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Ministru kabinets šā gada 18. maijā 
pieņēma vairākus grozījumus Medību 
noteikumos, kas precizē medību kārtību 
Latvijas pierobežas joslās. Lielāko daļu 
grozījumu līdz šim regulēja  citi normatī
vie akti, taču jaunais Latvijas Republikas 
valsts robežas likums deleģēja medības 
pierobežas joslā organizēt saskaņā ar me
dību organizēšanas kārtību reglamentējo
šiem normatīvajiem aktiem, t.i. Medību 
noteikumiem.

Medību noteikumi papildināti ar vairā
kiem punktiem. Noteikumi paredz, ka vie
nu dienu pirms plānotajām medībām, ku
ras notiks medību iecirknī vai tā daļā, kas 
atrodas pierobežas joslā, atbildīgā persona 
informē Valsts robežsardzes (VR) struktūr
vienību. Atbildīgā persona ir medību tiesī
bu lietotāja deleģēta persona, kas koordinē 
mednieku atrašanās vietas medību laikā me
dību iecirknī. 

Jaunie grozījumi nosaka, ka VR struktūr
vienība aizliedz rīkot medības medību iecirknī 
vai tā daļā, kas atrodas pierobežas joslā, ja at
tiecīgajā pierobežas joslas teritorijā ir noteikta 
pastiprināta robežkontrole, ārkārtas situāci
ja, izņēmuma stāvoklis vai VR rīko taktiskās 
mācības. Par medību aizliegumu nekavējoties 
tiek informēta atbildīgā persona, tādējādi me
dību tiesību lietotājs ir informēts par aizliegu
mu un var attiecīgi rīkoties. 

Grozījumi paredz arī visai pretrunīgu 
normu, kas uzliek papildus pienākumus 
tiem medību kolektīviem, kas medī valsts 
pierobežā, proti, turpmāk aizliegts šaut 
valsts robežas virzienā, ja izšautā lode saska
ņā ar medību šaujamieroča tehnisko rakstu 
rojumu tiešā tēmējumā var trāpīt valsts ro
bežas joslā vai šķērsot valsts robežu. Šādas 
normas ievērošana gandrīz nav kontrolēja
ma, taču tā varētu kalpot par rekomendējo
šu prasību, kuru vēlams ievērot.

Aizliegts šaut valsts robežas virzienā

Haralds Barviks,
Latvijas Sportinga federācijas prezidents

Kopš pavasara notiek intensīvs darbs pie 
jaunā Ieroču un speciālo līdzekļu aprites liku
ma izstrādes, kas stāsies līdzšinējā Ieroču aprites 
likuma vietā. Iespējamās izmaiņas likuma nor
mās varētu interesēt ieroču īpašniekus, tostarp 
arī medniekus. Statistika rāda, ka Latvijā no 36 
566 šaujamieroču īpašniekiem 26 662 ir med
nieki, reģistrēti 62 520 šaujamieroči un 25 lielas 
enerģijas pneimatiskie ieroči. Ieroču tirdzniecī
ba notiek 86 vietās, bet ar munīcijas izgatavoša
nu atļauts nodarboties diviem komersantiem.

Latvijā noteikta viena no visstingrākajām ieroču 
aprites kārtībām Eiropā. Reti kurā valstī nepiecie
šams tik daudz dokumentu un pārbaužu, tostarp 
arī pie psihiatra un narkologa, lai saņemtu ieroču 
atļauju. Citās valstīs līdz šim pat nav ieviesta vieno
ta šaujamieroču reģistrācija, esi nolēmis iegādāties 
ieroci – uz priekšu.

Pēc dažiem nopietniem negadījumiem ar šau
jamieročiem pret medniekiem un šaušanas sporta 
entuziastiem ne sevišķi labvēlīgi noskaņotas Eiro
pas Savienības (ES) amatpersonas nolēma veikt 
grozījumus direktīvā „Par ieroču iegādes un gla
bāšanas kontroli“, lai noteiktu stingrākas prasības 
legālo ieroču īpašniekiem. ES Medību un dabas 
aizsardzības asociāciju federācija (FACE) un citas 
starptautiskas medību organizācijas panāca, ka ar 
grozījumiem netiek ieviestas daudzas ļoti stingras 
un pat muļķīgas prasības. Izmaiņas direktīvā pa
redz šaujamieroču izsekošanas sistēmas ieviešanu, 
to marķēšanas prasību un vēl citas novitātes.

Pārstrādājot atbilstoši direktīvas grozījumiem 
Latvijā spēkā esošos normatīvos aktus, bija ies
pējams pārvērtēt vairākas esošās normas, kā arī pa
redzēt jaunas. Gadiem ilgi diskutēts par vairākiem 
„sāpīgiem“ jautājumiem, piemēram, par kontrol
šāvieniem, kas jāveic ar katru vītņustobra ieroci ik 
pēc 5 gadiem, kā arī par noteikumu, ka mednie
kiem pie stūres vispār nedrīkst būt alkohols asinīs, 
atšķirībā no pārējiem autovadītājiem. 

Ievērojamas izmaiņas jaunajā likumprojektā 
attiecas uz šaujamieroču būtiskākajām sastāv
daļām – stobru, aizslēgu, patronu nodalījumu 
(patronu cilindrs, mehānismu kārba vai rāmis). 
Interpretējot direktīvas prasības pēc savas izprat
nes, projekta veidotāji bija paredzējuši normu, ka 
jāmarķē visas ieroča būtiskās sastāvdaļas. Tā kā šis 
noteikums attiektos arī uz esošajiem šaujamiero
ču īpašniekiem, tad, piemēram, ja mednieks vēlē
tos pārdot savu vītņustobra ieroci ar nemarķētu 
aizslēgu, viņam būtu jātērē līdzekļi marķēšanai. 
Likumprojekta izstrādes gaitā, tomēr izdevās šo 
prasību svītrot.

Likumprojekts paredz iespēju, medniekiem 

pārvadājot šaujamieroci, veikt īslaicīgu apstāšanos 
līdz 60 minūtēm, piemēram, lai aizietu uz veikalu. 
Medniekam jānodrošina automobiļa uzraudzība, 
kā arī jābūt ieslēgtai trauksmes signalizācijas ie
rīcei. Norma, lai gan ir pretrunīga, jo nav skai
drs, kā var nokontrolēt mednieka prombūtni, 
uzskatāma par progresīvu. Spēkā esošais likums 
vispār nepieļauj iespēju atstāt ieroci automobilī, 
piemēram, pat dodoties uz sabiedrisko tualeti, 
medniekam ierocis jāņem līdzi.

Jaunās normas paredz vienkāršāku ieroču ie
vešanas kārtību ārzemniekiem. Beidzot arī med
niekiem, vadot automobili, atļauta 0,5 promiļu 
alkohola koncentrācija organismā.

Likumprojekta izstrādātāji pagaidām palikuši 
nelokāmi par nepieciešamību veikt kontrolšāvie
nus ik pēc 5 gadiem. Šāda prasība varētu būt pa
matota gadījumā, ja šaujamierocis tikko iegādāts 
vai arī tam veiktas kādas izmaiņas, taču absurdi to 

Saskaņā ar Valsts meža dienesta ģene
rāldirektora J. Kinnas 3. jūnija rīkojumu 
2010./2011. gada medību sezonā atļauts 
nomedīt 100 vilkus. J. Kinna arī norāda, ka 
patur tiesības šo apjomu palielināt, ja visi 
medībām atļautie vilki jau ir nomedīti.

Lielāko pieļaujamo vilku nomedīšanas ap
jomu nosaka, pamatojoties uz Vilku aizsar
dzības plānu, kuru 2008. gada 21. novembrī 

Kāds būs jaunais ieroču aprites likums?

noteikt arī medniekam, kas  sezonas laikā veic ne 
vairāk par simts šāvieniem.

Jaunais Ieroču aprites likumprojekts vēl 
atrodas izstrādes stadijā, un spēkā tas stā
sies pēc pieņemšanas Saeimā un publikāci
jas "Latvijas Vēstnesī". Taču jau tagad vēlos 
izteikt pateicību gan Iekšlietu ministrijas un 

Valsts policijas darbiniekiem, kas darba gaitā 
bija ļoti atsaucīgi un pretimnākoši, gan Vides 
ministrijas un Zemkopības ministrijas darbi
niekiem, kas aktīvi strādāja, lai nepieļautu, ka 
jaunajā projektā medniekiem un citiem šauša
nas sporta entuziastiem tiek izvirzītas nesamē
rīgas prasības attiecībā uz ieroču apriti. 

Šogad atļauts medīt 100 vilkus
apstiprinājis vides ministrs. Vilku uzskaite 
notiek Medību saimniecības attīstības fonda 
atbalstītajā projektā “Lielo plēsēju monito
rings”, kura vadītājs J. Ozoliņš pēta ne tikai 
Latvijas vilku, bet arī lūšu populācijas. 

Vilku medību sezona ilgst no 15. jūlija 
līdz 31. martam vai brīdim, kad sasniegts 
lielākais pieļaujamais vilku nomedīšanas ap
joms.

Ko sola jaunais Ieroču aprites likums - jaunas prasības vai atvieglojumus?
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A. Sudārs
Valsts policijas Galvenās kārtības policijas  

pārvaldes Prevencijas pārvaldes Licencēšanas 
un atļauju sistēmas nodaļas priekšnieks

Jaunais „Ieroču un speciālo līdzekļu ap
rites likums” ir izstrādāts, lai pārņemtu di
rektīvas 2008/51/EK, kas groza Padomes 
direktīvu 91/477/EEK „Par ieroču iegādes un 
glabāšanas kontroli”, prasības.

Tiesiskā regulējuma mērķis ir noteikt fizisko 
un juridisko personu tiesības un pienākumus 
attiecībā uz ieroču, munīcijas, speciālo līdzek
ļu un šo priekšmetu sastāvdaļu apriti Latvijas 
Republikā (LR), noteikt šo priekšmetu klasifi
kāciju, aizliegumus un ierobežojumus nolūkā 
garantēt personu un sabiedrības drošību.

Atbilstoši direktīvas regulējumam likum
projektā „Ieroču un speciālo līdzekļu aprites 
likums” šaujamieroča definīcija tiek izteikta 
jaunā redakcijā. Likumprojekts paredz ieviest 
jaunus terminus, piemēram, tiek definēta šau
jamieroča sastāvdaļa un būtiskā sastāvdaļa, 
tirdzniecības starpnieks u.c. Lai varētu efektī
vāk izsekot šaujamieroču un to sastāvdaļu ap
riti, atbilstoši direktīvas prasībām projektā pa
redzēts, ka jābūt marķētām visām šaujamieroča 
būtiskajām sastāvdaļām.

Atšķirībā no esošā regulējuma, tiek pare
dzēts, ka pašaizsardzībai paredzētās gāzes pis
toles (revolveri) tiek reģistrētas Ieroču reģistrā. 
Likumprojekts definē arī tādu šaujamieroču 

Pēdējā laikā Eiropā un tostarp arī Lat
vijā ir saasinājusies diskusija par svina 
munīcijas izmantošanu medībās. Mūsu 
valstī šādu munīciju nedrīkst pielietot 
ūdensputnu medībās dabas liegumos, 
taču izskanējuši priekšlikumi aizliegt 
tās izmantošanu arī vītņstobra ieročiem. 
Kāda nostāja šajā jautājumā ir Eiropas 
Savienības Medību un dabas aizsardzības 
asociāciju federācijai un citām starptau
tiskām organizācijām?

