
PIRMĀ TĒMA

MEDĪBU ĒTIKA

Noteikti izlasai visu tēmā iekļauto informāciju, lai varētu iegūt iespējami 
vairāk zināšanas! 



1. VERSIJA

MEDĪBU ĒTIKA

Mednieks dzīvnieku nomedī pēc iespējas humānāk;
Neētiski ir šaut nepiemērotā distancē vai pa guļošu dzīvnieku;
Svarīga ir medību veidam atbilstoša medību ieroča un munīcijas izvēle. Tā ir pareiza, ja
dzīvnieks krīt uz vietas vai ievainots pārvietojas nelielā attālumā, dodot asinspēdu;
Mednieka apģērbs medībās ir atbilstošs, speciāls medību apģērbs ar piemērotiem
aksesuāriem;
Šāvienu pieņemami izdarīt, kad ir pārliecināts, ka veiksmīgs trāpījums ir garantēts, drošā
situācijā, nepārsniedzot optimālo šaušanas distanci;
Svarīga ir arī ētiska uzvedība medību laikā, kā arī ārpus medību norises. Tā nedrīkst radīt
negatīvu priekšstatu par mednieku sabiedrību. Plašsaziņas līdzekļi spēj plaši atspoguļot
situācijas par nelikumībām un pārkāpumiem;
Ja dzīvnieki atrodas barā, tad neētiski ir šaut bara pirmo, lielāko dzīvnieku;
Mednieka ētisks pienākums ir regulēt arī mazāk populāro medījamo dzīvnieku sugu skaitu,
piemēram, lapsu vai jenotsuņu;
Pēc izdarītā šāviena medniekam ir jāpārbauda šāviena rezultāts, jāpārbauda vai nav atstāta
asinspēda. Šādā gadījumā var izmantot suni;
Gadījumā, ja medību suns pazūd medību laikā, medību biedru ētisks pienākums ir sniegt
palīdzību tā meklēšanā;
Medījot baurī, riestojošu bulli vēlams nomedīt riesta perioda otrajā pusē vai beigās;
Nav ētiski veikt šāvienu pa dižmedījumu, ja tas attiecībā pret mednieku ir pretimnākošs vai
promejošs;
Nav ētiski nomedīt staltbriežu govi – briežu bara vadoni;
Svarīgi ir tas, ka mednieka cienīga rīcība ir nomedīto dzīvnieku izmantot pilnībā! Dzīvnieku
gaļu izmantot pārtikā, iegūto trofeju apstrādāt, attiecīgi var izmantot arī nomedītā dzīvnieka
ādu;
Nodarbojoties ar medībām svarīgi atcerēties, ka tās ir saistītas ar dzīvnieku skaita kontroli un
dabas aizsardzību.

Ētika – kādas rīcības tikumisko normu sistēma. Ētika ir nozīmīga mācība medniekiem par to kāda
rīcība ir atbilstoša dažādās situācijās. Medību ētika tiek aprakstīta un dažādos veidos skaidrota
medniekiem. 

Medību ētika ir plašs temats. Tas sevī ietver tādu ētiku, kura attiecas uz mednieku komunikāciju,
cieņas izrādīšanu, medījuma godināšanu, šaujamieroču izmantošanu.

Būtiski medību ētikas aspekti:

Svarīgi ņemt vērā, ka fotoattēlos medības un medību rezultāti ir jāatspoguļo ētiski. Kā katrā valstī,
arī Latvijā ir izstrādāti un ieviesti Medību likums un Medību noteikumi, kuru ievērošana ir viens no
galvenajiem medību ētikas priekšnoteikumiem. 

Medniekiem jātiecas uz kopēju medību ētikas izpratni. Svarīgi atcerēties, ka nereti tiek pausts
uzskats, ka medības neatbilst ētikas normām. Tāds uzskats ir vērtējams kā pārspīlēts. Medības nav
atrautas no zinātnes atziņām, kā arī kalpo kopējam cilvēku sabiedrības labumam.

Medniekiem svarīgs dokuments ir LMS (Latvijas mednieku savienības) izstrādātais Mednieku
ētikas kodekss (pieejams internetā), kurā pausta pārliecība, ka medību pamatprincipi, kuros
balstās mednieka rīcība un uzvedība gan medībās, gan ārpus tām, ir cieņa, zināšanas, atbildība,
ilgtspējība un tradīcijas.
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Zināšanas ir par pamatu ētiskām medībām. Sevis izglītošana, pilnveidošana ir daļa no medību
ētikas. Medību ētiskā puse ļoti balstās uz mednieka sirdsapziņu. Mednieks var būt ētiski zinošs,
bet rīcībā tas var neatspoguļoties. Ir ļoti svarīgi vērst uzmanību uz medību ētiku.

Ētika arī atklājas mednieka ikdienā. Mednieks, kurš regulāri medī gan uz gaidi, gan medībās ar
dzinējiem visdrīzāk daudz drošāk jutīsies izdarī pārdomātu šāvienu. Pieredze bagātina
medniekus, veido to ētisko pusi.
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