ziemāju lauks, tad vēlams 
tajā dažas vietas atbrīvot no sniega, jo zaķus 
pievelk arī labības asni. 
Jāiztīra vecie putnu būrīši un jāizliek jauni, 
sevišķi zīlītēm. Ja ziema ļoti barga, nedrīkst 
aizmirst piebarot arī sīkos putniņus.
Labākajos medību iecirkņos uzmanīgi 
jāseko, vai tur nedarbojas malu mednieki 
dienās, kad sniegs tā sasalis, ka pa to var 
iet, neatstājot pēdas. Jāseko, lai „gaļas med-
nieki” naktīs neizšautu zaķus pie izliktas 
barības.
Medījot mežacūkas, ja ngrib samazināt to 
skaitu,   nevajag šaut pieaugušas cūkas. 
Vilkus medī, ielencot ar karodziņiem. 
Lapsas un vilkus izdevīgi medīt pie izlik-
tiem sprāgoņiem. Kad iesācies lapsu riests, 
iespējams nomedīt lapsu tēviņu, uz laiku at-
baidot to no mātītes un pēc tam sagaidot uz 
mātītes pēdām.
Staltbriežu vecie tēviņi beidz nomest ra-
gus. Normālos laikapstākļos pārojas (riesto) 
lūši un vilki. Mēneša beigās sāk pāroties 
arī lapsas, seski, zaķi, ūdri un ūdeles. Cau-
nai šajā mēnesī māņu riests. Izdevīgākais 
pārošanās laiks medību suņiem. 
Ja laiks silts, februārī no ziemas guļas mostas 
āpši un uz īsu laiku atstāj alu. Āpšu mātītei 
dažreiz jau piedzimst mazuļi. 
Siltākā laikā, visbiežāk mēneša beigās, 
medņi nākamajās riesta vietās sāk „svītrot” 
jeb taisīt „riņķus”. Dienā ilgi sildās saulītē, 
sēžot priežu vai egļu galotnēs. Rubeņus jau 
retāk sastopam bedrītēs, zem sniega guļot. Ja 
tie arī guļ zem sniega, tad guļvietas izvēlas 
biezā mežā. 

Kad vēl cilvēks nebija izšauts kosmosā, kaut 
kur ap 1960. gadu, Liepupē jau medīja leop-
ardus.
Mans sarunu biedrs Mārtiņš stāsta: ”Nu, tu 
zini, tas bija sen, bet es atceros, ka tas notika 
1. aprīlī, nu tajā smieklu dienā. No rīta uzz-
inu, ka vecās katlumājas kurinātājam aiznests 
suns. Aizejam apskatīt vietu, kur tas noticis, 
atrodam lūša pēdas, bet no suņa nekas nav 
palicis pāri. Pie manis pienāk viens skolas 
puika un saka: ” Mārtiņonkul, tam zvēram 
bija gara aste, tas nebija lūsis.” Bet ko nu 
bērns var saprast no meža zvēriem! Mēģinu 
sazvanīt medniekus, bet tas nav viegli, jo visi 
domā, ka nesu viņus cauri. Beidzot izdodas 
sapulcināt medniekus pie pēdām, kur visi 
nolemj, ka dzīvnieks tik tiešām ir lūsis un var 
sākties medības.
Sāk dzīt, pēkšņi šāviens, tad otrs. Šāvējs ir 
mednieks, kurš nav izcēlies ar vērā ņemamiem 

rezultātiem medībās. Kaķis vārtās pa zemi, 
un cits mednieks no Limbažiem piešauj 
zvēru un kā pēdējā, nāvējošā šāviena darītājs, 
pretendē uz trofejas godu.
Pienākot pie dzīvnieka izbrīns ir liels, 
nomedīts ir visīstākais leopards. Pa četriem, 
knapi iznesam no meža, klāt ir arī Rīgas kun-
gi, kuri sāk stāstīt, ka esot vajadzējis zvēru 
noķert dzīvu, jo tas izmucis no Grodņas 
zooloģiskā dārza. Leopardu atdeva Rīgas Da-
bas muzejam, kur to var apskatīt vēl šodien. 
Liepupē viņš bija dzīvojis apmēram 2–3 ga-
dus, jo vecais mežsargs, nu, tu jau viņu zini, 
viņš mīl šad tad paniekoties ar brandavīnu, 
teica: ” Veči, es vairākas reizes redzēju lūsi ar 
garu asti,” – bet veči smējās: ”Nu, kad viņam 
izaugs arī ragi, tad mēs iesim medībās.””

Sīkākas ziņas par šo gadījumu ir Rīgas Da-
bas muzejā un Ķirbižu Meža muzejā.

