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Mednieku un medību vadītāju kandidātu teorētisko zināšanu pārbaudes programma.
1. Mednieku un medību vadītāju kandidātu (turpmāk-kandidāts) teorētiskās zināšanas
mednieku un medību vadītāju eksaminācijas komisija pārbauda rakstiska testa
veidā.
2. Testā izmanto Valsts meža dienesta (turpmāk-VMD) informācijas sistēmā
sagatavotus jautājumu variantus.
3. Jautājumos ir ietvertas sekojošas tēmas:
3.1. mednieka kandidātiem:
3.1.1. medību jomu regulējošo normatīvo aktu prasības;
3.1.2. medījamo dzīvnieku bioloģija, anatomija, fizioloģija, uzvedība un
slimības;
3.1.3. medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanas un medību
saimniecības veidošanas pamatprincipi;
3.1.4. savvaļas medījamo sugu dzīvnieku postījumu veidošanās un to
novēršana;
3.1.5. medību organizēšana;
3.1.6. medību veidi un paņēmieni;
3.1.7. drošības prasības medībās;
3.1.8. medību šaujamieroči un munīcija, to uzbūve un ballistikas
pamatprincipi;
3.1.9. ieroču apriti regulējošo normatīvo aktu prasības;
3.1.10. atļautie medību rīki un to selektīva izmantošana;
3.1.11. medību infrastruktūra un tās veidošana;
3.1.12. medījuma apstrāde un higiēnas prasības;
3.1.13. medību suņu šķirnes un to izmantošana medībās;
3.1.14. medību trofejas un to vērtēšanas pamati;
3.2. medību vadītāja kandidātiem:
3.2.1. medību saimniecības nozīme (piemēram, ietekme uz bioloģisko
daudzveidību, ekoloģisko stabilitāti un tautsaimniecības nozarēm);
3.2.2. medību jomu regulējošo normatīvo aktu prasības;
3.2.3. medību vadītāja tiesības un pienākumi;
3.2.4. drošības prasības medībās;
3.2.5. medību organizēšana un norise;
3.2.6. ar medībām saistītās dokumentācijas kārtošana;
3.2.7. medījamo dzīvnieku populāciju ilgtspējīga apsaimniekošana un medību
saimniecības veidošanas pamatprincipi;
3.2.8. medību tiesību aprite;
3.2.9. savvaļas medījamo sugu dzīvnieku postījumu veidošanās un mazināšana
(piemēram, pušu pienākumi, atbildība, preventīvie pasākumi);
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3.2.10. medījuma pirmapstrādes organizēšana;
3.2.11. medību produkcijas pārstrāde, pārtikas drošība un aprite;
3.2.12. medību suņu šķirnes un to izmantošana medībās;
3.2.13. medību trofejas piederības noteikšana;
3.2.14. ieroču apriti regulējošo normatīvo aktu prasības;
3.2.15. medību infrastruktūra un tās veidošanas nosacījumi;
3.2.16. medījamo dzīvnieku slimības un ar tām saistītais risks.
Jautājumi ir sagatavoti valsts valodā.
Tests sastāv no 60 jautājumiem.
Testa laikā kandidātam ir aizliegts sarunāties, traucēt eksāmena norisi, izmantot
palīgmateriālus, mobilos tālruņus, datortehniku u.c. Eksaminācijas komisijai ir
tiesības par iepriekš minēto nosacījumu neievērošanu, kandidātu atstādināt no
testa kārtošanas un atzīt testu par nenokārtotu.
Katram jautājumam atzīmē vienu atbildi.
Labojumi eksāmena rezultātu lapā ir atrunājami, ievērojot vispārīgās dokumentu
izstrādāšanas prasības.
Tests ir nokārtots, ja ir pieļautas ne vairāk par piecām nepareizām atbildēm.
Kandidātam noteiktais testa ilgums – 90 minūtes.
Pēc eksāmena testa un rezultātu lapu nodošanas eksaminācijas komisijai,
kandidātam ir jāatstāj eksāmena telpa.
Testa rezultāti tiek paziņoti pēc tam, kad testu izpildījuši visi eksāmena dalībnieki.
Pēc testa rezultātu paziņošanas kandidātam ir tiesības iepazīties ar testa
pareizajām atbildēm.
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Mednieku kandidātu praktisko iemaņu pārbaudes programma.
1. Pārbaudījums ietver šaušanu ar gludstobra medību šaujamieroci pa kustīgu un/vai
stāvošu mērķi un drošības prasību ievērošanu, rīkojoties ar ieroci.
2. Šaušana ar gludstobra medību šaujamieroci pa stāvošu un kustīgu meža cūkas mērķi
35 metru distancē:
2.1. praktisko iemaņu pārbaudē mednieka kandidāts izdara četrus šāvienus pa
stāvošu mērķi un sešus šāvienus pa skrejošu mērķi (trīs šāvieni mērķim
virzoties no labās uz kreiso pusi un trīs šāvieni mērķim virzoties no kreisās uz
labo pusi);
2.2. pielietojamā munīcija - lodes;
2.3. praktiskais pārbaudījums ir nokārtots, ja vingrinājumā iegūti vismaz 50
(piecdesmit) punkti no 100 (simts).
