
Pielikums  00.00. 0000 VMD rīkojumam Nr. 

 

“Medību slodze un vilku populācijas tendences” 

Aizpilda medību vadītājs pēc sekmīgām (nomedīts/ievainots) vilku medībām. 

 

Virsmežniecība                                     Medību iecirknis                                        

Medību vadītājs                                                    medn. apliecības nr.                      mob.tālr. nr. 
                    (vārds, uzvārds) 

Medību datums: ____________________                 

Medības: ☐individuālās ☐dzinējmedības 

Medību slodze 

1.Vai medību pamata mērķis bija vilku medības? ☐jā ☐nē 

1.1.* Ja atbilde ir Jā, kādas bija pazīmes, pēc kurām novērota vilka(-u) klātbūtne: ☐novērots tieši ☐pēdas ☐ekskrementi 

☐piegaudošana ☐noplēsti medījamie dzīvnieki (mājdzīvnieki) ☐cits_______ 

1.2.* Ja atbilde ir Nē, tad, kas bija medību mērķsuga? ☐pārnadži ☐lūši ☐nelimitētie dzīvnieki 

2. Cik vilki konkrētajās medībās tika nomedīti? ☐1 ☐2 ☐3 ☐ cits_______(skaits) 

3. Nomedītais vilks bija: ☐vientuļnieks ☐viens/abi no pāra ☐no bara 

4. Cik vilki no bara vēl tika redzēti? ________(skaits) 

5. Konkrētajās medībās pavadītais laiks bija: ☐līdz 1h ☐1-2h ☐2-4h ☐4-6h ☐ 6-8h ☐cits________ (h) 

Aizpilda tikai par individuālajām medībām 

6. Ja medībās piedalījās arī citi mednieki _______ (skaits), medībās pavadītais laiks _______ (h) 

Aizpilda tikai par dzinējmedībām 

7. Vai konkrētajās medībās notika dzīvnieku lenkšana? ☐jā ☐nē 

8. Vai pirms masta konkrētajās dzinējmedībās bija konstatēta vilku klātbūtne mastā? ☐jā ☐nē 

8.1.* Ja atbilde ir Jā, kādas bija pazīmes, pēc kurām novērots, ka vilks(-i) bija mastā? ☐novērots tieši ☐pēdas 

ekskrementi ☐piegaudošana ☐noplēsti medījamie dzīvnieki (mājdzīvnieki) ☐cits_______ 

9. Vai konkrētajās medībās vilki tika ielikti karodziņos? ☐jā ☐nē 

10. Cik medību dalībnieki piedalījās konkrētajās medībās?  Mednieki ________ (skaits), dzinēji _________ (skaits) 

Vilku populācijas tendences 

11. Vai pēdējo trīs medību sezonu laikā medību iecirknī novērotas vilku klātbūtnes pazīmes? ☐jā ☐nē 

 

11.1.* Ja atbilde ir Jā, kādas bija pazīmes, pēc kurām novērota vilka(-u) klātbūtne? ☐novērots tieši ☐pēdas 

☐ekskrementi ☐piegaudošana ☐noplēsti medījamie dzīvnieki (mājdzīvnieki) ☐cits_______ 

 

12. Kā vērtējamas vilku skaita tendences kopumā medību iecirknī? ☐samazinās ☐ir nemainīgas ☐pieaug ☐nav viedokļa 

 

13. Kā Jūs vērtējat vilku uzturēšanos medību iecirknī: ☐pastāvīgi, skaits-_______☐periodiski, skaits-_______ ☐reti, skaits-

______ 

 

14. Kā vērtējamas vilku klātbūtnes tendences kopumā medību iecirknī? ☐ biežāk ☐ retāk ☐ nemainīgi ☐nav viedokļa 

 

15.* Faktori, kuri ietekmē vilku klātbūtnes tendences vērtējumu medību iecirknī. ☐vilku skaita izmaiņas ☐dzīvotņu izmaiņas  

☐ barības bāzes izmaiņas ☐mednieku aktivitāte ☐nav viedokļa ☐cits______ 

 

 

 

Datums _____________       Paraksts______________ 

* var aizpildīt vairākas atbildes 