Eiropas Savienības (ES) Medību un dabas 
aizsardzības asociāciju federācijas (FACE) 
nostāja aprobežojas ar centieniem ierobežot 
svinu saturošas munīcijas lietošanu mitrā
jos atbilstoši Āfrikas – Eirāzijas ūdensput
nu līgumu (AEWA) rezolūcijai, kas aicināja 
visām iesaistītām pusēm aizliegt svina mu
nīcijas lietošanu mitrājos līdz 2009. gada 
30. septembrim. Nesen AEWA pieprasīja 
no ES dalībvalstīm informāciju par aizlie

veidu, kā traumatiskie ieroči. Šobrīd Ieroču ap
rites likums neregulē traumatisko ieroču apriti, 
kas ir samērā jauns pašaizsardzībai paredzēto 
šaujamieroču veids. Likumprojektā paredzēts, 
ka atļauta tikai garstobra traumatisko šaujam
ieroču iegāde un glabāšana pašaizsardzībai. Tā 
iegādei un glabāšanai nepieciešama Valsts poli
cijas (VP) atļauja. 

Atsevišķas prasības, ko paredz direktīva 
2008/51/EK, piemēram, attiecībā uz datori
zētu datu reģistru, ir jau ieviestas. Ieroču apri
tes likuma 48. pants „Ieroču uzskaite Latvijas 
Republikā” nosaka, ka LR fizisko un juridisko 
personu (izņemot Nacionālo bruņoto spēku) 
šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko 
ieroču vienotu uzskaiti veic Iekšlietu ministri
jas Informācijas centrs Ministru kabineta (MK) 
noteiktajā kārtībā. Tāpat MK 2003. gada 23. 
septembra noteikumi Nr. 538 „Ieroču, munī
cijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzi
nāšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu 
komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu 
klasificēšanas un izmantošanas noteikumi” pa
redz kārtību, kādā komersants, kas saņēmis li
cenci ieroču realizācijai, reģistrē ziņas par iero
čiem un pircēju. 

Direktīvas 1. panta 5. punkts paredz pienā
kumu dalībvalstīm nodrošināt, ka visus šau
jamieročus ir iespējams sasaistīt ar to īpašnie
kiem. Minētā prasība attiecībā uz D kategorijas 
šaujamieročiem piemērojama no 2010. gada 
28. jūlija. LR arī pirms Ieroču aprites likuma 

pieņemšanas bija noteikts, ka šaujamieročus 
(arī gludstobra bises, kas ir D kategorijas šau
jamieroči) atļauts iegādāties un glabāt tikai ar 
VP atļauju. Ziņas par ieroču īpašniekiem un 
šaujamieročiem tiek reģistrētas Ieroču reģistrā, 
kura turētājs un pārzinis ir Iekšlietu ministrijas 
informācijas centrs.

Ieroču aprites likuma 32. pants paredz kār
tību, ka Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi 
un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi, 
ja viņiem ir Eiropas šaujamieroču apliecība un 
pamatojums (ielūgums) iebraukšanai LR vai 
tās šķērsošanai tranzītā, līdzi vedot Eiropas šau
jamieroču apliecībā norādīto šaujamieroci vai 
lielas enerģijas pneimatisko ieroci un to munī
ciju, ir tiesīgi piedalīties ar šiem ieročiem medī
bās, treniņšaušanā vai šaušanas sporta sacensī
bās un iegādāties ierocim atbilstošu munīciju, 
kā arī pārvietot ieročus un to munīciju tranzī
tā, ja VP ir izdarījusi attiecīgu atzīmi Eiropas 
šaujamieroču apliecībā. Projektā paredzēts, ka 
mednieki un sporta šāvēji var ievest LR ieročus 
un piedalīties medībās, šaušanas sacensībās vai 
treniņšaušanā, ja tiem ir Eiropas šaujamieroču 
apliecība un pamatots iemesls šādai ieceļošanai 
(ielūgums). VP atļauja, ko ieraksta Eiropas šau
jamieroču apliecībā, būs nepieciešama tikai B 
kategorijas īsstobra šaujamieročiem.

Lai nodrošinātu ieroču glabāšanas notei
kumu kontroli, likumprojektā paredzēts pie
nākums  ieroča īpašniekam pēc policijas dar
binieka vai citas iestādes amatpersonas, kuras 

kompetencē ietilpst ieroču aprites kontrole, 
pieprasījuma uzrādīt šaujamieroci, munīciju, to 
sastāvdaļas un lielas enerģijas pneimatisko iero
ci un attiecīgo ieroču atļauju. Tāpat paredzētas 
tiesības VP darbiniekam pārbaudīt šaujamiero
ča, munīcijas, to sastāvdaļu un lielas enerģijas 
pneimatiskā ieroča glabāšanas apstākļus ieroču 
atļaujā norādītajā adresē.

Likumprojektā paredzēts, ka speciālās at
ļaujas (licences) komercdarbībai ar ieročiem, 
munīciju un speciālajiem līdzekļiem izstrādā
jumiem izsniegs VP, nevis Iekšlietu ministrija. 
Atbilstoši pēdējiem grozījumiem Ieroču aprites 
likumā, licencēm tāpat netiek paredzēts derī
guma termiņš. 

Atšķirībā no esošā regulējuma, kas paredz, 
ka šautuves (šaušanas stenda) izveidei un dar
bībai nepieciešama pašvaldības atļauja (licen
ce) un VP atļauja, likumprojektā paredzēts, ka 
šautuves (šaušanas stenda) izveidei un darbībai 
nepieciešama tikai pašvaldības atļauja.

Likumprojekta pārejas noteikumos pare
dzēts ieroču legalizācijas termiņš. Personām, 
kuras glabā VP nereģistrētus šaujamieročus vai 
lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, paredzēta 
iespēja reģistrēt tos VP līdz 2011. gada 1. mai
jam un noteiktajā kārtībā saņemt ieroča glabā
šanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas.

Teksts tapis pirms starpinstitūciju sanāksmes 
30.jūnijā, kurā tika panākta vienošanās par 
vairākiem būtiskiem jautājumiem

Svina munīcija medībās – par vai pret?
guma ieviešanas gaitu, un FACE piedalās 
tās apkopošanas procesā. FACE uzsver, ka 
svina munīcijas jautājumā jāņem vērā jau
nākā informācija par tā ietekmi uz cilvēku 
veselību.

Pirmo reizi svina munīcijas problēma ār
pus mitrājiem tika izskatīta 2008. gada mai
jā speciāli izveidotā darba grupā ASV, t.s. 
Peregrīna fonda tikšanās laikā. Tā apsprie
da gadījumus, kad svina ložu daļas izraisa 
īpaši retu sugu (Kalifornijas kondora) nāvi. 
Darba grupa secināja, ka jautājums par svi
na munīcijas izmantošanu ir daudz plašāks, 
nekā tikai tās pielietošana medībās mitrājos. 
Sanākmes dalībnieki atzina, ka svina munī
cija kaitīgi ietekmē ne tikai ūdensputnus, 
plēsējputnus un maitēdājus, bet, iespējams, 
arī cilvēkus, kas uzturā lieto ar šādu munī
ciju nomedītu putnu vai dzīvnieku gaļu. Tas 
nozīmē, ka svina munīcijas izskaušanas ne
pieciešamību varētu pamatot kā potenciālu 
draudu novēršanu cilvēku veselībai. 

Ar šo jautājumu nodarbojas arī citas 
starptautiskas organizācijas. Starptautiskā 
medību un medījamo dzīvnieku aizsardzī
bas komiteja (CIC) 2009. gadā ģenerālajā 
asamblejā pieņēma rezolūciju par svina mu
nīcijas izmantošanu. Pēc tam sekoja darba 
grupas izveide Dānijā, kas secināja, ka  vis
kaitīgākās sekas dzīvnieku pasaulei svina 
munīcija atstāj tieši mitrājos, kā arī tā ne
gatīvi ietekmē meža un lauku vidi. Svins kā 
toksiska viela dabā medību laikā nokļūst, iz
mantojot gan skrotis, gan lodes. Svina ložu 
kaitīgums pagaidām vēl ir diskusiju objekts, 
taču medību speciālistiem nākas atzīt, ka šis 
munīcijas veids rada problēmas plēsējput
niem un maitēdājiem. 

Nesen tika veikts pētījums, kas pierādīja, 
ka medījuma gaļu saindē gan skrotis, gan 
lodes, jo trieciena brīdī tās sadalās un ložu 
daļas neatrodas tikai trāpījuma vietā. 

Savukārt pret šādiem secinājumiem ie

stājies Starptautiskais Safari klubs (SCI), 
norādot, ka šāda informācija ir vērsta pret 
medniekiem. Tomēr SCI šim jautājumam 
meklē arī pragmātiskāku pieeju, turpinot 
sadarbību ar FACE. 

ES līmenī svina munīcijas jautājums 
galvenokārt tiek risināts divos virzienos: 
aizliedzot svina munīciju izmantot medī
bās mitrājos un veicinot REACH sistēmas 
attīstības procesu. REACH sistēma paredz, 
ka pati nozare rūpējas, lai ķīmiskās vielas, 
ko ražo un tirgo ES, negatīvi neietekmētu 
cilvēku veselību un vidi.

Risinājumu meklējumi svina munīcijas 
izmantošanai nav vienkārši. Viens no uzde
vumiem ir rast alternatīvu svinam munīcijas 
ražošanā, kā arī pārliecināt iesaistītās puses, 
ka aizliegums izmantot svina munīciju mit
rājos drīz varētu attiekties arī uz vītņustob
ru ieroču lodēm.

Izmantota FACE informācija

Ainārs Zvejnieks,
LATMA valdes loceklis

Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) 
speciālisti aprīlī piedalījās Valsts meža die
nesta organizētajās desmit sanāksmēs par 
dzīvnieku uzskaiti un maksimāli pieļaujamā 
nomedīšanas apjoma noteikšanu. Sanāksmju 
norises gaita un pieņemtie lēmumi norāda, 
ka nepieciešamas būtiskas izmaiņas esoša
jos normatīvajos aktos, lai ieviestu efektīvu 
dzīvnieku populācijas apsaimniekošanas sis
tēmu.

Pirmkārt, ekonomiskā krīze un administra
tīvā resora samazinājums būtiski ir ietekmējis 
Valsts meža dienesta (VMD) noteikto funkciju 
izpildes iespējas, proti, objektīvu iemeslu dēļ 
VMD trūkst cilvēku resursu, lai veiktu medī
jamo dzīvnieku uzskaiti saskaņā ar metodēm, 
kas noteiktas Zemkopības ministrijas apstipri
nātajā kārtībā. Tas nozīmē, ka VMD vienkārši 
nav pa spēkam apsekot visas medību platības un 
uzskaitīt dzīvniekus, tādēļ bieži vien talkā tiek 
saukti mednieku kolektīvi, aicinot iesniegt sa
vus uzskaites datus, lai varētu noteikt maksimāli 
pieļaujamo medījamo dzīvnieku nomedīšanas 
apjomu, kā to paredz Medību likuma prasības. 