Augusts Ragainis

Mans vectēvs bija krietns un rūpīgs vīrs, 
kuram patika sava kārtība, kas bija saprotama 
tikai un vienīgi viņam pašam. Kad vecmam-
ma kaut ko pārkrāmēja vai pārlika, vectēvs 
staigāja apkārt un purpināja, sacīdams:
Viņa pat ziloni noslēptu, ja gribētu!
Tu to ziloni atrasts nevarētu pat tad, ja tas 
tev deguna priekšā stāvētu! – vecmamma 
mēdza atcirst, uz vectēvu ļaunu prātu nemaz 
neturēdama. 
Kad vectēvs sāka man mācīt medību lietas, 
viņš ikreiz atgādināja, ka plintei vienmēr 
jābūt tīrai un spodrai. 
- Katrs rūsas pleķītis uz plintes ir negods tev 
kā medniekam! 
Pirms ļaut man vispār no plintes izšaut, 
vectēvs iemācīja to iztīrīt. Spēks man vēl 
kaulos nebija to noturēt, kad jau cītīgi 
piedalījos plintes tīrīšanā. Vienu reizi 
vectēvs, sēdēdams un plinti tīrīdams, sāka 
pie sevis tā klusi ūsās smieties, atcerēdamies 
savu jaunību. 
Savu pirmo plinti vectēvs saņēmis mantojumā 
no tēva. Tas esot bijis īsts dārgums, par bar-
gu naudu kādreiz nopirkts, it kā piederējusi 
kādam slavenam vācu baronam. Patiesībā 
tā plinte esot bijusi kārtīgs lūznis, kas tik-
ko turējies kopā. Kad izšauts, nav bijis īsti 
skaidrs, kur šāviņš lidojis. Vectēvs pat īsti 
saprast nav varējis, kā ar to iespējams kaut 
kam trāpīt. Toties to greznojuši zeltīti gre-
bumi ar ainām iz medību dzīves, un vectēva 
acīs tā likusies labu labā. Tik smalka, ka viņš 
pat esot baidījies to ņemt līdzi uz mežu, kur 
nu vēl no tās izšaut. 
Viņš plinti rūpīgi glabājis, ik pa laikam 
paņēmis, apslaucījis putekļus, ieeļļojis, 
paturējis rokā, piemetis pie pleca, un tas arī 
viss. Šaut gribējies kā negudram, bet plinti 

lietot vectēvam bijis bail. Ka tik kaut kas ne-
notiek! 
Tad reiz ciemos atbraucis vectēva tēvabrālis, 
kas arī jaunībā kā traks pa mežu skrējis un 
bijis prasmīgs slazdu licējs. Ne vienu vien 
kažoku esot varējis no noķertajiem zvēriņiem 
sameistarot. Beidzamā laikā gan vairāk pa 
pilsētu naudu pelnījis, bet savu brāļadēlu ap-
ciemojis gan šad un tad, vienmēr žēlodamies, 
ka ar katru gadu medību priekam arvien 
mazāk laika atliekot. 
Nu lai tad vectēvs rādot savu plinti ar, ja jau 
reiz pie tādas ticis. 
Vectēvs gājis pie skapja, vilcis ārā savu 
dārgumu un lepni rādījis tālajam viesim. Tas 
plinti pacilājis, pagrozījis, atzinīgi pamājis.
- Atceros, atceros es šo plinti! Tavs tēvs ar to 
ne vienu vien medījumu gar zemi dabūjis.
Tad viņš atvāzis ieroci, pacēlis plinti pret 
gaismu, ielūkojies stobros un sācis smieties 
kā traks. Vectēvam vienā mirklī jau licies, ka 
tēvabrālis nokritīs gar zemi un augšā vairs 
necelsies. 
- Paskaties pats! – viesis beidzot bija tei-
cis, pasniegdams vectēvam plinti. – Kas tu 
par mednieku, ka tev plintei stobrā zirneklis 
iemeties? 
Un tiešām. Vectēvs paskatījies stobrā un 
ieraudzījis resnu, treknu zirnekli, kas it labi 
bija iekārtojis sev ērtu mitekli. Viņš bija 
mēģinājis visādi atrunāties, te sarkdams, 
te bālēdams. To kaunu un negodu! Bet 
tēvabrālis tikai atmetis ar roku, turpinādams 
gardi smieties. 
Kopš tās reizes vectēvs vairs plinti skapī nav 
turējis, bet vienmēr ņēmis līdzi uz medībām. 
Tā viņam ne vienu vien gadu kalpojusi, 
līdz vectēvs to beigās pie sienas goda vietā 
piekāris.
- Kam tev plinte, ja tu to neizmanto… - 
vectēvs noteica, sabužinādams man matus.

Kāpēc vectēvam bija kauns?

Pārnadži un zaķi jābaro ar tiem patīkamu barību

Mēs nedzīvojam 
Āfrikā, bet Liepupes maliņā



Daudzi jo daudzi apgalvos, ka agrāk bija 
labāk – lielāka kārtība, labāki cilvēki, 
vairāk naudas, debesis zilākas... Tomēr 
medniekiem arī tālajā 1932. gadā bija 
savas problēmas, ar kurām cīnīties un 
kuras risināt. Šoreiz par nedienām ar 
daudzajām mednieku biedrībām. 

