
Zemāk ir iespējams iepazīties ar mednieku festivāla „Minhauzens 2009” 
pārbaudījuma „Medību zinības” jautājumiem un pareizajām atbildēm, kas ir pasvītrotas. 
Šogad „Medību zinību” sastādītāju galvenais mērķis bija nevis pierādīt to, kurš ir gudrākais 
vai zinošākais, bet gan parādīt, ka medību tēma pēc būtības ir ļoti plaša, ar to saistās 
dažādas jomas, par kurām ikdienā iespējams mednieki nemaz neiedomājas. Jautājumu 
sastādīšanā tika izmantoti pēdējos gados izdotie un jebkuram interesentam pieejami 
literatūras avoti: 

1. Medījamo ūdensputnu noteicējs, Jānis Vīksne, 2005. 
2. Viss par Latvijas dzinējsuni, Latvijas Mednieku kinoloģiskā apvienība, 2006. 
3. Mākslīgās ligzdvietas meža pīlei, Jānis Vīksne, Artūra Laubergs, 2007; 
4. Vecuma noteikšana pārnadžiem pēc zobu nodiluma, Alda Pupila, 2008; 
5. Lielā medību grāmata, Jumava, 1999. 
6. Medību likums un Medību noteikumi, kā arī Krimināllikums.  

Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību, pacietību un izpratni, kad force majore 
dēļ pa 20 minūtēm aizkavējās „Medību zinību” sākums.  
 
Jautājumi sagatavoti, ņemot vērā 2009.gadā spēkā esošās medības reglamentējošo 
normatīvo aktu prasības – 2011.gada piebilde 
 
Mednieku festivāls „Minhauzens 2009”, Kandava, 01.08.2009, 
pārbaudījums - „Medību zinības” 
Jāatbild uz 44 jautājumiem. Uzdevuma izpildei ir dota viena stunda. Ir iespējama tikai 
viena pareizā atbilde. Par katru pareizo atbildi tiek saņemts 1 punkts, maksimālais 
iespējamais punktu skaits - 44. Pareizo atbildi atzīmējiet skaidri un saprotami. Ja ir 
apvilktas divas vai vairākas atbildes – atbilde netiek ieskaitīta. Ja ir labojumi vai 
svītrojumi – atbilde netiek ieskaitīta. Izvērtējot rezultātus, tiek ņemts laiks, kādā uzdevums 
izpildīts.  
 
1. Bebrs ir: 
a) limitētais medījamais dzīvnieks; 
b) nelimitētais medījamais dzīvnieks; 
c) saskaņā ar Valsts meža dienesta rīkojumu Nr.5 klasificējams kā kaitēklis.  
 
2. Visiem zosveidīgajiem putniem (pīlēm un zosīm) ir viena pazīme, kas līdz spalvu 
maiņai rudenī ļauj nekļūdīgi atšķirt jaunos un vecos putnus. Tās ir astes spalvas, kas: 
a) vecajiem putniem ar robiņiem galos, bet jaunajiem –nosmaiļotas; 
b) vecajiem putniem ir ar redzamiem plikiem spalvas kātiem, bet jaunajiem – nosmaiļotas; 
c) vecajiem putniem nosmaiļotas, bet jaunajiem – ar robiņiem galos; 
d) vecajiem putniem ar robiņiem galos, bet jaunajiem – ar redzamiem plikiem spalvas 
kātiem. 
 
3. 2009.gadā Latvijā uzskaitīti 15004 šīs sugas dzīvnieki. Nosauciet to: 
a) vilks; 
b) bebrs; 
c) alnis; 
d) staltbriedis; 
e) stirna. 
 
4. Līdz gada vecumam stirnām, staltbriežiem un aļņiem visi trīs priekšējie dzerokļi ir 
piena zobu stadijā. Šajā stadijā: 
a) trešais priekšējais dzeroklis ir trīsdaļīgs; 
b) otrais priekšējais dzeroklis ir divdaļīgs; 
c) ceturtais dzeroklis vēl nav attīstījies; 
d) astotajam dzeroklim ir izteikta „radziņa” forma. 



 
5. Zosīm: 
a) kājas stulma priekšpusi klāj šūnveida daudzstūrains mozaīkveidā sakārtotas raga 
plāksnītes; 
b) garenas raga plāksnītes šķērseniski kājas stulma priekšpusē sakārtotas stabiņā cita virs 
citas; 
c) apaļas raga plāksnītes, kas vertikāli kājas stulma priekšpusē veido izteiktu trapecveida 
zīmējumu.  
 
6. Stirnām 1,5 gadu vecumā apakšžokļa vienā pusē ir: 
a) četri dzerokļi; 
b) seši dzerokļi; 
c) septiņi dzerokļi; 
d) nav vispār zobu.  
 