Otrkārt, VMD dažādās struktūrvienībās nav 
noteiktas sistēmas, nosakot lielāko pieļaujamo 
nomedīšanas apjomu. Atsevišķos gadījumos 
trūkst arī vienotu kritēriju vienas struktūrvie

nības ietvaros. Tika konstatēti vairāki šādi gadī
jumi, un uzskatāmākais no tiem liecina par to, 
ka pašiem VMD darbiniekiem nav skaidrs, kādā 
veidā un pēc kādiem principiem limits būtu no
sakāms. Ja vienā uzskaites vienībā tiek konstatē
tas 2,4 mežacūkas uz 1000 ha un nomedīšanas 
apjoms ir 50%, tad blakus esošajā uzskaites vie
nībā, kur uzskaitītas 26 mežacūkas uz 1000 ha, 
lielākais nomedīšanas ap joms noteikts 60%. 

Treškārt, nākas secināt, ka lielākoties VMD 
nav skaidrs, kāda ir vispārējā limita noteikšanas 
politika, proti, gandrīz visur, izņemot atsevišķus 
gadījumus, limits tiek noteikts ar mērķi vai nu 
palielināt, vai arī saglabāt esošo dzīvnieku skaitu, 
par spīti tam, ka arvien vairāk tiek sastādīti akti 
par postījumiem. Ja iepriekšējā sezonā noteikts, 
ka nomedījami 2 aļņi  no 10 ar mērķi saglabāt 
dzīvnieku skaitu, bet nākamajā medību sezonā 
jau tiek uzskaitīti 12 aļņi, tad tas liecina par to, 
ka uzskaite ir bijusi nepareiza vai arī nepareizi 
noteikts nomedīšanas apjoms. 

LATMA ir vērsusies Zemkopības ministrijā 
ar priekšlikumu, ka nākotnē mednieku kolek
tīvi paši varētu noteikt savā medību iecirknī 
nomedīšanas limitu medījamiem dzīvniekiem. 
Tas nebūtu attiecināms uz nelieliem medību 
objektiem, piemēram, 200 ha, jo tādās platī
bās nav iespējams veidot ilgtspējīgu medību 
saimniecību. Ja platības ir pietiekami lielas, 
tad mednieki paši noteiktu, cik un kā katrs 
medī, bet valsts uzraugošajām struktūrām, 

piemēram, VMD būtu tiesības uzraudzīt un 
pārbaudīt, vai medību resursi medību platī
bās tiek izmantoti samērīgi. Pozitīvi novērtē
jams ir Medību saimniecības attīstības fonda 
atbalstītais projekts „Maksimāli pieļaujamais 
medījamo dzīvnieku populāciju blīvums 

Mednieki paši vēlas noteikt medību limitus

un minimālais jeb kritiskais populācijas lie
lums”, kura rezultātus varēs izmantot, nosa
kot kritērijus, vai medību platībā ir atbilstošs 
dzīvnieku blīvums. 

LATMA pateicas VMD par radīto iespēju 
piedalīties šajās sanāksmēs. 
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Mārtiņš Trons,
Biedrības “Zemnieku saeima”
projektu vadītājs
 
Meža dzīvnieku, piemēram, mežacūku lo

ģika ir vienkārša – ja zemnieks iestādījis kar
tupeļus, viņa laukā varēs labi un bez liekas pie
pūles paēst. Toties cilvēks cenšas nosargāt savu 
saimniecību no nelūgtajiem ciemiņiem, taču 
ne vienmēr viņam tas izdodas. Latvijas zemju 
īpašnieki un lietotāji ir nemierā, ka likumi pie
tiekami neaizsargā viņus pret meža dzīvnieku 
nodarītajiem postījumiem, tāpēc ar biedrības 
“Zemnieku saeima” palīdzību ir sagatavojuši 
priekšlikumus situācijas uzlabošanai.

Biedrība „Zemnieku saeima” (ZS) uzskata, ka 
Latvijas likumi pieteikami nenodrošina zemju 
īpašnieku un lietotāju aizsardzību pret savvaļas 
dzīvnieku radītajiem postījumiem, tāpēc ir gatava 
iesaistīties šīs problēmas risināšanā, lai nākotnē tā 
neizvērstos par papildus ieguldījumiem, piemē
ram, infrastruktūras atjaunošanā u.c. Biedrība 
apvieno 817 lauksaimniecības produkcijas ražo
jošas saimniecības, kas aptver visas ražošanas no
zares un atrodas visos Latvijas reģionos. ZS biedri 
apsaimnieko vairāk nekā 320 000 ha, saražo 46% 
graudu un 54% rapša no Latvijas kopražas, 29% 
biedru nodarbojas ar lopkopību. Liela daļa no ZS 
855 biedriem ir arī mednieki. 

ZS, ņemot vērā saņemtās sūdzības gan par no

Kanādas ekologi Albertā atklājuši lielāko beb
ru dambi pasaulē, kas saskatāms pat no kosmo
sa. Dambja atrašanās vieta noteikta, izmantojot 
satelīta attēlus un „Google Earth“ programmu. 
Bebru būves garums ir aptuveni 850 m. Līdz šim 
par lielāko pasaulē tika uzskatīts 652 m garais 
Montanas (ASV) bebru dambis.

Dambis, kuru 2007. gada oktobrī nejauši 
atklāja pētnieks Žans Tijs, atrodas gandrīz nepie
ejamā apvidū, 190 km no apdzīvotās vietas Mak
murejas Forta (Fort McMurray). Tā atklājējs spriež, 
ka, visticamāk, bebri dambi sākuši būvēt pagāju
šā gadsimta 70. gados un celtniecībā piedalījušās 
vairākas bebru paaudzes. Uz dambja novērojama 
arī veģetācija, kas liecina, ka tas iesākts ļoti sen. 
Dambja celtniecība notiek joprojām. 

Lielā konstrukcija ir apaugusi ar zāli un izskatās 
ļoti zaļa. Daļu dambja, iespējams, izveidoja dabis
ki sakrituši koki, un bebriem tikai atlika aizpildīt 
spraugas. Ja dambis būtu jauns, uz tā varētu re
dzēt svaigi grauztus kokus un zarus. Reģions, kurā 
dambis atrodas, ir samērā līdzens, tādēļ bebriem, 
lai novirzītu mitrāju ūdens plūsmu bija jābūvē 
liela konstrukcija. Ž. Tijs norāda, ka šis dambis ir 
unikāls veidojums. Tā ir viena no retajām dzīvnie
ku veidotajām būvēm, kas redzama no kosmosa. 
NASA satelītuzņēmumos tas fiksēts jau kopš pagā
jušā gadsimta 90. gadiem. 

Ziemeļamerikas bebri būvē dambjus, lai izvei
dotu dziļus un mierīgus dīķus, kas aizsargā viņu 
mītnes pret plēsējiem, kā arī pludinātu barību 
un celtniecības materiālus. Bebru konstrukcijas 
Kanādā lielākoties ir 10 – 100 m garas un tikai re
tos gadījumos tās sasniedz 500 m.

Nesen Ž. Tijs konstatējis, ka abpus lielajam 
dambim tiek veidotas divas mazākas būves. 10 

Kā aizsargāt lauksaimniekus no savvaļas dzīvnieku postījumiem
darītajiem postījumiem, gan likumu nepilnībām, 
ir sagatavojusi šādus ierosinājumus situācijas uzla
bošanai un ieteikumus likumu grozījumiem:

1. Atļaut slēgt medību līgumus arī par izno
mātām un apsaimniekotām teritorijām. Saskaņā 
ar Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) infor
māciju tikai par 30% no lauksaimniecībā izman
totās zemes ir noslēgti medību līgumi. Situācija 
skaidrojama ar lauksaimniecības nozares specifi
ku – tikai 30% zemju ir paša lauksaimnieka īpaš
umā, pārējās platības tiek nomātas.  

2. Noteikt Medību noteikumos prasību – ja 
medību iecirknī konstatēti savvaļas dzīvnieku 
postījumi, tad daļu no piešķirtajām licencēm 
(apmēram 30%) paredzēt tikai savvaļas dzīvnieku 
postījumu novēršanai. 

3. Atrisināt neskaidrības ar valsts nozīmes me
liorācijas sistēmu apsaimniekošanu gadījumos, 
kad notiek bebru ierobežošana, bet nav noslēgts 
medību līgums par šo teritoriju apsaimniekoša
nu.

4. Noteikt, ka daļa licenču, piemēram, meža
cūku medībām jāizmanto līdz 1. jūlijam, tādējādi 
novēršot situāciju, ka mežacūkas rada lielus postī
jumus lauksaimniecības kultūrām. 

5. Pagarināt briežu teļu medību termiņu līdz 
janvārim. 

6. Noteikt Medību likumā, kad ir vai nav pie
ļaujama savvaļas medījamo dzīvnieku piebaroša
na. 

7. Noteikt Medību likumā vietas un veidus, 

kā pieļaujama savvaļas medījamo dzīvnieku pie
barošana. 

8. Noteikt savvaļas dzīvnieku skaita kritisko 
apjomu, lai būtu skaidri formulēts, kad nepiecie
šama to skaita regulēšana.

9. Noteikt, kas atbildīgs (mednieki vai valsts) 
par nodarītajiem postījumiem, ja atsevišķu dzīv
nieku sugas ir savairojušās virs noteiktā kritiskā 
apjoma.

10. Noteikt piešķiramo kompensāciju kārtī
bu, ja zaudējumi radušies aizsargātās teritorijās 
(liegumos). Pilnveidot zaudējumu aprēķina me
todiku (Ministru kabineta noteikumi Nr. 497 
“Kārtība, kādā nosaka materiālo zaudējumu ap
jomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecī
bai nodarījuši medījamie dzīvnieki”), nosakot:

* ka zaudējumus aprēķina no neiegūtās ražas 
(piemēram, no pēdējo 3 gadu vidējās ražas), ne
vis sējumu un stādījumu ierīkošanas izmaksām;

* ka kompensācija piemērojama, ja postīju
mu kopējā platība nav mazāka par 0,1 ha;

* termina “aizsardzības pasākumi” precīzu 
skaidrojumu, jo no spēkā esošajiem normatī
vajiem aktiem nav saprotams, kādi aizsardzības 
pasākumi jāveic zemes apsaimniekotājiem.

11.   Vienkāršot postījumu apsekošanu, vei
cot 5. punkta grozījumus šādā redakcijā: “Aug
kopībai un mežsaimniecībai nodarīto materiālo 
zaudējumu apmēru nosaka postījumu platībā, 
kurai jābūt konstatējamai, bet var nebūt atzīmē
ta dabā.”

12.  Noteikt Medību likumā, ka medību tie
sības automātiski tiek nodotas zemes lietotājam 
(apsaimniekotājam) kopā ar zemes nomu, ja no
mas līgumā nav atrunāts savādāk.

13.   Paredzēt Medību likumā, ka medību 
tiesības var nodot vairāk nekā tikai vienu reizi, 
lai novērstu gadījumus, kad, nododot medību 
tiesības apsaimniekotājam, vairs nav iespējams 
tās nodot medību kolektīvam, līdz ar to nav ie
spējams atrisināt savvaļas dzīvnieku radīto postī
jumu problēmu.