Pēc ievāktiem datiem ir redzams, ka 1930. 
gadā Latvijā darbojušās 228 mednieku 
organizācijas. Šis mednieku organizāciju 
skaits ir diezgan impozants, un, ja visās 
organizācijās to darbība būtu nostādīta un 
ievirzīta medību saimniecībā vēlamā gultnē, 
domāju, ka medību faunas vairošanas ziņā 
būtu sasniegts daudz vairāk.
Mazāk nekā puse no organizācijām nomā 
medību tiesības arī valsts mežos, bet 
vairākums valsts mežus medībām nenomā, 
bet apmierinās ar privātu saimniecību 
platībām, kuras vai nu biedrību rīcībā nodod 
paši biedri pret biedru kartēm, vai nomā. It 
īpaši neapbūvētās jaunsaimniecības, kuras 
nereti atrodas valsts mežu vidū. 
Pret šādu privātīpašumu apvienošanu medību 
vienībās nevar būt nekādu iebildumu, ja 
pašās biedrībās tiktu ievesta arī noteikta 
regulējoša medību kārtība, kādas tomēr ļoti 
bieži trūkst. Rezultātā iznāk tā, ka medību 
platība projektēta, lai biedri, respektīvi, 
vietējie kaislīgākie mednieki, varētu di-
enu no dienas klejot medību platībās ar 
bisi plecos. Protams, pie tādiem apstākļiem 
nav un nevar būt nekādas cerības uz faunas 
vairošanos, vēl vairāk tādēļ, ka medības no-
tiek pat sacensībā, un tad ir piedzīvots, ka 
ziemā zaķu pēdas ieraudzīt ir liels retums. 
Ja arī kāds zaķis ieklejojis, tad tam dzenas 
pakaļ ne viens vien mednieks, kamēr to vai 
nu nošauj, vai ietrenc valsts mežos.
Šādas patvaļas pieļaušanā mednieku 
biedrības pielaiž ļoti lielu kļūdu pret 
medību saimniecību kā tādu, kā arī pret 
pašu organizāciju, jo piedzīvojumi rāda, 
ka par cik bagātākas medību platības ar 
medījamo faunu, par tik lielāka mednieku 
interese par platību īpašnieci – mednieku 
biedrību. Pretējā gadījumā „klibos” biedrību 
finansiālais stāvoklis, jo tas atkarīgs tikai no 
biedru maksām. Tādēļ mednieku biedrībām 
jāregulē medības arī privātīpašumu platībās 
līdzīgi tam, kā Meža departaments to dara ar 
nomas līgumu nosacījumiem valsts mežos. 
Par tikpat lielu kļūdu uzskatāma 
medījumu nebarošana ziemā, vienalga, 
vai tas attiecināms uz zaķiem, stirnām vai 
tīrumirbēm. Viens ir skaidrs – ja zaķim 

vai stirnai kādā rajonā pietrūkst barības, 
dzīvnieks ir spiests to meklēt citā rajonā. Ar 
to šie medījumi attiecīgajā rajona uzskatāmi 
par zudušiem, jo, pavasarim iestājoties, 
barības pietiek visur un diezgan maldīgi 
cerēt uz dzīvnieku atgriešanos. 
Šo kļūdu izlabošana un vispār biedrības 
labklājības atrisināšana ir atkarīga tikai no 
valdes sastāva un priekšsēdētāja izvēles. 
Amatos parasti tiek vēlētas personas, ku-
ras ieņem redzamu stāvokli sabiedrībā, bet 
kurām, lai gan medības vispār patīk, nodo-
ties medību saimniecības veicināšanai un 
strādāt biedrības labā nav nedz laika, nedz 
arī sevišķas vēlmes. No tādiem uzskatiem 
organizētiem medniekiem ir jāatbrīvojas, 
biedrības amati nav goda amati, tādēļ 
jācenšas ievēlēt personas, kurām medību 
jautājumi un biedrības plaukšana tiešām ir 
sirdslieta. Tādas personas arī rūpēsies un 
interesēties, lai biedri būtu apmierināti un 
medību saimniecība veicināta. 
Neaizmirsīsim arī, ka mednieku biedrību 
biedru galvenā interese ir un paliks pašas 
medības. Būs biedrībai labas medību vietas, 
biedru skaits vairosies, līdz ar to uzlabosies arī 
biedrības finansiālais stāvoklis. Nepratīsim 

tādas iegūt, faunu vairot – biedru skaits 
mazināsies. Tāda ir mednieku organizāciju 
dzīves īstenība, un ar to aizvien jārēķinās. 
Protams, jārēķinās arī ar saprašanās garu 
biedrības iekšējā darbībā, tādēļ valdes rīcībai 
vienmēr jābūt ļoti uzmanīgai, it sevišķi pie 
medību nozīmēšanas un pierakstīšanas 
kārtības noteikšanas. Valdes locekļiem 
nevajadzētu izmantot savas priekšrocības 
labāko medību rajonu izmedīšanai, atstājot 
negatīvu iespaidu.
Pie negatīvām parādībām jāpieskaita arī 
nesaticība ar meža resora darbiniekiem, kura 
nekā nedod medību saimniecībai kā tādai, 
bet nesaticība visiem līdzekļiem novēršama, 
jo, tikai ejot roku rokā, iespējams uzlabot 
medību faunas vairošanās apstākļus. 
Tāpat valdēm aizvien jābūt aktīvām ar 
ierosinājumiem, kā barošanas uzlabošanas, tā 
malu medniecības apkarošanas jautājumos, 
jo nereti mežniecības tā aizņemtas ar mežu 
izstrādāšanas darbiem, ka neviens vien 
ierosinājums var nākt laikā un vietā. 
Medību organizācijām vajadzētu ieviest 
statistikas jeb reģistrācijas grāmatu attiecībā 
uz medību rezultātiem un faunas skaitīšanas 
datiem. Pēc tās būtu iespējams uzstādīt 