7. Ar ko ievērojams 1971.gads medību saimniecībā? 
a) tika uzsākta Latvijas PSR medību saimniecības ierīcība; 
b) tika uzsākts nomedīto ūdensputnu monitorings Engures ezerā; 
c) dibināta Latvijas Mednieku biedrība; 
d) apstiprināta jauna medību suņu šķirne – Latvijas dzinējsuns. 
 
8. Kāds ir galvenais ūdensputnu skaita samazināšanās iemesls? 
a) regulētas un ilgtspējīgas medības; 
b) piemērotu biotopu platību samazināšanās un degradācija; 
c) neieviesto medību aizliegumu dēļ.  
 
9. Latvijas dzinējsuņa standartā tā uzvedības tips ir noteikts: 
a) strauji kustīgais; 
b) nosvērti straujais; 
c) nosvērti kustīgais; 
d) neatlaidīgi nosvērtais.  
 
10. Mākslīgās ligzdvietas vislabāk piemērotas: 
a) pelēkai pīlei; 
b) brūnkaklim; 
c) platknābim; 
d) meža pīlei; 
e) jebkurai medījamo ūdensputnu sugai.  
 
11. Kas ir taksidermija? 
a) stirnās parazitējošo invazīvo parazītu paveids; 
b) darbību kopums no medījuma pirmapstrādes līdz medību trofeju sagatavošanai un 
novērtēšanai; 
c) infekcijas slimība, ko iegūst ēdot termiski neapstrādātu mežacūkas gaļu; 
d) ādas slimība, ko izraisa nelielas ērcītes (Gallinula chloropus).  
 
12. Kas ir medību atļauja? 
a) dokuments, kas ļauj nomedīt vienu limitēto medījamo dzīvnieku atļaujā norādītā vietā; 
b) dokuments, kas apliecina tiesības zemes īpašniekam vai lietotājam savā zemes gabalā 
medīt Medību likumā un medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; 
c) dokuments, kas konkrētajā medību sezonā dod tiesības piedalīties medībās.  
 
13. Latvijā medījamas ir: 
a) baltpieres zoss, meža zoss, Kanādas zoss; 



b) sējas zoss, meža zoss, Kanādas zoss; 
c) baltpieres zoss, sējas zoss, Kanādas zoss.  
 
14. Ko Medību likumā saprot ar definīciju „dabas resursu izmantošanas sistēma, kas 
vienlaikus ar medību produkcijas ieguvi, nodrošina saimnieciski pieļaujamo 
dzīvnieku skaitu un medījamiem dzīvniekiem nepieciešamās vides saglabāšanu”? 
a) medību ierīcība; 
b) medību iecirkņa apsaimniekošanas plāns; 
c) medību platības; 
d) medību saimniecība.  
 
15. Kuram limitētajam medījamam dzīvniekam noteikta minimālā medību platība 
1000 hektāri? 
a) stirnām; 
b) stirnu āžiem; 
c) aļņiem; 
d) mežacūkām. 
 
16. Par nelikumīgām medībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā: 
a) soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu 
darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām;  
b) soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu 
darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām. 
c) soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar 
naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām; 
d) nesoda vispār. 
 
17. Kura ir pasaulē visplašāk izplatītā pīļu suga? 
a) krīklis; 
b) laucis (pops); 
c) meža pīle; 
d) pelēkā pīle.  
 
18. Aļņu tēviņiem zobu nodilums veidojas: 
a) tikai sasniedzot astoņu gadu vecumu; 
b) nedaudz ātrāk nekā mātītēm tajā pašā vecuma klasē; 
c) nedaudz vēlāk nekā mātītēm tajā pašā vecuma klasē. 
 
19. Par aizliegtu vispārbīstamu līdzekļu, metožu, rīku vai paņēmienu izmantošanu 
medībās: 
a) soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu 
darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām;  
b) soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu 
darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām. 
c) soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar 
naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām; 
d) nesoda vispār.  
 
20. Ieroča stobra kanāla diametrs; lodes vai šāviņa vidusdaļas diametrs ir: 
a) okulārs; 
b) kalibrs; 
c) racions; 
d) oršteins; 
e) čoks.   



 
21. Par reto vai izzušanas draudiem pakļauto dzīvnieku, augu, sēņu vai ķērpju vai to 
dzīves vides (biocenozes) iznīcināšanu vai bojāšanu, ja ar to radīts būtisks kaitējums: 
a) soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar arestu, vai ar piespiedu 
darbu, vai ar naudas sodu līdz divdesmit minimālajām mēnešalgām;  
b) soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt 
divdesmit minimālajām mēnešalgām; 
c) soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu 
darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām; 
d) uz medniekiem tas neattiecas.  
 