14. Noteikt mazākas medību iecirkņu platī
bas postījumu gadījumā lauksaimniecības aktī
vajā sezonā lauksaimniecībā izmantojamās zem
ju platībās, piemēram, meža cūkām 200 ha. 

15. Noteikt Medību likumā – ja mednieku 
kolektīvi savvaļas dzīvnieku postījumus nespēj 
novērst nevēlēšanās vai bezspēcības dēļ, tiek no
teikta ārkārtas situācija ar ārkārtas pasākumiem, 
lai novērstu vēl lielākus postījumus un zaudē
jumus. Noteikt, ka lauksaimnieks ir tiesīgs pie
prasīt papildus pasākumu piemērošanu sējumu 
platību aizsardzībai no tālākiem postījumiem un 
slēgt līgumu ar citu mednieku kolektīvu, kā arī 
nepieciešamības gadījumā saņemt atļauju pašam 
medīt postījumu platībā, kur medību iecirkņa 
platība ir mazāka nekā pašlaik normatīvajos ak
tos noteiktā medību iecirkņa platība. (Ir bijuši 
gadījumi, kad mednieku kolektīvi mežacūkas 
nemedī ne vasarā, ne rudenī, bet gaida dzinēju 
medības ziemā.)

Latvijas mežos, laukos un pļavās beb riem 
kļuvis par šauru, tāpēc tie sāk ieņemt pilsētas. 
Rīga jau izjutusi pirmās bebru uzbrukuma 
sekas. Polijā šos dzīvniekus tur aizdomās 
pat par vaininiekiem nesen notikuša jiem 
postošajiem plūdiem. Pamazām bebrs, 
kurš dabas grāmatās nosaukts par nekaitī
gu grauzēju, kas pats sev rada dzīvotni, lai 
izvairītos no plēsējiem, kļuvis par „persona 
non grata“. Latvijā bebrs nesen tika ievietots 
nelimitēto medījamo dzīvnieku sarakstā, kā 
arī tika pagarināts tā medību laiks.

Rīgā grauž kanāla pāļus
Galvaspilsētas tēviem bebri sagādājuši pa

matīgas galvassāpes. Īpaši tie iecienījuši Rīgas 
kanālu un kanālmalas apstādījumus, kur pos
mā no 13. janvāra ielas līdz Andrejostai iznī

Bebri ieņem Rīgu un rada plūdus Polijā

gadu laikā visas trīs konstrukcijas varētu savienoties 
vienā megadambī, sasniedzot 1 km garumu, domā 
pētnieks. 

Ž. Tijs apgalvo, ka bebri Kanādā atgūst savas se

nās mājvietas. Tie atgriežas vietās, kur iepriekšējos 
gadsimtos tika izmedīti vērtīgās kažokādas dēļ. Jau 
atrastas milzīgas konstrukcijas visā Kanādā ar beb
ru kolonijām, kurās mīt līdz par 100 dzīvnieku. 

Bebri atkal pārveido Kanādas ainavu. 
Portāla „Yahoo!“ 2010. gada 5. maija publikāci-

jas informācija „World’s biggest beaver dam discove-
red in northern Canada“ 

cinājuši 16 liela izmēra kokus un ļoti daudz 
krūmu stādījumus. Teritorijā pie Rīgas brīvos
tas bebri sākuši grauzt kanāla krasta nostiprinā
juma pāļus, kā arī saknes vairāk nekā 100 ga
dus vecam ozolam. Pašvaldības aģentūra „Rīgas 
dārzi un parki“, kas apsaimnieko šīs teritorijas, 
vairākkārt jau veikusi aizsardzības pasākumus, 
kokus apstrādājot ar īpašiem preparātiem, kā 
arī uzliekot metāla sietus. Tomēr šīs darbības 
nav devušas vēlamo rezultātu, bet turpmākai 
cīņai ar bebriem ne aģentūrai, ne arī Rīgas Vi
des aizsardzības fondam finansējuma neesot. 
Aģentūras direktors Agnis Kalnkaziņš uzskata, 
ka bebru nodarītie kaitējumi kokiem ir ļoti bū
tiski, tāpēc dzīvniekus nepieciešams izķert.

Polijā – plūdu vaininieki
Polijā par nesen notikušo plūdu daļējiem 

vaininiekiem tiek uzskatīti bebri. Pats Poli
jas iekšlietu ministrs Ježijs Millers pavēstījis, 
ka bebri izrakuši ejas zem pilsētu aizsardzībai 
paredzētajām vaļņu sistēmām, tāpēc arī tie 
vainojami katastrofālajos plūdos. „Lielākais 
ienaidnieks aizsardzībai pret plūdiem ir dzīv
nieks vārdā bebrs. Viņi dzīvo visur gar Vislas 
dambjiem un nodara tiem lielu kaitējumu,“ 
sacīja J. Millers.

Viņa teikto apliecina arī nacionālā uguns
dzēsības dienesta preses pārstāvis Pāvels Fračaks: 
„Bebri rok tuneļus, vājinot vaļņus no iekšpuses. 
Taču viņi nav vieni paši, ir arī ūdensžurkas.“

Polijā mīt apmēram 50 000 bebru, kas ie
kļauti aizsargājamo dzīvnieku sarakstā, ziņo 
dzīvnieku labklājības dienesti. Plūdu dēļ vietē
jās varas iestādes ir palielinājušas kvotas bebru 
medīšanai.

Spēcīgo lietusgāžu dēļ ūdens līmenis Polijas 
lielākajās upēs sasniedzis augstāko līmeni pēdē
jo 100 gadu laikā. Plūdos dzīvību zaudējuši jau 
vairāki cilvēki. Visā Polijā evakuēti tūkstošiem 
cilvēku, tikmēr tūkstošiem citu atteikušies at
stāt savas mājas, par spīti iespējamajām bries
mām. Polijas premjerministrs Donalds Tusks 
paziņoja, ka plūdu nodarītie zaudējumi lēšami 
aptuveni 10 miljardu zlotu (1,71 miljardi latu) 
apmērā.

Latvijā dzīvo divas reizes vairāk bebru nekā 
Polijā, taču diez vai poļu nelaime būs mie
rinājums Latvijas lauksaimniekiem un mežu 
īpašniekiem, sak, citiem ir vēl sliktāk. Tomēr 
pozitīvs ir fakts, ka Latvijas bebri vēl nav sarīko
juši lielos plūdus visas valsts mērogā.

Informācija www.tvnet.lv

Bebri dambi sākuši būvēt pirms četrdesmit gadiem un tā celtniecībā piedalījušās vairākas bebru paaudzes
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Lino Farudža,
Maltas mednieku organizācijas vadītājs

Kopš Malta kļuvusi par Eiropas Savienī
bas (ES) dalībvalsti, tajā sākusies asa cīņa 
par iespējām saglabāt pavasara putnu me
dības, kas no pagājušā gada ir aizliegtas. 
Maltieši var medīt tikai migrējošos putnus, 
jo uz nelielās salas pastāvīgi nedzīvo nevie
na putnu suga. Pavasara medību aizliegums 
vairākus medniekus novedis pat līdz paš
nāvībai, jo viņi savu dzīvi nespēj iedomā
ties bez šīs nodarbes. 

Maltas valsts atrodas uz 316 kv.km lie
las Vidusjūras salas, un tajā dzīvo 400 000 
iedzī votāju, no kuriem 15 000 ir mednieki. 
Ar medībām maltieši jau pirms iestāšanās ES 
nodarbojās vien pāris mēnešus – pavasarī un 
rudenī, taču tagad tās ir sarukušas līdz rudens 
sezonai. Medībām maltiešu dzīvē ir liela no
zīmē, sevišķi tiem, kas ar tām nodarbojas no 
bērnības. 

Lai gan maltieši Eiropas tiesā atguva tiesī
bas medīt pavasarī, šopavasar lielākos šķēršļus 
viņiem lika pašu valdība, jo piedāvāja med
niekiem nepieņemamus medību nosacīju
mus: medību laiku samazināja līdz 5% no 
sākotnējās medību sezonas; mākslīgi noteica 
nacionālo nomedīšanas apjomu, manipulē
jot ar zinātnisko pētījumu datiem; organizēja 
medību atļauju loteriju, jo licences pietika 
tikai 20% mednieku; aizliedza medības svēt

dienās, kā arī neņēma vērā 
abu medījamo putnu sugu 
migrācijas īpatnības. Mal
tas valdība mēģināja ieviest 
izņēmumu, lai ierobežotos 
apstākļos atļautu paipalu 
un parasto ūbeļu medības. 
Ar šo piedāvājumu Maltas 
mednieki un slazdotāji ne
bija apmierināti, tāpēc to 
gandrīz pilnībā boikotēja.

Parādot, ka ir vieno
ti un gatavi savas tiesības 
aizstāvēt, maltieši situācijas 
aprakstu nosūtīja Eiropas 
Komisijai, cerot panākt vi
sām pusēm pieņemamu ri
sinājumu, kas nākamā gada 
pavasarī atkal ļautu rīkot 
putnu medības.

Maltas mednieku orga
nizācija uzskata, ka putnu 
medības pavasarī ir pieļau
jamas kā izņēmums, jo tikai 
23 mednieki esot izņēmu
ši medību atļaujas, kā arī 
pēdējos trīs gados novērota 
nelikumīgo medību skaita 
būtiska samazināšanās. Organizācija pārlie
cināta, ka tā spēj kontrolēt lielāko daļu med
nieku, kas ir nopietns arguments, lai 2011. 
gadā panāktu saprātīgu izņēmumu putnu pa
vasara medībām. Mednieki domā, ka pareizi 

Pavasara medību aizliegums Maltā vairākus medniekus noved līdz pašnāvībai

piemērots izņēmums varētu pilnībā izskaust 
malumedības, tā konfrontāciju pārvēršot par 
darbību, kas vērsta uz kontroli un dabas aiz
sardzību.

Maltas mednieku organizācija piedāvā no

teikt 1% nomedīšanas apjomu no zinātniski 
pierādītiem datiem par putnu populācijas lie
lumu; medību sezonas ilgumu paredzēt vis
maz 21 dienu, kā arī medības atļaut visiem 
medniekiem, arī tiem, kas putnus slazdo.

Mare Pētersone 

Pienācis laiks uzmanīt labības laukus, lai meža
cūkas neizpostītu zemnieku ražu. Mednieku ētika 
nosaka, ka nedrīkst šaut visu, kas pagadās. Labā 
medību saimniecībā mednieki šauj sivēnus un vien
gadīgas mežacūkas, saudzējot sivēnmātes un lielos 
kuiļus. Ja labības laukā tiks nošauta sivēnmāte, sivē
ni uz šo vietu atgriezīsies un nodarīs postījumus, jo 
tie nezina citu barības ieguves vietu. Ja nomedīsiet 
kādu pērno mežacūku, tad bara vadone uz šo vietu, 
visticamāk, vairs nenāks.