medību saimniecības bilanci. Šī uzdevuma 
sekmīgākai veikšanai ievedamas medību 
kartes, kuras aizpilda medību vadītāji pēc 
katrām medībām. Šādas kartes ir ievedušas 
daudz mednieku biedrības, jo šīs kartes 
dabūjamas arī Latvijas Mednieku biedrību 
savienībā. Šīs medību kartes dod valdei 
iespēju kontrolēt medību izdevumus un 
sadalījumus uz dalībniekiem, kas dažkārt 
novērš nepamatotu tenku izplatīšanu 
par medību vadītājiem. Reģistrējami arī 
atsevišķu biedru medību rezultāti, un šo 
rezultātu reģistrēšana uzliekama par katra 
biedra obligātu pienākumu. Šai reģistrācijai 
vēl varētu būt ļoti liela nozīme, ja med-
nieku biedrības savus gada koprezultātus 
uz privātām platībām (valsts mežos šautos 
medījumus reģistrētu Meža departaments) 
ar visiem medību izdevumiem iesūtītu Lat-
vijas Mednieku biedrību savienībai, līdz ar 
to pēdējās rīcībā rastos statistiski dati, ar 
kuriem varētu operēt gadījumā, ja medību 
saimniecībai atkal kādu reizi draudētu uz-
brukumi. 

Informācija: Mednieks un makšķernieks, 
aprīlis, 1932.gads
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Tikai ejot roku rokā, iespējams uzlabot medību faunas vairošanās apstākļus



Kurš mednieks gan nav sapņojis par 
gigantiskā alņa medībām, kad dzīvnieka 
svars sasniedz 1 tonnu, bet ragiem bieži ir 
vairāk nekā 30 žuburi. Sastapt šos gigantus 
var Kanādā, Kamčatkā un Kolimas upes 
lejasdaļā, kur dzīvnieku blīvums ir tikai 0,11 
alņi uz 1000 ha.
Kolimā dzīvojošie jakuti labi pārzina šīs 
plašās teritorijas un precīzi zina vietas, kur 
alņi koncentrējas riesta laikā un vēlāk arī 
paliek pārziemot.
Četrus gadus esmu centies tikt uz šādām 
medībām, tad naudas par maz, tad Krievijā 
uzliek maratoriju alņu medībām. Beid-
zot pienāk tā diena, kad es un vēl trīs Lat-
vijas mednieki nokļūstam Jakutijā. Gaisa 
temperatūra ir –30º C, un mēs taisnā ceļā 
dodamies uz vietējo tirgu pēc vaļenkiem un 
untām. Tirgū var atrast tikai vaļenkus un lielās 
grēdās sasaldētas zivis, cita nekā nav. Pēc 
tam ieskrienam kādas viesnīcas restorāniņā, 
kur pieejamas divas delikateses – strogaņina 
no čira un kumeļa gaļa. Apkārt pie galda 
sēž vietējais zieds: VIP veči uzvalkos, ar 
kaklasaitēm, dāmas lapsādas cepurēs, bet 
visus viņus vieno viens – visiem kā vienam 
kājās ir untas. Varētu jau likties smieklīgi, ja 
vien arī pašam kājās nebūtu vaļenki. Atskan 
kāds apnicīgs krievu hits, un pārējie ar lielu 
lepnumu sāk šīberēt untās un vaļenkos pa 
lēto lamināta grīdu, ir 2007. gads. 
No rīta lielā steigā braucam uz lidlauku, jo 
ir dota atļauja pacelties vertakam. Lidojums 
ilgst aptuveni divas stundas, apakšā taiga 
un reti koka ciematiņi, iesaluši upju grīvās. 
Nevienas dzīvas dvēseles. Beidzot pie kādas 
upes kūp ugunskuri un blakus stāv mūsu 
nākamie medību pavadoņi. Ātri izrāpjamies 
un steidzamies uz būdu, ārā ir ļoti auksts. 
Pavadoņi gan bezrūpīgi staigā kreklos un 
bez cepurēm, vēlāk mēs saprotam, no ku-
rienas šis rūdījums. 
Sākas sarunas, no kurām es noprotu, kad 
rītdienas medības varētu nenotikt, tā teikt, 
tehnisku iemeslu dēļ, bet mūsu grupas 
vadītājs mēģina visu vērst par labu un uzrunā 
gara auguma jaunieti: ”Vasja, tu taču mani 

atceries?” Vasja ilgi klusē, tad atbild: ”Kā tu 
esi novecojis!” Jakutu vadītājs saprot mūsu 
dziļdomīgo klusēšanu un apzvēr, ka rīt viss 
būšot kārtībā.
Dzīvojam zimovjo un guļam uz nārām, kas 
apsegtas ar jēlmitām alņu ādām. Karstums 
iekšā kā pirtī, jāguļ plikam, bet pusmetru no 
grīdas tāds aukstums, ka labāk iekārtoties 
vēleniski.
No rīta vēl tumšs, bet Vasja jau mudina un 
steidzina mūs celties. Katram no mums 
jābrauc ar burānu, aiz kura piesietas metāla 
nartas un striķis, pie kā turēties. Jau pēc 
pirmajiem 2–3 kilometriem esmu pilnīgi 