22. Gludstobra ieroču 12.kalibrs atbilst: 
a) 20,8 mm; 
b) 19,3 mm; 
c) 18,2 mm; 
d) 16,8 mm.  
 
23. Vai lauku baložu un mājas baložu medību sezona ir vienāda? 
a) jā; 
b) nē; 
c) medījams ir tikai meža balodis.  
 
24. Kāds ir Latvijas dzinējsuņa pirmais uzdevums medībās ar dzinējiem: 
a) pārvietojoties nelieliem pārskrējieniem, vajāt dzīvnieku, izdzenot to uz mednieku līniju; 
b) pārvietojoties lēkšiem, ar apakšējo ožu nojaust medījamā dzīvnieka atrašanās vietu 
mastā; 
c) pārvietojoties lēkšiem, ar augšējo ožu nojaust medījamā dzīvnieka atrašanās vietu mastā; 
d) ilgi vajāt medījumu un nepārtraukti to apriet. 
 
25. Meles meles medību sezona ir no 1.oktobra līdz 31.decembrim. Šis dzīvnieks ir: 
a) lūsis; 
b) sesks; 
c) meža cauna; 
d) āpsis; 
e) mājas balodis.  
 
26. Visu gadu Latvijā ir medījami šādi dzīvnieki: 
a) lapsas, vārnas, mežacūkas un Eiropas ūdeles; 
b) lapsas, jenotsuņi, mežacūkas un žagatas; 
c) kraukļi, lapsas, jenotsuņi un Amerikas ūdeles; 
d) lapsas, jenotsuņi, mežacūkas un Amerikas ūdeles.  
 
27. Šīs sugas 6 īpatņi tika ievesti no Ziemeļamerikas 1933. gadā. Šodien šī zīdītāju 
suga ir tik labi iedzīvojusies Skandināvijā, ka tiek medīta. Pēdējo gadu laikā katru 
medību sezonu tiek nomedīti aptuveni 20 000 šīs sugas īpatņu. Nosauciet šo sugu: 
a) baltastes briedis; 
b) alnis; 
c) lūsis; 
d) sumbrs. 
 
28. Kurš no šeit minētajiem dzīvniekiem nav iekļauts Āfrikas „lielajā piecniekā”: 
a) lauva; 
b) degunradzis; 
c) bifelis; 



d) tīģeris; 
e) leopards; 
f) zilonis. 
 
29. Pasaules medību munīcijas tirgū strauji samazinās svina izmantošanas apjomi. 
Aizvien lielāku popularitāti iemanto munīcija, kurā tiek izmantoti citi materiāli. 
Galvenais iemesls, kas mazina svina popularitāti ir: 
a) svina krājumu samazināšanās; 
b) svins ir toksisks; 
c) neapmierinoša enerģijas atdeve (citi materiāli ir labāki); 
d) liela deformējamība un rikošeta iespēja. 
 
30. Kuras, šeit minētas, pasaulslavenās sievietes vārdu nes viena no visagresīvāk pret 
medībām noskaņotām „zaļām” organizācijām: 
a) Bridžita Bordo; 
b) Keita Mosa; 
c) Klāra Cetkina; 
d) Džeina Fonda. 
 
31. Tautā plaši lietots ir teiciens „visi sūdi (mēsli) peld pa virsu” atbilst patiesībai 
lielākajā tiesā gadījumu. Attiecībā pret kuru no šeit minētajām sugām šis 
apgalvojums nav patiess (mēsli grimst): 
a) briedis; 
b) bebrs; 
c) bizamžurka; 
d) baibaks; 
e) burunduks. 
 
32. Cik vilku atļauts nomedīt 2009./2010.gada medību sezonā? 
a) 90; 
b) 130; 
c) 150; 
d) 168; 
e) 200.  
 
33. „Ķermeņa garums 105 – 160 cm, skausta augstums 80 – 90 cm, astes garums 35 – 
55 cm, svars 30 – 70 kg. Lielākais dzimtas pārstāvis, ļoti uzmanīgs dzīvnieks ar 
teicamu ožu (labvēlīgos apstākļos cilvēku saož pat kilometra attālumā) un dzirdi, 
redze vājāk attīstīta.” Nosauciet šo dzīvnieku: 
a) stirna; 
b) lūsis; 
c) tinis (āmrija); 
d) lācis; 
e) šakālis; 
f) vilks.  
 