Kā atšķirt sivēnmāti no kuilīša? „Jakts“ redakcija 
ir apkopojusi pieredzējušu mednieku padomus, pēc 
kādām pazīmēm to var izdarīt:

1. Ja dzīvnieku redz profilā, tad var skaidri novē
rot atšķirības starp kuili un sivēnmāti, tomēr dažkārt 
mednieki kļūdās, noturot mammas pupiņus par vī
rišķajiem atribūtiem;

2. Sivēnmātes galva, salīdzinot ar kuili, ir garāka, 
it kā izstiepta. Ja nav ar ko salīdzināt, nav ieteicams 
paļauties tikai uz šo pazīmi; 

3. Ja labības laukā var saredzēt tikai mežacūkas 
galvu, kura atrodas kustībā, visticamāk tā būs sivēn
māte, jo sivēnmammai nav iespējams mierīgi stāvēt 

Kā atšķirt kuili no sivēnmātes?

un ēst tāpēc, ka visu laiku pa kājām maisās sivēni.
Medību noteikumi nosaka, ka paša un citu 

drošībai šaut drīkst tikai pa skaidri redzamu mērķi, 

bet diennakts tumšajā laikā – tikai no paaugstinā
juma, taču lēmums par šāvienu jāpieņem katram 
medniekam pašam.

„Jakts“ aicina arī medniekus dalīties savā piered
zē. Rakstiet „Jakts“ redakcijai: jaktsavize@inbox.lv. 

Medībām maltiešu dzīvē ir liela nozīme, sevišķi tiem, kas ar tām nodarbojas no bērnības

Ja dzīvnieku redz profilā, var skaidri saskatīt atšķirības starp kuili un sivēnmāti, tomēr dažkārt mednieki kļūdās,
noturot mammas pupiņus (bildē pa kreisi) par vīrišķajiem atribūtiem (bildē pa labi)

Medību laikā var ieraudzīt dažādus skaistus 
mirkļus, taču ne vienmēr līdzi ir kamera, ar 
kuru tos iemūžināt. Medības nav iedomājamas 
bez laba medību suņa, taču ļoti bieži paši med
nieki nemaz nevar novērot suņa varoņdarbus, 
jo viss notiek kaut kur tālu mežā prom no visu 

3. vieta. Raivo Kalniņš, foto "No baltas uz melnu"

acu skatieniem. Tādēļ katra bilde, kurā notverti 
mirkļi no suņa dzīves un varoņdarbiem ir zel
ta vērtas. Jakts redakcija izsaka pateicību foto
konkursa "Mans medību suns" dalībniekiem. 
Publicējam trīs labākās bildes. Ar konkursa uz
varētāju sazināsimies personīgi.

1. vieta. Māris Konošonoks, foto "Ardo pēc maratona"

2. vieta. Līga Bergmane, foto "Rekša prieks"
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Mare Pētersone

Lietuvā medību šķirnes suņu apmācība mek
lēt ievainotu dzīvnieku pa asinspēdām pagai
dām attīstās veiksmīgāk nekā Latvijā. Ja mūsu 
zemē šogad notika pirmais suņu sacensību mē
ģinājums, tad kaimiņu asinspēdu meklētājiem 
jau otro gadu notiek nopietni pārbaudījumi, 

kurus Lietuvas Kinoloģijas federācija šogad rī
koja 16. maijā netālu no Rietavas pilsētas.

Pēdu meklētāji – Bavārijas 
asinspēdu suņi

Pasākuma rīkotāji ir entuziasti – īsteni mednie
ki, kas ar sirdi un dvēseli aizraujas ar suņu apmā
cību. Sacensībās piedalījās desmit dalībnieku, gal
venokārt Bavārijas asinspēdu šķirnes suņi. Nelielais 

skaits saistīts ar pēdu meklēšanas kārtību – Lietuvā 
pa vienām pēdām iet tikai viens suns. Lielākam 
pēdu meklētāju skaitam organizatori vienā reizē 
nevarētu nodrošināt asinspēdas. Vienas pēdas ga
rums ir 1000 – 1500 m, vecums – 16 līdz 24 stun
das. Piemēram, Latvijā izmanto krietni īsāku pēdas 
garumu un pa vienām pēdām ļauj iet trīs suņiem.

Paklausības tests
Pirms suņa ožas pārbaudes tam vēl bija jāiztur 

paklausības tests. Saimnieks tiesnešu klātbūtnē 
ieveda suni mežā un deva tam komandu „vieta”, 
bet pats noslēpās, lai suns to neredzētu. Tad no
tika suņa reakcijas pārbaude šāviena laikā. Suns 
nedrīkst nobīties no šāviena, kā arī bez saimnieka 
komandas atstāt savu vietu. Tiesneši novērtēja suņa 
paklausību arī situācijā, kad saimnieks to sauca pie 
sevis. Ja suns neiztur šo pārbaudi, to nepielaiž pie 
asinspēdu meklēšanas. Tiesneši uzsver, ka, vērtējot 
suņa uzvedību pārbaudījumos, tomēr pati svarīgā
kā ir spēja meklēt un atrast medījumu.

Asinspēdu meklēšanas pār-
baudījums

Pirms asinspēdu meklēšanas pārbaudījuma 

Plašsaziņas līdzekļos nesen izskanēja infor
mācija, ka suņus apdraud jauna, bīstama un 
grūti ārstējama slimība piroplazmoze jeb ba
bezioze. Visapdraudētākie ir medību suņi, jo 
slimības ierosinātāju vienšūņus pārnēsā ērces. 
Pagaidām šī slimība vairāk izplatījusies Lie
tuvā.

Piroplazmoze bīstama ir tikai suņiem. Ja to 
laikus nekonstatē un nesāk ārstēšanu, dzīvniekam 
tā visbiežāk beidzas ar nāvi. Slimība var attīstīties 
vairākās formās – akūtā, hroniskā un zibensformā. 
Pēdējai pazīmes ir izteiktas un dzīvnieks iet bojā 
ļoti ātri. Piroplazmozes, kurai inkubācijas periods 
ilgst 1 – 3 nedēļas, raksturīgākā pazīme ir augsta 

suņu saimniekiem jāizlozē, pa kurām pēdām ies 
viņu suns, tā nodrošinoties pret iespējamu nego
dīgu konkurenci. Suņu pārbaude notika vienlai
kus pa divām asinspēdām, kuras bija izliktas ļoti 
atšķirīgās vietās – sausā silā, brikšņos, slīkšņā, tā pēc 
iespējas tuvinot sacensību vietu dabiskajiem medī
bu apstākļiem. Pārējie dalībnieki gaidot savu kārtu, 
pavadīja laiku, daloties pieredzē, dibinot kontaktus 

vai vienkārši baudot atpūtu svaigā gaisā.
Saimnieki informēja tiesnešus, vai suns pa pē

dām ies pavadā, vai – bez tās. Lielāku ballu skaitu 
saņem suņi, kas pēdas meklē, neizmantojot saim
nieka palīdzību. Saimnieki arī pastāstīja, kā suns 
paziņos par atrasto dzīvnieku – ries, nāks atpakaļ 
un aicinās saimnieku sev līdz vai citādi. Suns ne
drīkst atrasto dzīvnieku plucināt. Ja suns pazaudē 
pēdas, saimniekam atļauts to trīs reizes atsaukt vai 

veikt citas korekcijas. Pēc ceturtās atsaukšanas suns 
sacensības vairs nedrīkst turpināt. Asinspēdas ir 
izliktas, izmantojot īpaši sagatavotus apavus, kuru 
zolēs iestiprināti mežacūkas nagi, tādējādi asinis 
tiek izpilinātas un sunim tās ir grūtāk atrast.

Veiksmīgajiem asinspēdu meklētājiem un viņu 
saimniekiem pēc pārbaudījuma tika piešķirta goda 
egles skuja, bet sacensību uzvarētāji saņēma diplo
mus.

Latvijas pieredze
Latvijā, līdzīgi kā Lietuvā, ar šo jomu nodar

bojas Latvijas Kinoloģiskā federācija. Tā organizē 
dažādas pārbaudes, taču ne 
vienmēr to rīkotājiem izdo
das nodrošināt pietiekami 
garu asinspēdu. Šā gada 
aprīļa beigās pirmo reizi 
asinspēdu meklēšanas pār
baudījums, mēģinot pielāgot 

dažādus starptau
tiskus noteikumus 
Latvijas apstākļiem, 
notika “Dālderos”.  
To rīkoja Latvijas 
Mednieku kino
loģiskā apvienība. 
Var uzskatīt, ka 
“Dālderu” saimnie

ka A. Remmesa mēģinājums 
izdevās, tāpēc atliek turpināt 
darboties, jo mednieki ar
vien vairāk izrāda interesi par 
asinspēdu suņu apmācību un 
dalību sacensībās.

Bavārijas   
asinspēdu
suņa pase

Bavārijas asinspēdu suns ir 
Vācijā radīta suņu šķirne, kas 
kopš Viduslaikiem izmantota, 
lai meklētu ievainotus dzīv
niekus. Mūsdienās šīs šķirnes 
suņus parasti izvēlas meža vai 
medību uzraugi, vienkāršam 
medniekam , kas nav gatavs 
sunim veltīt daudz laika un 
pūliņu, tie nav piemēroti. 

Izskats
Bavārijas asinspēdu suņa galva ir spēcīga un 

mazliet iegarena ar paplatu un nedaudz kupolvei
dīgu galvaskausu. Purns plats ar spēcīgu žokli, lūpas 
pilnīgi pārklāj muti. Suņa deguns var būt melns vai 

tumši ruds ar platām nāsīm. Vidēji garas, augstu 
novietotas ausis, kas pie pamata ir platākas, galos 
ieapaļas un smagi nokarājas gar vaigiem. Ķermenis 
garš, ar mazliet paceltu sēžamvietu. Kakls – vidēji 
garš, spēcīgs ar nelielu pakakli. Muguras līnija no 
skausta līdz krustiem mazliet pacelta. Labi attīstī
tas, vidēji platas krūtis. Vidēji gara aste vai nu no
karājas uz leju, vai atrodas muguras līmenī. 

Bavārijas asinspēdu suns sver 20 – 25 kg, augs
tums skaustā 47 – 52 cm, kucēm – 44 – 48 cm. 

Kažoks un krāsa
Spalva sunim ir īsa, bieza, spīdīga, vidēji cieta 

un cieši pieguļ ķermenim. Uz galvas un ausīm tā 
ir maigāka, uz vēdera, kājām un astes – garāka un 

stingrāka. Krāsa var būt visos toņos no dzeltenbrū
na līdz tumši brūnam. Acu krāsa – no dzeltenas 
līdz brūnai. 

Temperaments
Dzīvnieki ir mierīgi, klusi, iznesīgi un līdzsva

roti, ļoti pieķeras savam saimniekam un ģimenei. 
Medījot tie ir uzstājīgi, stingri un uzticīgi, kā arī ļoti 
drosmīgi, ātri, enerģiski un veikli, ar lielisku ožu 
un spēcīgiem mednieka instinktiem. Nepieciešams 
pacietīgs un pieredzējis treneris.

Aprūpe 
Nepieciešama brīvība un fiziskā slodze, tāpēc 

šie suņi nav piemēroti dzīvei pilsētā. Regulāri jā
ķemmē.

Darbs
Ievainotus dzīvniekus meklē, izmantojot 

apakšējo ožu, kas jāattīsta un jāizkopj jau no 
mazotnes. Nav ieteicams nodarbināt dzinējme
dībās, jo tad suns sāks izmantot augšējo ožu un 
ievainota dzīvnieka pēdu vietā drīzāk sāks mek
lēt aizbēguša dzīvnieka pēdas, tādējādi novirzo
ties no sava galvenā uzdevuma – atrast ievainotu 
medījumu.