nosvīdis, sāp rokas, pleci un kājas. Tomēr 
pēc nākamajiem 10 kilometriem esmu jau 
iemācījies pareizi turēties un pat braucot 
nedaudz atpūsties. Laiku pa laikam ieraugu 
alņu govis, jakuti tikai garšīgi nočāpstina un 
nesaprot, kāpēc mums ir vajadzīgi buļļi, ja 
gaļa govij daudzreiz garšīgāka.
Beidzot viens no mūsējiem ierauga bulli, 
attālums 500–600 metru, bet ragi izskatās 
lieli. Nolemj, ka brauks taisni pa tundru klāt. 
Mēs ar manu pavadoni noraugāmies. Pēkšņi 
nez no kurienes parādās vēl viens bullis un 
70 metru attālumā skrien tieši gar mums. 
Jakutu ieročiem nav optikas, tā ka pirmo 

šāvienu raidu kā skolā, tieši rāmī. Otro, jau 
no tuvāka attāluma raidu kaklā. Dzīvnieks 
liels, bet ļoti vājš pret šāvienu. Pieejot klāt, 
mute paliek vaļā, tādi ragi vēl nav redzēti. 
Jakuti neminstinoties sāk strādāt ar nažiem, 
jo citādi sals var visu darbu apturēt. Sadala 
zvēru primitīvi un laiku pa laikam iedzer 
kādu grādīgo un uzkož jēlu gaļu. Pamēģinu 
arī es, jēla gaļa, aknas, tas ir tā vērts.
Sāk jau krēslot, un mēs dodamies uz nometni. 
Kad atlikuši kādi 3 kilometri līdz nometnei, 
mūsu burānam nolūst stūre no slēpes. Jakuts 
mēģina sameklēt kādus instrumentus, bet at-
rod tikai skrūvgriezi. Piedāvāju doties kājām 
uz nometni un atsūtīt palīdzību, bet viņš 
saka, ka vajagot tikai izurbt divus caurumus 
un viss tiks salabots. Bet urbja jau nav! Tad 
viņš paņem no manis karabīni, palūdz paiet 
malā un veikli metālā izšauj vajadzīgos cau-
rumus. Es viņam saku: „Dullais! Ja nu lode 
dotu rikošetu?” Bet viņš tik smaida un rāda 
zem kreisās acs bumbulīti, tur esot lodes ga-
bals no pagājušā gada.
Vakarā izrādās, ka visi esam nomedījuši pa 
alnim. Visi ir priecīgi un brīnās par jakutu 
spējām 30 grādu salā salabot tehniku un 
pieņemt pareizos lēmumus.
Nākamā rītā mans pavadonis rāda pirmo 
noķerto sabuli un zebieksti. Vēl nedaudz tiek 
remontēts burāns, un pusdienā varam doties 
medībās. Esam nobraukuši tikai 300 metru, 
kad ieraugu bulli, kas skrien mums paralēli. 
Iemetu ar cimdu jakutam pa muguru, un 
viņš apstājas, apstājas arī alnis. Stāv biezos 
krūmos, redzama tikai galva. Nodomāju, ja 
būs, būs. Šāviens, alnis nokrīt kā nopļauts. 
Pieeju pie zvēra, augums liels, arī trofeja 
lieliska. Abi ar pavadoni esam priecīgi, man 
medījums, viņam brīva diena.
Dalīšanas procesā pamanu pūces sēžam uz 
nelielo koku galiem. Vaicāju kolēģim, vai 
var viņas medīt, bet jakuts noliedzoši pamāj 
ar galvu. Bajanai paliks dusmīgs un var no 
tevis novērsties. Bajanai ir medību dievs, 
un teiksma vēsta, ka katrā pūcītē mājo kāda 
aizgājuša mednieka dvēsele. 
Visapkārt iestājas klusums, Visuma klusums, 
tāds ir tikai tālu ziemeļos, tundrā vai taigā. 
Tad tu saproti, cik niecīgs esi, cik spēcīga ir 
daba, kad nekam citam vairs nav vērtības, 
tikai tavai dzīvībai un dvēselei.

Jakutijas stāsts  Alces alces Linnaeus, 1758.



Īss ievads aļņu trofeju vērtēšanā
Daudz dzirdēts par selektīvām medībām, par nepieciešamību uzlabot medījamo dzīvnieku trofeju kvalitāti. 
Lai izprastu un dzīvē pielietotu selektīvu medību principus, nepieciešamas zināšanas un laiks. Iepriekšējā 
„Jakts” numurā aplūkojām staltbriežu trofejas, šoreiz starptautiskais medību trofeju vērtēšanas eksperts 
Euģenijus Tijušs no Lietuvas sniedz komentārus par dažādām aļņu trofejām.

„Jakts” redakcija

Spriežot pēc fotogrāfijas, šis al-
nis nomedīts laikā. Vecums – ap 
astoņiem gadiem. To nosaka 
pēc raga pamatnes un raga 
apkārtmēra. Raga pamatnes un 
raga apkārtmērs ievērojams. 
Dzīvnieks pietiekami vecs, jo 
raga pamatne zema un resna. Jo 
vecāks dzīvnieks, jo tā zemāka 
un resnāka. Visticamāk lielākas 
trofejas šim dzīvniekam nekad 
nebūtu bijis. Dzīvnieks nomedīts 
2002./2003. gada medību 
sezonā. 