2.4. Pārbaudījumā izmanto Latvijas Šaušanas federācijas apstiprināto mērķi:
2.4.1. skrejošas meža cūkas labās puses pamatmērķis CL36-12 un kreisās
puses pamatmērķis CK36-12;
2.4.2. skrejošas meža cūkas maināmais vidiņš CV36-12 kopā ar pamatmērķi
veido dabiska lieluma mežacūkas zīmējumu ar mērķi, kurš sadalīts 5
riņķveida trāpījumu iedaļās vērtībā no 6 līdz 10. Mērķa ārējā riņķa līnijas
diametrs ir 362mm (± 1,0mm), desmitnieka diametrs 122mm (± 0,2mm),
attālums no vienas iedaļas līdz otrai 30mm. Riņķa līniju biezums 3mm (±
0,1mm). Trāpījumu iedaļu vērtību cipari izvietoti pa horizontālu līniju.
Attālums no mežacūkas ilkņa centram līdz mērķa centram ir 400mm.
3. Mērķis pārvietojas 10m garā posmā ar ātrumu 4 m/sek. (2,5 sek.).
4. Šaušana ar gludstobra medību šaujamieroci pa lidojošiem mērķiem:
4.1. šaušana notiek pa lidojošiem šķīvīšiem;
4.2. pielietojamā munīcija-skrotis, ne rupjākas par Nr.7;
4.3. šķīvīši tiek padoti no vismaz divām katapultām;
4.4. šaušanu veic no ne mazāk kā piecām šaušanas pozīcijām, tā, lai tiktu ietverta
šaušana pa prom lidojošiem, virsū lidojošiem un no labās un kreisās puses
lidojošiem mērķiem;
4.5. mednieka kandidātam tiek padoti 25( divdesmit pieci) mērķi;
4.6. pārbaudījums ir nokārtots, ja sašauti vismaz 12 (divpadsmit) mērķi no 25
(divdesmit pieciem).
5. Mednieka kandidāts var izvēlēties mērķa veidu (skrejošs vai lidojošs), ja to var
nodrošināt šautuve un ir atbilstoši laika apstākļi.
6. Atļauti visi tēmēkļi, kas nav aizliegti medības reglamentējošajos normatīvajos
aktos, kā arī atļauts ieroci ieplecot pirms mērķa padošanas.
7. Eksaminācijas komisijai ir tiesības pārtraukt pārbaudījumu un uzskatīt to par
nenokārtotu, ja mednieka kandidāts pārkāpj drošības noteikumu prasības.
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Mednieka praktiskā eksāmena šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci
pārbaudes programma.
1. Pārbaudījums ietver šaušanu ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci pa
kustīgu un stāvošu mērķi un drošības prasību ievērošanu, rīkojoties ar ieroci.
2. Šaušana ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci pa stāvošu un kustīgu aļņa
mērķi 100 metru distancē:
2.1. praktisko iemaņu pārbaudē medniekam jāizdara desmit šāvieni, no tiem
četri šāvieni pa stāvošu mērķi, seši šāvieni pa skrejošu (trīs šāvieni-mērķim
virzoties no kreisās uz labo pusi un trīs šāvieni-no labās uz kreiso pusi);
2.2. šaujot pa stāvošu mērķi pieļaujams atbalsts, kas neparedz ieroča
stiprināšanu;
2.3. pārbaudījums ir nokārtots, ja iegūti vismaz 50 (piecdesmit) punkti no 100
(simts) iespējamiem;
2.4. pārbaudījumā izmanto Latvijas Šaušanas federācijas apstiprināto mērķi:
2.4.1 skrejoša aļņa pamatmērķis AP65-11, ja mērķa AP65-11 vietā tiek
izmantots cits līdzīgs mērķis, tad uz tā obligāti jābūt nostiprinātam
maināmajam mērķim ar „bārdām” AB65-11;
2.4.2 skrejoša aļņa maināmais vidiņš AV65-11 kopā ar pamatmērķi
veido „divgalvaina” aļņa zīmējumu ar mērķi, kurš sadalīts 10
riņķveida trāpījumu iedaļās vērtībā no 1 līdz 10. Mērķa ārējā riņķa
līnijas diametrs ir 650mm (± 1,0mm), desmitnieka diametrs
110mm (± 0,2mm), attālums no vienas iedaļas līdz otrai 30mm.
Riņķa līniju biezums 0,5mm (± 0,1mm). Trāpījumu iedaļu vērtību
cipari izvietoti X veida līnijās, kas cita pret citu ir taisnā leņķī.
3. Mērķis pārvietojas 23m garā posmā ar ātrumu 4 m/sek. (5,75 sek.).
4. Personām, kas sasniegušas 65 gadu vecumu, šaušanu pa kustīgu mērķi (pēc
personas izvēles) aizstāj ar šaušanu pa stāvošu mērķi bez atbalsta.
5. Atļauti visi tēmēkļi, kas nav aizliegti medības reglamentējošajos normatīvajos
aktos, kā arī atļauts ieroci ieplecot pirms mērķa padošanas.
6. Eksaminācijas komisijai ir tiesības pārtraukt pārbaudījumu un uzskatīt to par
nenokārtotu, ja mednieks pārkāpj drošības noteikumu prasības.