ķermeņa temperatūra – līdz pat 42 grādiem. Pa
sliktinās dzīvnieka vispārējais veselības stāvoklis, 
suns kļūst miegains, nīkulīgs, atsakās no barības. 
Pamanāma pazīme ir arī sarkans urīns – tam pie
jaucies daudz asiņu. Acu un mutes gļotāda kļūst 
bāla, novērojami kustību traucējumi.

Pārtikas un veterinārā dienesta Nacionālā di
agnostikas centra Dzīvnieku slimību diagnosti
kas laboratorijas Parazitoloģijas nodaļas vadītāja 
Gunita Jaunbauere informē, ka valstī katru gadu 
konstatēti aptuveni 2 saslimšanas gadījumi. Šī 
kaite Latvijā ir jauna un līdz šim maz izplatīta. 
Speciālisti spriež, ka parazīts varētu būt ievazāts 
no citām valstīm, jo saimnieki savus suņus ved 

Suņus apdraud bīstama slimība piroplazmoze
uz ārzemēm pārošanas nolūkā. Savukārt ērce savā 
gremošanas traktā vairojošos vienšūņus nodod tā
lāk arī saviem bērniem. 

Kā pasargāt suni no slimības? Var iedarboties 
uz vidi, lai ērces nevairotos. Var lietot arī pretpa
razītu pilienus vai siksniņas, taču katram dzīv
niekam līdzekļi iedarbojas individuāli  vienam 
palīdz, otram – ne. Kucēnam, ja tam nav alerģijas 
pret kukaiņiem, līdz gada vecumam netiek reko
mendēti nekādi pretparazītu līdzekļi. Visefektīvā
kais piroplazmozes pretlīdzeklis ir vakcīna. Taču 
tā pieejama ērču izplatības rajonos – Vācijā, Ame
rikā u.c..

Izmantota www.tvnet.lv informācija
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Madara Stinka, 
PVD Dzīvnieku infekcijas slimību
uzraudzības daļas vadītāja

“Jakts” sadarbībā ar Pārtikas un vete
rināro dienestu atgādina būtiskāko infor
māciju, kas jāzina par trakumsērgu un tās 
profilaksi. Trakumsērga ir ļoti bīstama, 
neārstējama cilvēku un zīdītājdzīvnieku 
infekcijas slimība, kuras vīruss galvenokārt 
izdalās no slima dzīvnieka organisma ar 
siekalām. Ar to var inficēties dzīvnieki un 
cilvēki, ja tos sakož un apsiekalo, kā arī, 
ja tie ir saskārušies ar priekšmetiem, kas 
aptraipīti ar trakumsērgas slimu dzīvnie
ku siekalām. Slimība izpaužas ar smagiem 
centrālās nervu sistēmas darbības traucēju
miem: paaugstinātu nervu sistēmas uzbu
dināmību vai nomāktību, agresivitāti, kam 
seko paralīze un nāve.

 Galvenie izplatītāji – lapsas 
un jenotsuņi

 Galvenie trakumsērgas izplatītāji un uztu
rētāji dabā ir lapsas un jenotsuņi, jo tie ir vis
uzņēmīgākie pret trakumsērgas vīrusu. Taču 
arī citi savvaļas dzīvnieki, piemēram, āpši, 
caunas, vilki, lūši var būt slimības izplatītāji.

Saslimšanas klīniskās pazīmes dažādām 
dzīvnieku sugām ir līdzīgas: izmaiņas uzve
dībā (uzbudinājums, saasināta reakcija uz 
apkārtējās vides kairinājumiem, nemotivēta 
agresivitāte pret cilvēkiem, savukārt savvaļas 
dzīvnieki vairs nebaidās no cilvēkiem, at
teikšanās no ūdens), gremošanas traucējumi 
– samazināta apetīte, siekalošanās, rīšanas 
traucējumi. Uzbudinājuma periodi slimajam 
dzīvniekam mainās ar miera periodiem. Mus
kulatūras paralīze raks turīga saslimšanas beigu 
stadijā, slimība beidzas letāli.

Apstiprināt trakumsērgas diagnozi var tikai 
pēc dzīvnieka nāves laboratorijā, izmeklējot 
dzīvnieka galvas smadzeņu paraugu.

Sākusies aktīva pikniku sezona, kad bieži 
vien maltītei tiek gatavota uz iesma cepta gaļa 
jeb tautā sauktais šašliks. Pārtikas un veterinā
rais dienests atgādina, ka gastronomiskos prie
kus var sabojāt zarnu infekcijas slimības un pat 
bīstamā parazitārās infekcijas slimība trihine
loze, ja uzturā lieto nezināmas izcelsmes un 
termiski nepietiekami apstrādātu gaļu. Šogad 
Latvijā ar trihinelozi saslimuši jau trīs cilvēki.

Trihineloze plaši izplatīta 
meža dzīvniekiem

2007. un 2008. gadā Latvijā trihineloze kon
statēta četriem, 2009. gadā – deviņiem cilvēkiem. 
Šā gada pirmajos trīs mēnešos ar šo slimību in
ficējušies jau trīs cilvēki. Baltijas vals tīs visaug
stākā saslimstība bijusi Lietuvā, kur trihineloze 
konstatēta 115 cilvēkiem, turpretī Igaunijā ar šo 
slimību inficējies tikai viens cilvēks.

Ar trihinelozi iespējams inficēties, lietojot uz
turā nepietiekami svaigu vai termiski apstrādātu 
svaigu cūkas vai medījuma gaļu, kas inficēta ar 
Trichinella dzimtas parazītisko tārpu kāpuriem.

Trihineloze ir plaši izplatīta Latvijas meža dzīv
nieku vidū. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības 
un vides zinātniskā institūta „BIOR“ laboratorijā 
trihinelozes ierosinātājs pēdējos gados konstatēts 
77 % izmeklēto lapsu un 71 % izmeklēto jenot
suņu, bet lūšiem un ežiem pat 100 % gadījumu.  
Trihineloze laboratoriski konstatēta arī mājas un 
mežacūkām, kaķiem, suņiem, lapsām, jenotsu
ņiem, caunām, sudrablapsām, polārlapsām, ūd
elēm, seskiem, ežiem, žurkām, lāčiem. Trihinelo
zes ierosinātāju var pārnēsāt arī putni un kukaiņi, 
bet vislielākais invāzijas avots ir grauzēji.

Mājas un mežacūku gaļas ap-
strāde

Ja mājās kauta dzīvnieka gaļa nav laboratoriski 
pārbaudīta, tā jāsadala pēc iespējas mazākos ga
balos un termiski jāapstrādā augstā temperatūrā. 
Gaļas iekšējai temperatūrai termiskās apstrādes 
laikā jāsasniedz +71°C, un no brīža, kad šī tem
peratūra sasniegta, gaļu jāturpina karsēt vismaz 2 
stundas. Šādā temperatūrā būtu jāapstrādā jeb
kura gaļa, tā izvairoties no riska saslimt ar zarnu 

I n f i c ē j i e s 
dzīvnieks
jānomedī

Ja rodas aizdomas 
par savvaļas dzīvnie
ka saslimšanu ar tra
kumsērgu (dzīvnieks 
siekalojas, tam parā
dās neraksturīgas 
izmaiņas uzvedībā 
vai izturēšanās pret 
cilvēku vai dzīvnie
ku), medniekam 
dzīvnieks jānomedī. 
Ja iespējams, dzīv
nieka līķis vai līķa 
galva (liela savvaļas 
dzīvnieka gadījumā) 
jānogādā uz tuvāko 
pārtikas veterinārā 
dienesta (PVD) teri
toriālo struktūrvie
nību vai attiecīgās 
teritorijas veterinār
ārstam, iepriekš par 
to viņu informējot.

Gadījumā, ja nav 
iespējams veikt iep
riekšminētās darbī
bas, par aizdomīgo 
saslimšanas gadīju
mu jāziņo PVD teri
toriālai struktūrvie
nībai vai attiecīgās teritorijas veterinārārstam, 
kuri dzīvnieka līķi vai līķa galvu nogādās uz 
laboratoriju diagnozes noteikšanai.

Trakumsērgas aizdomu gadījumā, rīkojoties 
ar savvaļas dzīvnieka līķi, nedrīkst aizmirst par 
piesardzības pasākumiem. Līķi drīkst aizskart 
tikai ar ūdens necaurlaidīgiem cimdiem rokās, 
un tas pirms transportēšanas jāiesaiņo divos 
ūdens necaurlaidīgos polietilēna maisos.

Profilaksei – vakcinācija
Vienīgais efektīvais trakumsērgas profi

lakses pasākums ir dzīvnieku vakcinācija. Par 
mājdzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) 
sesku – obligātu vakcinēšanu reizi gadā atbil
dīgs ir īpašnieks. Lapsu un jenotsuņu vakcinā
ciju divas reizes gadā (pavasarī un rudenī) veic 
PVD, izmantojot aviotehniku un izvietojot 
vakcīnu saturošas ēsmas visā Latvijas sausze

mes teritorijā. PVD izstrādāto trakumsērgas 
apkarošanas programmu savvaļas dzīvniekiem 
ir apstiprinājusi un līdzfinansē Eiropas Komi
sija.

Profilaktiski vakcinēties pret trakumsērgu 
ieteicams arī cilvēkiem, kuru profesionālā dar
bība ir saistīta ar paaugstinātu risku inficēties 
ar šo slimību (veterinārārstiem, laboratoriju 
darbiniekiem, medniekiem u.c.).

infekcijas slimībām.
Mājas cūku gaļā trihinellas iet bojā, arī gaļu sa

saldējot. Gaļa jāsadala līdz 15 cm lielos gabalos un 
jāuzglabā 15°C temperatūrā vismaz 30 dienas, 
25°C temperatūrā – vismaz 10 dienas, 30°C 
– vismaz 6 dienas. Gaļas gabali, kas ir lielāki par 
15 cm,  25°C temperatūrā jāuzglabā vismaz 20 
dienas. 

Mežacūkas gaļā trihinellas var iznīcināt, tikai 
termiski apstrādājot kā mājas cūkas gaļu. Sasal
dējot mežacūkas gaļu, trihinellas kāpuri pilnībā 
neiet bojā. Tāpat trihinellas nevar iznīcināt, ne 
gaļu sālot, ne marinējot, ne kūpinot vai gatavo
jot to mikroviļņu krāsnī.

Pārtikas veterinārais dienests norāda, ka 
visdrošāk cūkas gaļu iegādāties legālās tirdznie
cības vietās – veikalos un tirgos –, kur nonāk 
laboratoriski pārbaudīta gaļa. Cūkas, kas no

kautas PVD uzraudzībā esošajās kautuvēs, la
boratoriski pārbauda, vai tās nav inficējušās ar 
trihinelozi. Kopš 2002. gada nevienā kautuvē 
kautai cūkai trihineloze nav konstatēta.