Alnis 2: Šis ir uzskatāms piemērs 
tam, kādi dzīvnieki būtu nomedījami 
selektīvās medībās. Šis dzīvnieks 
bijis piecus līdz septiņus gadus 
vecs, trofeja nekad nebūtu bijusi 
labāka. Raga pamatne pietieka-
mi zema un resna, bet ragiem 
maz žuburu un nav apjoma. Pats 
rags it kā pietiekami resns, bet 
tas arī viss. Laikā nomedīts alnis. 
Nomedīts 2000. gadā ar 12. kali-
bra medību bisi.

Alnis 3: Šis indivīds nav pārāk 
jauns, nav arī perspektīvs, 
gluži otrādi. Spriežot pēc raga 
pamatnes, šie ir bijuši dzīvnieka 
trešie vai ceturtie ragi. Pat ja tādi 
ir otrie ragi, nekas labs tādam 
indivīdam nav gaidāms. Šādiem 
būtu jābūt pirmajiem ragiem. 
Nomedīts šogad no 80 metru 
attāluma ar vītņstobra ieroci. 

Alnis 4: Pēc izskata un pazīmēm 
– trešie ragi. Ļoti labs indivīds un 
pēc būtības perspektīvs. Jānorāda 
gan, ka ar selekciju var nodar-
boties tikai gaides medībās, kad 
dzīvnieku var aplūkot, novērot un 
tā vecumu un vērtību noteikt pēc 
tā izskata vien. Dzinējmedībās tas 
nav iespējams. Nomedīts 2003. 
gadā, šaujot no 120 metriem ar 
vītņstobra ieroci. 

Alnis 5: Spriežot pēc raga 
pamatnes, kas ir šaura un gara, 
un ņemot vērā to, ka ragiem jau 
ir divi žuburi, varētu secināt, ka 
šie ir bijuši dzīvnieka pirmie ragi. 
Tādā gadījumā tas ir bijis ļoti 
perspektīvs dzīvnieks. Gadījumā, 
ja šie bijuši otrie ragi, tad tāda 
ir normāla trofejas attīstība un 
būtu gaidāma laba trofeja. Tādu 
medīt nevajadzēja. Nomedīts 
1998./1999. gada medību sezonā, 
šaujot ar 12. kalibra bisi. 

Alnis 6: Tipiski pirmie ragi, normāli 
attīstīti. Tādu alni būtu žēl šaut. 
Pēc Lietuvā piemērotiem stand-
artiem, perspektīvs dzīvnieks ir 
tad, ja ragu garums ir lielāks par 
20 cm. Medniekam dabā vieglāk 
to noteikt, ragus salīdzinot ar 
ausīm. Ja ragi garāki par ausīm, 
tad perspektīvs. Nomedīts 2008. 
gadā, šaujot no 150 metriem ar 
vītņstobra ieroci. 

Alnis 7: Jau vidēja vecuma dzīvnieks, mazākais – četri gadi. Trofejas 
attīstība zemāka par vidējo līmeni. Kreisā puse attīstīta diezgan labi, 
bet labajā tikai viens spēcīgs žuburs. Turklāt ragi ir asimetriski, līdz ar 
to nomedīts laikā. Medīts ap 2000. gadu. 

Pēc būtības galvenā 
un lielākā mednieku 
kļūda ir vērtēt aļņu tro-
fejas pēc žuburu skaita. 
Ir redzētas arī trofejas 
ar trim žuburiem katrā 
pusē, kurām piešķirtas 
zelta medaļas. Jāskatās 
ir uz raga resnumu un 
izvērsumu. Lai labāk 
dzīvniekus novērtētu 
dabā, iesaka aplūkot 
trofejas izstādēs un tās 

salīdzināt. Jāatceras 
arī, ka vecumu ir grūti 
noteikt, to iespējams 
precīzi konstatēt tikai pēc 
dzīvnieka zobiem.
Ir piedzīvots arī kāds in-
teresants kuriozs, kas 
raksturo to, kā med-
nieki vērtē trofejas. Pie 
kāda mednieku kolektīva 
ciemos ieradies med-
nieks ar ievērojamu 
pieredzi. Pēc medībām 

tas ņēmies stāstīt, ka 
redzējis divus iespaidīgus 
staltbriežu buļļus, kas 
bijuši četrpadsmit un 
sešpadsmit gadu veci, 
bet tie nav bijuši pa 
šāvienam. Vietējais 
mednieks zinājis, ka tur, 
kur viesmednieks bijis, 
manīti divi jauni buļļi, 
tādēļ pajautājis, kā tad 
cienījamais kungs notei-
cis dzīvnieku vecumu. Tas 

atteicis, ka pēc žuburu 
skaita – vienam bijuši 14, 
bet otram – 16.
Tādēļ medīsim gudri 
un uzmanīgi!