34. Šī suga nav sastopama Latvijā savvaļā. Taču reiz šīs sugas pārstāvis Latvijā tika 
nomedīts Limbažu rajonā. Dzīvnieks bija izbēdzis no zooloģiskā dārza. Nosauciet šo 
sugu: 
a) leopards; 
b) sumbrs; 
c) puma; 
d) kamielis; 
e) Usūrijas tīģeris.  



 
35. 2008./2009.gada sezonā tika nomedīti 28862 šīs sugas īpatņi. Nosauciet to: 
a) stirna; 
b) alnis; 
c) mežacūka; 
d) bebrs; 
e) lapsa.  
 
36. Vistālāk lido lode no ieroča, kas pavērsts pret debesīm 35º-40º leņķī. Vidēja 
kalibra lode šādā gadījumā lido 4000-5000m, gludstobra lode 1000-1100m, bet rupja 
skrošu vai renkuļu lādiņš: 
a) 50-100m; 
b) 120-160m; 
c) 300-800m; 
d) 800-1200m. 
 
37. 1998.gadā tika uzskaitīti 46635 šīs sugas īpatņu, bet 2009.gadā – jau 240204. 
Nosauciet to: 
a) bebrs; 
b) mežacūka; 
c) lapsa; 
d) stirna; 
e) jenotsuns. 
 
38. Kurā no šeit minētajiem pasaules literatūras klasiķiem bija apvienotas divas 
šķietami nesavienojamas lietas? Šis rakstnieks bija kaislīgs mednieks un vienlaikus - 
veģetārietis? 
a) Ļ. Tolstojs; 
b) V. Arseņjevs; 
c) E. Hemingvejs; 
d) M.Tvens; 
e) A.Upīts.  
 
39. „Floberta” tipa patronas ir: 
a) pirmās vītņstobra patronas, kas izgatavotas no misiņa; 
b) vītņstobra patronas ar dūmu pulveri; 
c) patronas, kurās lādiņu aizdedzina ar elektriskās strāvas lādiņu; 
d) patronas, kurās pulvera nav nemaz; 
e) patronas ar sevišķi lielu pulvera devu, šaušanai augstkalnu apstākļos. 
 
40. Kura no šeit minētajām putnu sugām izskatās līdzīga medījamām sugām un 
pastāv lielākais risks līdzīgā izskata dēļ pieļaut kļūdu un nejauši šīs sugas īpatni 
nomedīt? 
a) cekuldūkurs; 
b) ķikuts; 
c) Šinca šņibītis; 
d) mazā gaura; 
e) Stellera pūkpīle. 
 
41. Kādreiz medību šaujamieročus izgatavoja ar „damaska” stobriem. Šodien 
„damasks” savu mūžu ir nodzīvojis un tam ir ierādīta goda vieta šaujamieroču 
vēsturē. „Damaska: stobri bija: 
a) izturīgāki par mūsdienu tērauda stobriem, jo tajos bija sevišķi izturīgs, bet vienlaikus ļoti 
dārgs tērauds; 



b) izturīgāki, jo tēraudam bija pievienots volframa un cinka sakausējumi; 
c) neizturīgāki, jo izgatavoti no tērauda un dzelzs loksnēm, tās savijot; 
d) neizturīgāks, jo šajā sakausējumā nav neviena komponenta, kas pēc savām īpašībām 
varētu tikt pielīdzināts tēraudam. 
 
42. Nosauciet dzīvnieku sugu, kuras neveiksmīgām medībām ir veltīta Ernesta 
Hemingveja romāna „Āfrikas zaļie pakalni” daļa „Neveiksmīgas medības”; 
a) kudu; 
b) bizons; 
c) bifelis; 
d) lauva; 
e) zilonis.  
 
43. Somija ir zeme ar senām medību tradīcijām un medības tajā akceptē lielākā 
sabiedrības daļa. Tomēr arī Somijas medniekus satrauc tas pats, ka lielāko daļu 
Eiropas mednieku- mednieku vidējā vecuma pieaugums. Gados jaunu cilvēku 
piesaistīšana ir viens no Somijas mednieku organizācijas pamatuzdevumiem. No cik 
gadu vecuma Somijā iespējams nokārtot mednieka eksāmenu un kļūt par mednieku? 
a) bez minimālā vecuma ierobežojuma; 
b) no 14 gadu vecuma; 
c) no 16 gadu vecuma; 
d) no 18 gadu vecuma; 
e) no 21 gada vecuma. 
 
44. Gludstobra normālpatronu ieročos nedrīkst lietot Magnum patronas, jo atšķiras 
to darba spiedieni – normālpatronai (12/70) 740 bāri, bet Magnum (12/76) patronai: 
a) 500 bāri; 
b) 900 bāri; 
c) 1050 bāri; 
d) 1400 bāri. 
 


