
9. MODULIS

MEDĪBU SUŅI
Noteikti izlasai visu tēmā iekļauto informāciju, lai varētu iegūt iespējami 

vairāk zināšanas! 



NODARBĪBA

MEDĪBU SUŅU IEGĀDE UN UZTURĒŠANA

Iegādājoties medību suni šķirnes izvēle ir noteicošs faktors. Svarīgs ir medību veids kurā suns tiks
nodarbināts. Medību suņa audzināšana nav vienkārša. Ir daudz un dažādi faktori, kas suni dzīves
laikā ietekmē.

Medību suņu kucēni nav lēti, tāpēc jārēķinās ar iespējamajām izmaksām kucēna iegādei. Kucēnu
arī būs jāved pie vetārsta, jābaro un jāapmāca. Medību sunim jāimplantē mikročips. Mikročipu
reģistrē Lauksaimniecības datu centrā.

Labs saimnieks nodrošinās savam medību sunim labu barošanu un uzturā iekļaus arī minerālvielas
un vitamīnus suņiem.

Arī suņa dzimumam ir nozīme. Kuces ir mīlīgākas, labāk jūtas ģimenē. Suņi ir šādā ziņā ir
atturīgāki. Svarīgi atcerēties, ka kuces meklējas, kas ierobežo to spējas piedalīties medībās.

Suņi ir atturīgāki pret apkārtējiem cilvēkiem. Nereti pieķeras vienam saimniekam. Biežāk mēdz
klaiņot vai būt agresīvi.

Jāizvērtē suņa turēšanas apstākļi - dzīvošana ārā vai telpās. Medību suni turēt pie ķēdes nav
pareizi. Tas attiecas arī uz visu suņu labturības principiem. Sunim āra apstākļos jānodrošina
voljērs. Sunim nedrīkst dot iespēju klaiņot.

Domājot par šķirnes suņa veselību ir jāatceras, ka pastāv dažādas noslieces uz saslimstībām. Šajā
jautājuma vērtīga būtu veterinārārsta konsultācija.

Medību suni vēlams attārpot trīs reizes gadā.

Jāatceras, ka ir saslimšanas kuras medījamajiem dzīvniekiem ir kopīgas ar suņiem. Medību sunim
ir augstāks saslimšanas risks ar zināmām saslimšanām.

Par veselības problēmām sunim var liecināt ēstgribas zudums. Jāvēršas pie veterinārārsta. Mājas
apstākļos var pārbaudīt suņa ķermeņa temperatūru.

Medību suņi ir pakļauti lielām fiziskām slodzēm. Tas var atsaukties uz suņa veselību. Medību
sunim fiziski aktīvam jābūt arī laikā ārpus medībām.

Medību suņa apmācībai var piesaistīt profesionālu kinologu.

Kucēnu iegādāties vispareizāk ir tā divu mēnešu vecumā. Būtībā kucēnam šajā brīdī jau ir jābūt
attārpotam un ar reģistrētu mikročipu.

Mikročips ir apmēram rīsa graudiņa lieluma iekārta, kas tiek ievadīta dzīvniekam zem ādas ar
speciālu injektoru. Tas ir veids, kā nekļūdīgi identificēt dzīvnieku. Ar speciālu skeneri nolasot
mikročipa numuru, varam noteikt dzīvnieka saimniekus. Mikročips nekaitē dzīvnieka veselībai.

Medniekam jābūt skaidram priekšstatam kā risināt problēmsituācijas ar suni un kā ārkārtas
situācijā glābt suņa veselību vai dzīvību.
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par veikto vakcināciju pret trakumsērgu izdarīt attiecīgu ierakstu mājas dzīvnieka pasē.

nodrošināt suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku profilaktisko vakcināciju pret trakumsērgu
dzīvnieka triju mēnešu vecumā, izņemot izņēmuma gadījumus.

Suņu izmantošana medībās ir ierasta medību prakse. Tie ir vērtīgi mednieka kompanjoni medību
procesā. Šī iemesla dēļ arī tiesību aktos ir vērsta uzmanība uz suņu izmantošanu medībās. Būtiska
informācija ir atrodama MK noteikumos Nr. 421 “Medību noteikumi”. 

Normatīvie akti nosaka, ka medībās atļauts izmantot tikai šķirnes medību suņus, kas ir vakcinēti
un apzīmēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par suņu reģistrācijas un turēšanas kārtību.

Atbilstoši medību veidam un apstākļiem lēmumu par šķirnes medību suņu izmantošanu pieņem
medību vadītājs.

Aizliegts izmantot medību suņus, kas medību laikā nav apzīmēti ar spilgtas krāsas elementu
vismaz divu centimetru platumā, izņemot medības ar suņiem alās.

Persona, kas izmanto šķirnes medību suni medībās, var uzrādīt suņa vakcināciju apliecinošus
dokumentus.

Aļņu, staltbriežu, mežacūku un stirnu individuālajās medībās šķirnes medību suni atļauts izmantot
noteiktajā dzinējmedību periodā, bet ievainotu dzīvnieku atrašanai – arī pārējā attiecīgās sugas
medību termiņa laikā.

Medījot ar šķirnes medību suni alās, tās atļauts atrakt, tikai lai izceltu suņa noturēto dzīvnieku.
Pēc medībām atrakumus aizrok un nolīdzina.

Ja medījuma meklēšanai būs nepieciešams suns svarīgi iemarķēt vietu, kur redzamas šāviena
pēdas (asinis, dzīvnieka apmatojums).

Medību suni labāk nebarot vismaz stundu pirms medībām, jo iespējama kuņģa samešanās medību
laikā.

Cilvēkam nevajadzētu ļaut sunim laizīt seju, jo pastāv varbūtība inficēties ar dažādām infekcijas un
parazītu slimībām, tostarp cilvēkam bīstamo ehinokoka lenteni.

Papildus informācija:

Suņa šķirni apliecina ciltsraksti, kurus oficiāli izsniedz suņa saimniekam. Ciltsrakstiem ņemot vērā
pieejamo informāciju nav nepieciešams būt līdzi medībās. 

Svarīgi sekot līdzi medību suņa vakcinācijas derīguma termiņiem.

Praktizējošam veterinārārstam ir pienākums:

Dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem ir pienākums:

NODARBĪBA

MEDĪBU SUŅU IZMANTOŠANA MEDĪBĀS
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