Paldies par interesi un 
atbalstu Ziemeļvidzemes 
medniekiem, it īpaši 
Gundaram, 
Ilgonim un Mārcim



Palīdzība meža iedzīvotājiem

Aukstā laika iestāšanās, biezā sniega sega 
apgrūtina ne viem cilvēku kustību pilsētā, 
bet arī meža iemītnieku dzīvi. Šajā avīzes 
numurā stāstām par vairākiem veidiem, 
kā palīdzēt dzīvniekiem. Kaut arī senās 
un tradicionālās metodes (tādas kā slotiņu 
siešana) šodien izmanto retais, tomēr daudz-
viet Latvijā piebarošanai tiek pievērsta liela 
nozīme.
Apciemojot dažādus medību reģionus, 
esmu ievērojis nepatīkamu sakritību, 
kura mūsdienās kļūst arvien aktuālāka. 
Savvaļas dzīvnieku nodarītie postījumi 
lauksaimniecībā un meža kultūrām tiešā 
piebarošanas vietu tuvumā. Piemēram, 
izbērtas 20 tonnas cukurbiešu tieši blakus 
egļu jaunaudzei vai mežacūku barotavas ar 
5 tonnām kartupeļu labības lauka malā. Kā 
jūs domājat, kas tajās kultūrās palika pāri? 
Pēc neierobežota daudzuma sulīgās barības 
uzņemšanas, dzīvnieks noteikti dosies pa-
mieloties ar egļu mizu vai graudaugiem.
Esmu jau rakstījis par to, ka ir jāizvērtē 
piebarošanas apjomi, bet otra, ne mazāk 
svarīga, lieta ir barotavu plānošana. Pareizi 
izplānojot, ar ko, kurā periodā un kur pie-
barot, var gūt lieliskas sekmes medībās un 
mazināt dzīvnieku postījumus mežiem un 
laukiem.
Savaļas dzīvnieku nodarīto postījumu 
problēma tikai kļūs aktuālāka, pieaugot 
dzīvnieku skaitam, un mums, medniekiem, 
par to ir jādomā un jāuzņemas atbildība jau 
šodien, lai mazināto šādu iespēju.

Priecīgus Ziemassvētkus!

„Jakts” redaktors
Jānis Kļaviņš

Medības ir prieks un bauda pat tad, ja 
lietus līst un pūš auksts vējš. Velc jaku 
mugurā, liec mici galvā, ņem plinti un ej. 
Ja ne šaut, tad vismaz dabu vērot – medīt. 
Nav arī svarīgi, kā šo procesu dēvē – par 
medību saimniecības apsaimniekošanu, 
ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu 
vai dzīvnieku skaita regulēšanu. Manam 
vectēvam tā bija jakts, un arī man tā būs 
jakts!

Aleksandrs Vulfsons, mednieks

Ikdienā medniekiem, protams, jāsakaras 
ar visādiem dzīves sīkumiem, sauksim tās 
par problēmām, jo ne vienmēr viss izdo-
das, kā iecerēts, un ne visu drīkst darīt tā, kā 
gribētos. Protams, skaistākais briežu bullis 
iznāk tad, kad beigušās medību atļaujas, un 
tad var vainot Valsts meža dienestu, kas tas 
nepareizi veicis uzskaiti un izsniedzis par 
maz atļauju. Valsts vai kāds cits nemaksā par 
bebrādiņām, tādēļ nav intereses tos medīt, 
bet uz dzinējmedībām, kad paredzēts medīt 
aļņus, visi saskrien kā pie karsta zupas katla. 
Kaimiņš sūdzas, ka tam mežacūkas norakušas 
kartupeļus un prasa, lai taču tos lopus šauj 
nost. Cits atkal no pilsētas priecājas par 

stirniņām uz savas pļavas, un nelaiž med-
niekus pat tuvumā savam īpašumam. Vienas 
vienīgas nedienas! 
Var jau vainot vienu, vainot otru, ka neviens 
neko nedara, bet ikdienas sīkumi jau paliks 
vienmēr un tos nāksies risināt pat tad, ja tiks 
izstrādāti perfektākie noteikumi un ieviestas 
izcilākās prasības, noņemot no medniekiem 
gan pienākumu, gan atbildību. 
Mani no tiesas skumdina mednieku attieksme 
pret medību saimniecību kā tādu. Pirmkārt, 
tā ir vienaldzība pret visu to, kas pārsniedz 
tiešās konkrētā mednieka interešu robežas. 
Vajag šaut šodien un visu to, kas nāk, ne 
šķirojot, ne skatoties, ne domājot par sekām. 
Otrkārt, tā ir neapmierinātība ar to, kas mums 
ir. Atkal un atkal tiek pacelta medību tiesību 
līgumu un bebru problēma. Esmu viesojies 
medību kolektīvos, kas šos jautājumus risina 
un ir atrisinājuši paši, nevis gaidot, kad kāds 
cits atnāks un izdarīs. Vieglāk ir negribēt un 
nedarīt, nevis rīkoties. Tad vēl kvernēšana 
par dažādām jaunām prasībām, kas medību 
praksi tikai pilnveido.
Jā, piekrītu, ir nopietnas problēmas, piemēram, 
malu medniecība, dažādu medību aizliegumu 
ieviešana, arī pašu mednieku bezatbildīgā 
rīcība. Es arī uzskatu, ja paši mednieki nav 