Trihinelozes simptomi 
Ja cilvēks ir apēdis gaļu vai gaļas izstrādāju

mu, kas satur dzīvotspējīgus trihinellu kāpurus, 
tie kuņģī kuņģa sulas ietekmē, atbrīvojoties no 
saistaudu kapsulas, nonāk tievajās zarnās. Pēc 
vienas līdz divām dienām no tiem izveidojas 
pieauguši tārpi, kuri sāk apaugļoties. Pēc ap
augļošanas mātītes izdala jaunus kāpurus, kas 
cauri zarnu sieniņai nokļūst asinsritē un ar 
asins plūsmu tiek iznēsāti pa visu organismu, 
galvenokārt lokalizējoties šķērssvītrotajā mus
kulatūrā.

Pirmie trihinelozes simptomi – slikta dūša, 

Latvijā pieaug trihinelozes slimnieku skaits
vemšana, caureja, nogurums, sāpes vēderā – var 
parādīties laikā no 12 stundām līdz pat 2 – 3 
dienām pēc inficēšanās. Tiem vēlāk pievieno
jas slimībai raksturīgākie simptomi – drudzis, 
sāpes muskuļos, plakstiņu un sejas pietūkums, 
acu gļotādas iekaisums, niezoši alerģiski izsi
tumi uz ādas, stipra svīšana, vispārējs vājums, 
sāpes locītavās. Ja trihinellu kāpuri lokalizējas 
diafragmā vai starpribu muskuļos, parādās sā
pes elpojot. Smagos slimības gadījumos iespē
jami kustību koordinācijas un sirdsdarbības 
traucējumi. 

Simptomu parādīšanās, kā arī slimības sma
gums atkarīgs no tā, cik daudz trihinellu kāpuru 
nokļuvis organismā.

Informāciju sagatavoja Pārtikas veterinārais die-
nests

Konors O' Gormans
Dī upes ūdensputnu mednieku klubs

Vides kopšanas talkās iespējams atrast arī 
dažādas pārsteidzošas lietas, taču  diez vai kāds 
šādā pasākumā cerēs atrast naudu. Vienam 
ūdensputnu medniekam Lielbritānijā tomēr 
tas ir izdevies.

Lielbritānijas Dī upes ūdensputnu mednieku 
klubs regulāri organizē sava medību objekta – 
upes grīvas – sakopšanas talkas. 10. jūnijā talci
nieki bija iecerējuši savākt atkritumus upes grīvā 
vairāku kilometru garumā. Ap 30 ūdensputnu 
mednieku sadalījās trīs grupās un ķērās pie darba. 
Šādos pasākumos allaž tiek atrasti ne tikai atkritu
mi, bet arī interesantas un pat pārsteidzošas lietas. 
Šoreiz viens mednieks atrada 20 mārciņu naudas 
zīmi.

Medību iecirknis, kuru apsaimnieko klubs, 
atrodas uz Anglijas un Velsas robežas, un tas ir 
vairāku tūkstošu hektāru liels mitrājs. Teritorijas 

Nauda purvā
kopšanas darbs ir ļoti 
svarīgs ne tikai kluba 
biedriem, bet arī ze
mes īpašniekiem, kas 
atļauj šajās platībās 
medīt. Tā mednieki 
ar darbiem pierāda, 
ka viņi rūpējas par 
dabu, apsaimnieko
jot gan zemes platī
bas, gan medījumu 
populācijas. Klubs 
rīko ne tikai talkas, 
bet arī citus ar vides 
aizsardzību vai atpū
tu saistītus pasāku
mus. Lielākā daļa no 
kluba 160 biedriem 
brīvprātīgi piedalās 
vismaz vienā no pa
sākumiem. Laimīgais 20 mārciņu atradējs
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Lai veidotu „Jakti“ vēl saistošāku un noderīgāku lasītājiem, redakcija 
aicina medniekus un visus medību interesentus sūtīt jautājumus vai 
ierosinājumus! Uzrakstiet, ko Jūs vēlētos uzzināt nākamajā „Jakts“ nu-
murā, un mēs gan atradīsim atbildes uz Jūsu jautājumiem, gan sagata-
vosim publikāciju par ierosināto tematu.

Pasta adrese: “Jakts redakcijai”, Latvijas Mednieku asociācija,
Matīsa ielā 8, Rīga, LV – 1001

E–pasta adrese: jaktsavize@inbox.lv, Jūsu „Jakts

Piedalies „Jakts“ veidošanā!

Ainārs Zvejnieks,
LATMA valdes loceklis

No 14. līdz 16. maijam Polijā netālu no 
Poznaņas notika 12. Eiropas briežu pie
baurošanas čempionāts, kurā piedalījās 
septiņu valstu pārstāvji. Šoreiz vīzu prob
lēmu dēļ sacensības notika bez Ukrainas 
un Baltkrievijas mednieku dalības. Veik
s mīgai čempionāta norisei tā atklāšanā ar 
iespaidīgu aizlūgumu ar 7 mācītājiem un 
kora dziedājumu tika godināts mednieku 
aizgādnis, svētais Huberts.

Čempionātā balsis atdarina 
ar taurēm un gliemežvākiem 

No katras dalībvalsts startēja trīs dalīb
nieki un viens tiesnesis. Dalībniekiem uz

devums bija atdarināt jaunu un vecu stalt
briežu bulli, kā arī staltbrieža buļļa balsi 
riesta sākumā un beigās. Atdarināšanai tika 
lietotas gan rūpnieciski ražotas taures, gan 
lieli jūras gliemežvāki. Sacensību dalībnie
kiem skaņas pastiprināšanai bija jāizmanto 
mikrofons, taču nereti tas radīja arī skaņas 
izkropļojumu.

Priekšnesumu vērtēšana notika pēc 6 
ball u sistēmas, un katras valsts tiesnesis 
punktus piešķīra tikai pēc sev zināmiem sub
jektīviem kritērijiem. Sacensību organizato
ri vērtējuma objektivitāti centās nodrošināt, 
katru tiesnesi ievietojot norobežotā būdā, 
no kuras dalībnieks uzstāšanās brīdī nebi

Vēlos iestāties Latvijas Mednieku asociācijā. 
Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai iestātos, 
tāpat interesē arī biedra nauda par gadu.

Par Latvijas Mednieku asociācijas (LATMA) 
biedru var kļūt gan fiziska, gan juridiska perso
na. Juridiskai personai jāiesniedz reģistrācijas 
apliecības kopija, iesniegums par vēlmi iestāties, 
kontaktpersonas kontaktinformācija, vēlams arī 
kluba biedru saraksts ar apmedījamās teritorijas 
lielumu. 2001. gada pilnsapulces lēmums nosa
ka, ka, iestājoties biedrībā, jāveic vienreizējais Ls 
50 maksājums. Gada maksa ir atkarīga no ap
medījamās platības, proti, par platību līdz 5000 
ha jāmaksā Ls 50 gadā, no 5000 – 1000 ha – 1 
santīms par ha, virs 10 000 ha – 3 santīmi par ha. 
Pilnsapulcē uz katriem 5000 ha pienākas 1 balss.

Lai par LATMA biedru kļūtu fiziska persona, 
tai jāiesniedz iesniegums. Iestāšanās maksa note
ikta Ls 50, biedru maksa – Ls 50 gadā. 

Vai ir likumīgi, ka 14 gadīgs zēns piedalās 
medībās kā dzinējs un arī pats nogalina dzīv
nieku? 

Medību likums nosaka, ka mednieks ir perso
na, kura šajā likumā noteiktajā kārtībā ir saņēmu
si mednieka apliecību. Mednieka apliecība ir do

Eiropas čempionāts brieža balss atdarināšanā Polijā
ja redzams. Tomēr 
visai bieži radās 
situācijas, kad par 
vienu un to pašu 
priekšnesumu tika 
doti pilnīgi pretēji 
novērtējumi, kas 
vērotājiem lika do
māt, ka, iespējams, 
katrā dalībvalstī 
staltbriežu buļļi 
runā savā valodā. 
Gala vērtējumā 
balles tika saskai
tītas kopā un iz
dalītas ar tiesnešu 
skaitu.  

Uzvarētāja titu

lu ieguva Slovākijas pārstāvis, tā nodrošinot 
nākamā čempionāta norisi savā valstī. 

Dzinējsuņu skate un medību 
tauru festivāl
Pasākuma ietvaros notika arī Polijas dzinēj
suņu skate un medību tauru festivāls. Me
dību tauru pūšanas sacensību 4 kategorijās 
(bērnu, jauniešu, pieaugušo, ģimeņu) pie
dalījās vairāk nekā 300 dalībnieku. 

Interesants bija arī pārbaudījums med
niekiem novērtēt staltbrieža ragus, nosakot 
žuburu skaitu, simetriju, kroni, kā arī ragu 
svaru. Ragus dalībniekam bija iespēja aplū
kot 15 sekundes 80 m attālumā caur binok

kuments, kas nepieciešams, lai saņemtu medību 
atļauju, mednieka sezonas karti un medību šau
jamieroča iegādes atļauju, kā arī drīkstētu medīt 
šajā likumā un citos medības reglamentējošajos 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Savukārt 
medības likuma izpratnē ir darbību kopums vai 
atsevišķas darbības, kad, izmantojot medību šau
jamieročus, rīkus, metodes vai paņēmienus, tiek 
izsekoti vai meklēti, ķerti, sagūstīti, ievainoti vai 
nonāvēti medījamie dzīvnieki. No iepriekš minē
tā izriet, ka persona, kura nav ieguvusi mednieka 
apliecību, nav tiesīga medīt, proti, nogalināt dzīv
niekus. Normatīvie akti nenosaka vecuma iero
bežojumus attiecībā uz piedalīšanos medībās kā 
dzinējiem. Tā kā medību vadītāja pienākums ir 
nodrošināt medību organizāciju un norisi, lēmu
mu – atļaut vai neatļaut dzinējmedībās piedalīties 
dzinējam, kas ir 14 gadus vecs, jāpieņem medību 
vadītājam. Jauniešu iepazīstināšana ar medību 
norisi un tradīcijām ir atbalstāma, ja tā notiek, ie
vērojot Medību likumu un Medību noteikumus. 

Vai iespējams iegūt medņu vai rubeņu gai
ļu atļauju individuālām medībām? Kā to iegūt 
un cik liela ir valsts nodeva?

Lai saņemtu medību atļauju rubeņa vai medņa 
gaiļa medīšanai, jābūt medību tiesību lietotājam, 

Uz jautājumiem atbild Latvijas Mednieku asociācija
kura reģistrētajā medību iecirknī ir veikta šo put
nu uzskaite, kā arī Valsts meža dienests (VMD) ir 
noteicis maksimāli pieļaujamo šo medījamo dzīv
nieku nomedīšanas apjomu. Mednieku kolektīvi 
šo putnu medības piedāvā arī kā pakalpojumu 
par attiecīgu samaksu. 

Ministru kabineta 02.03.2004. noteikumi Nr. 
109 „Noteikumi par valsts nodevu par mednieka 
apliecības, mednieka sezonas kartes un medību 
atļaujas izsniegšanu, par atļaujas izsniegšanu ārval
stu medniekam medīt Latvijas teritorijā un atļau
jas izsniegšanu izvest medību trofejas no Latvijas, 
kā arī medību trofeju izvešanas kārtību” nosaka, 

ka valsts nodeva par medību atļaujas izsniegšanu 
aļņa, staltbrieža, mežacūkas, stirnas, medņa vai 
rubeņa medīšanai (neatkarīgi no atļaujā norādītā 
dzīvnieka vecuma un dzimuma) ir Ls 1.

Maksimālo pieļaujamo nomedīšanas apjomu 
limitētajiem medījamiem dzīvniekiem VMD 
nosaka, pamatojoties uz medījamo dzīvnieku 
uzskaites datiem. Medņu un rubeņu medības ir 
atļautas saskaņā ar šo sugu aizsardzības plāniem, 
arī to uzskaite notiek, ņemot vērā aizsardzības 
plānos noteikto. Medņu gaiļus atļauts medīt no 
10. aprīļa līdz 10. maijam, bet rubeņus – no 1. 
septembra līdz 31. oktobrim. 

li. Šāds vingrinājums lieliski trenē mednie
ka aci.

Vērtīgs pasākums arī Latvi-
jas medniekiem 

Šajos čempionātos Latvijas mednieki līdz 
šim bijuši tikai vērotāji. Redzesloka paplaši
nāšanai būtu ieteicams tajos arī piedalīties, 
jo šādas medību tradīcijas Latvijā gandrīz 

nav sastopamas. 
Latvijas Mednieku asociācija poļu kolēģiem 

lūgusi dalīties ar informāciju, tāpēc var cerēt, 
ka arī Latvijas medniekiem drīz pavērsies ie
spēja šādā veidā pārbaudīt savas iemaņas. 

Jakts redakcija pateicas kolēģiem no Lietuvas 
Mednieku asociācijas  par sagādātajiem fotoattē-
liem
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Informatīvs izdevums

Izdots ar Medību saimniecības 
attīstības fonda atbalstu
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Ira Dombrovska,
vaļasprieks – medību kulinārija

Brieža šķiņķa sitenis
Saimnieces lielākais izaicinājums ir medīju

mu sagatavot tā, lai gaļa būtu mīksta un 
neķertos zobos ēdājiem. Vieglāk to panākt, ja 
nomedītais briedis vai alnis ir jaun s dzīvnieks, 
taču medījums arī „labākajos gados“ ir atri
sināma problēma.

Brieža vai aļņa šķiņķi vidēji biezas šķēles 
klapē no abām pusēm apsmērē ar sinepēm, 
tad liek uz pāris stundām ledusskapī vai citā 
vēsā vietā ievilkties.

Miltos apviļātu (panētu) gaļu cep uz sa
karsētas pannas eļļā un nedaudz sviestā. Tajā 
pašā pannā apcep ripiņās sagrieztus sīpolus un 
šķēlēs sagrieztus šampinjonus. Sēņu sezonas 
laikā, protams, labāk izvēlēties pašu lasītas be
kas vai gailenes. 

Pannā gatavo mērci: 1 – 2 ēdamkarotes 
miltu mazliet apbrūnina sviestā, pielej klāt 
sarkanvīnu, pievieno svaigu krējumu, strēme
lītēs sagrieztus marinētus gurķīšus un nedaudz 
pakarsē. Var pievienot arī dilles vai pētersīļus.

Čuguna katlā kārtām liek gaļu, sīpolus un 
saceptās sēnes, visu pārlej ar mērci tā, lai gaļa 
ir pārklāta. Cep cepeškrāsnī +200C°, samazi
not līdz +150C°. Cepšanas ilgums atkarīgs no 
dzīvnieka vecuma.

Ēdienam kā piedevu gatavoju griķus un 
svaigu dārzeņu salātus. Griķus ieber bļodā 
un ar karstu ūdeni noskalo vairākas reizes, 
pēc tam notecina sietā. Griķus uz karstas un 

Jā, mēs medījam
Jaunā medību portāla www.yeswehunt.eu no

saukums „jā, mēs medījam“ nepārprotami liecina, 
ka tas domāts aizrautīgiem medniekiem. „Jakts“ 
redakcija, apciemojot jauno interneta vietni, kon
statēja, ka tā ir draudzīga vide medniekiem, kurā 
ātri var atrast vērtīgu informāciju, taču nepiecieša
mas labas svešvalodu zināšanas. Pagaidām vēl nav 
izmantota iespēja izveidot Latvijas forumu.

  „Medības ir mūsu gēni un mūsu kaislība. 
Mums patīk baudīt priviliģētu kontaktu ar Dabu, 
būt laukā ar dažiem draugiem un mūsu suņiem. 
Mums patīk labs šāviens, jauks guvums un lieliska 
trofeja. Mums garšo medījumu gaļa un dzēriena 
glāze uzdzeršanai,” tā savu medību prieku skaidro 
portāla veidotāji.

Portāls „yeswehunt.eu“ ir pirmā neatkarīgā in
terneta vietne piecās svešvalodās, kas visas pasau
les medniekiem piedāvā kontaktēties bez maksas, 
daloties savā pieredzē, piedāvājot medību iespējas, 
apmainīties fotogrāfijām vai vienkārši sazināties ar 

sausas pannas apžāvē un apgrauzdē, tad ieber 
ugunsdrošā katlā, pieliek mazliet sviesta un 

sāls, uzlej karstu ūdeni un pavāra 5 minūtes. 
Katlu liek uzkarsētā cepeškrāsnī un cep apmē

ram 20 minūtes. 
Rezultātā – karaliska maltīte!

cilvēkiem, kuriem ir līdzīgas intereses.
Interneta vietne veidota ar nolūku, lai kļūtu 

par praktisku ceļvedi jautājumos, kas saistīti ar 
medībām, kā arī piedāvā informāciju, sākot ar 
medību tūrēm, normatīvo aktu skaidrošanu par 
šaujamieročiem un dzīvnieku uzskaiti, beidzot ar 
padomiem par dažādiem produktiem un pakalpo
jumiem medniekiem.

Ko lapas apmeklētāji var gūt? Portāls veidots, 
paturot prātā mednieku vēlmes un intereses. Tas 
ir lielisks informācijas avots, lai saņemtu jaunākās 
ziņas un padomus par medībām Eiropā un citur, 
kā arī, lai sazinātos ar medniekiem citās valstīs. 
Portālā iespējams atrast noderīgu informāciju par 
dažādiem produktu un pakalpojumu piedāvātā
jiem, kā arī laika prognozi visai Eiropai, tostarp arī 
Latvijai.

Viss par medībām
Atvērts jauns un aktīvs portāls medniekiem 

www.allforhunt.com. Kā informē portāla veidotā

ji, tā mērķis ir kļūt par daudzpusīgāko mednieku 
portālu Latvijā un starptautiskajā vidē, apvienojot 
pieredzējušus un jaunus medniekus, dzinējus un 
medību interesentus no visas pasaules. 

Portālā katrs mednieks var veidot savu profilu, 
ievietot foto, video, arī trofeju uzņēmumus, do
kumentēt medību pieredzi un rakstīt mednieku 
stāstus. Ikviens lietotājs var piedalīties forumā un 
ievietot sludinājumus, bet uzņēmumi – ievietot 
piedāvājumus un informāciju par tūrēm.

Portāls sniegs informāciju par jaunākajām ak
tualitātēm Latvijā un ārvalstīs, tostarp arī medību 
sezonu, tajā tiks publicēti tematiski raksti un ek
spertu viedokļi.

Portāla veidotāji vēlas, lai medības kļūtu gan 
par kopīgu nodarbi, gan apvienotu visus medību 
cienītājus ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Viņi 
aicina atbalstīt medību augstākos mērķus: sadarbo
ties un dalīties savā pieredzē ar citiem, paplašināt 
jaunas informācijas un zināšanu robežas, kā arī ļau
ties emocijām, ko sniedz medību process.

Augusts Ragainis, jaunākais

Esmu vienmēr tā viedi pasmaidījis par jau
no mednieku stāstiem, pie sevis nodomājot, ka 
ar mani jau nekas tāds neatgadīsies. Galu galā 
dzīve man iemācīja, ka iedomība un lepnība al
lažiņ tiek veikli pārmācīta. 

Kādu vakaru kopā ar medību biedriem de
vāmies stirnāžus gaidīt. Katrs izvēlējās kanceli 
savā pļaviņā, lai baudītu medībprieku un vien
laikus kārtīgi pabarotu odu un knišļu barus, 
kas, tā vien šķiet, vaktēja pie medību torņa, 
sak, varbūt kāds atnāks ap vakariņu laiku. 

Vakars bezgala jauks un silts, nupat kā pēc 
Jāņiem, kad vēl daba tās pilnbriedā, gaisā sim
tiem ziedu aromātu un naktis vēl gaišas. Taču 
vienīgais, ko pa visu vakaru redzu, ir stirnu 
kaziņa ar kazlēnu, kas, mēģinot izvairīties no 
kukaiņu bariem, gandrīz vai rikšiem, nemaz 
neapstājoties, pārskrien pāri pļaviņai. No āzīša 
ne ziņas, ne miņas. Tas gudrinieks laikam ielī
dis krūmos un ārā nākt nemaz negrasās. 

Kad gandrīz atmetu visas cerības, jo sāka 
mazliet krēslot, pēkšņi pļaviņas otrā pusē kaut 
kas nobrakšķēja. Pēc āža tā kā neizklausījās – 
par skaļu. Nospriedu, ka kuilis krūmos gulējis 
un tagad sācis kustēties. Pārcilāju atmiņā, ko ar 
vīriem iepriekš nospriedām, – ja nāk kuilis, to 
var medīt, jo licence esot. 

Nopriecājos, ka āža vietā tikšu pie kārtīga 

kuilēna. Taču tas vēl ņemas 
pa krūmiem, ārā nenāk. Šņāc, 
krāc, krūmi lokās un līgojas. 
Esmu nolicis plinti un gatavs 
šaut. Lielā gaidīšana pat man, 
pieredzējušam medniekam, sas
prindzinājumā rada satrauku
mu. Nāks, nenāks, kas notiks? 
Nu jau šķiet, ka no krūmiem 
izvelsies nevis pērnais kuilēns, 
bet kārtīgs vepris, varbūt pat 
trofejnieks. Kā tad mēs trijatā 
to no meža ārā dabūsim, cik 
ilgi dalīsim? Visu nakti būs jā
ņemas! 

Sāku bažīties, ka medījumu 
vairs kārtīgi saskatīt nevarēšu, 
jo krēsla arvien vairāk sabiezē. 
No cītīgās skatīšanās sāk jau viss 
migloties. Dzirdu – iešņācas, 
tad vēlreiz. Jā, tūlīt nāks ārā no 
krūmiem! Domāju, ka ierau
dzīšu lielu, tumšu mežacūkas 
apveidu, kas kuru katru mirkli 
parādīsies pļaviņā. Nāk. Bet… 
milzīgā kuiļa vietā ieraugu āpsi, 
kas, sacēlis lielu jezgu, dodas sa
vās darīšanās. Sajutos pavisam 
muļķīgi. 

Pareizi jau ir – cāļus skaita rudenī. Nav ko 
kuiļa aknas cept, pirms tas nav nomedīts. Kopš 
tās reizes par jauno mednieku stāstiem vairs 

Gaidīju kuili, sagaidīju… 

nesmīkņāju, bet varu padalīties pats ar savu 
piedzīvojumu. 