gatavi rīkoties, tad ir nepieciešamas normas, 
kas viņiem liks to darīt. 
Daudzos kolektīvos jau pirms grozījumiem 
Medību noteikumos, mednieki dzinējmedībās 
galvā lika spilgtas cepures, lai viens otru 
labāk redzētu. Dzinējmedībās mums vienam 
no otra nav jāslēpjas, bet precīzi jāzina, 
kur katrs mednieks atrodas. Tagad jau zinu 
neskaitāmus kolektīvus, kur katru gadu tiek 
rīkoti vietējā mēroga mačiņi šaušanā, kas ne 
tikai palīdz atsvaidzināt savas iemaņas, bet ir 
jautrs sabiedrisks pasākums, kurā padalīties 
ar viedokļiem, pieredzi, sniegt labus pado-
mus un plānot kopīgo kolektīva nākotni. 
Zinu arī medniekus, kas uz šautuvi dosies 
vienīgi tikai tad, ja kāds no augšas liks to 
darīt, un tad vēl sūkstīsies un lamāsies, ka 
neļauj cilvēkam mierīgi dzīvot. 
Mums ir jāsaprot, ka medības vai drīzāk 
medniecība nav tikai šāviens un svinības, ja 
medības ir bijušas rezultatīvas. Medniecība ir 
vesels darbību kopums, domāšanas veids, kas 
tiek virzīts uz to, lai mežā būtu dzīvnieki, ko 
medīt rīt, parīt un aizparīt. Tas, ko medījam 
šodien, ir iepriekš ieguldīts darbs un pūles. 
Tādēļ aicinu padomāt par to, lai neiznīcinātu 
un nenomelnotu to, ko daudzi jo daudzi vīri 
uzskata par svētu un neaizskaramu tikai 
īslaicīgas iegribas dēļ. 

Lai būtu, ko medīt rīt un parīt! 

Ikdienā ēdot tradicionālo ēdienu – 
kartupeļus ar gaļu –, var pienākt brīdis, 
kad sakārojas kaut kā izsmalcināta un 
gaumīga. Ja runā par to, ko uzskatīt par 
vienu no gardēžu lielāko delikatesi, prātā, 
protams, nāk zosu aknu pastēte. 

Ira Dombrovska, 
vaļasprieks – medību kulinārija

Eksperti literatūrā norāda, ka Foie gras ir arī 
viens no vecākajiem klasiskajiem produk-
tiem, kura vēsture sniedzas vismaz 4500 un 

varbūt vēl vairāk gadu senā pagātnē. Tolaik 
senajā Ēģiptē pārbarotu zosu un pīļu aknas 
skaitījās izcila delikatese, un īstenībā nekas 
daudz nav mainījies arī tagad. Zosu aknas 
un zosu aknu pastēte joprojām ir delikatese, 
it sevišķi Francijā un to gardēžu skatījumā, 
kam franču virtuve ir un paliek baudas 
mērķis, uz kuru tiekties. Tā kā medniekam 
būtu nepieciešams vesels lērums meža zosu 
un pīļu aknu, lai tādu delikatesi pagatavotu, 
un  lai gastronomiskas iegribas dēļ iznīcībai 
nebūtu jāpakļauj pāris desmitu putnu, 
pastētes pagatavošanai izmantosim stirnas 
vai brieža gaļu un aknas. 

Ēdiena pagatavošanai nepieciešami ap 600 
gramiem malšanai paredzētas stirnas vai 
brieža gaļas, kas iepriekš jāiemarinē. Gaļu 
liek traukā, pārklāj ar dažādiem dārzeņiem. 
Sīpolu sagriež šķēlītēs, ķiploku sasmalcina, 
notīrītu burkānu un seleriju kātus sagriež 
ripiņās. Pievieno kadiķu ogas, piparus, lauru 
lapas, krustnagliņas, sagrieztus zaļumus. 
Visu pārlej ar sarkanvīnu un eļļu tā, lai 
gaļa tiktu pilnīgi pārklāta. Trauku ievieto 
ledusskapī uz kādām 15 līdz 20 stundām. 
Gaļu izņem no marinādes un notecina. Ņem 
iepriekš sagatavotu uzsildītā saldā krējumā 
izmērcētu baltmaizes šķēli, gaļu, aknas un 
svaigu vai žāvētu cūkas speķi un samaļ 
gaļasmašīnā, izmantojot smalko malšanas 
režīmu. Šai masai pievieno uz pannas apcep-
tu sīpolu un gailenes. Vēl jāpievieno viena 
sakulta ola, divas ēdamkarotes miltu, smalki 
sagrieztus pētersīļus, naža galu muskatriek-
stu, mazliet konjaka, sāli un piparus. Formu 
izklāj ar plānām speķa vai bekona šķēlītēm 
un cieši piepilda ar sagatavoto masu. Pa vir-
su arī vēl pārliek speķa vai bekona šķēlītes. 
Virsū liek timiāna zariņu un lauru lapas. 
Apsedz ar foliju, to izmantojot kā vāku. 
Formu liek līdz 170º sakarsētā cepeškrāsnī 
ūdens peldē un cep apmēram divas līdz trīs 
stundas. Ūdenim nav jāvārās, tas var viegli 
virt. Pēc tam noņem vāku, uzliek dēlīti, 
noslogo un tur vēsumā līdz 24 stundām.
Pasniedz brokastīs vai vakariņās ar lielu 
bļodu lapu salātiem, mārrutkiem un brūkleņu 
ievārījumu. Lai garšo lieliski!

Kad sirds kāro ko smalkāku !


