
  

Pīļu medību atklāšanas pirmssezonas trenniņšaušanas nedēļa 
medniekiem Mārkul īčos! 

Viens no svarīgākajiem un nopietnākajiem mednieka pienākumiem ir prasmīgi un 
precīzi rīkoties ar ieroci medībās. Ļoti populāra Latvijas mednieku vidū ir pīļu medību 
sezonas atklāšana augusta otrajā sestdienā plkst. 16:00, un nākamais svarīgais etaps sākas 
ar dzinējmedību sezonas atklāšanu – 1.oktobrī. 

Ņemot vērā šos divus medību sezonas svarīgos posmus, Mārkulīču šautuve 
piedāvā medniekiem izmantot iespēju piedalīties pīļu un arī dzinējmedību pirmssezonas 
atklāšanas trenniņšaušanā,  

kas norisināsies Mārkulīču šautuvē no 7.augusta līdz 11.augustam.  

Trenniņšaušanas nedēļā Darba laiks paredzēts no 10:00 – 16:00. Ikviens 
mednieks, vai mednieku formējums ir aicināts apmeklēt šautuvi un izmantot iespēju 
uzlabot savas šaušanas prasmes, kā arī pārbaudīt ieroču precizitāti. Aicinām mednieku 
kolektīvu vadītājus ieteikt savu klubu medniekiem izmantot šo iespēju un organizēt un 
pieteikt mednieku grupas un trenniņšaušanu. Trenniņšaušanu vadīs pieredzējuši 
instruktori, kuri nodrošinās mednieku apmācību šaušanā. Kā arī katram medniekam tiks 
izsniegts apliecinājums par trenniņšaušanas apmeklējumu, kas varētu būt kā 
apliecinājums viņa gatavībai piedalīties kolektīvajās medībās. 

Trenniņšaušanas nedēļā šautuve nodrošinās: 

1) Šaušanu pa lidojošiem mērķiem – šķīvīšiem, lidojumi būs atbilstoši mednieku 
prasmēm, būs lidojumi, kuri imitēs pīļu lidošanas trajektorijas, būs pieejami 
instruktora skaidrojumi un pamācības mērķu apstrādē, trenniņšaušanas sērijā 
paredzēta 25 mērķu apstrāde, cena par sēriju 5 eiro, cena par sēriju ar munīciju  
12 eiro; 

2) Skrejošā mežacūka 35m distancē, būs pieejami instruktora skaidrojumi un 
pamācības,  cena par sēriju 10 šāvieni 3 eiro; cena par sēriju ar šautuves ieroci 
un munīciju – 12 eiro; 



3) Skrejošs alnis 100m distancē, būs pieejami instruktora skaidrojumi un 
pamācības,  cena par sēriju 10 šāvieni 3 eiro, cena par sēriju ar šautuves ieroci 
un munīciju – 18 eiro; 

4) Stāvošs mērķis 35m un 50m; cena par sēriju 10 šāvieni 3 eiro, cena par sēriju ar 
šautuves ieroci un munīciju – 12 eiro; 

5) Stāvošs mērķis 100 m, cena par sēriju 10 šāvieni 3 eiro, cena par sēriju ar ar 
šautuves ieroci un munīciju – 18 eiro; 

6) Skrejošā mežacūka 17,5 m distancē ar pneimatiku, būs pieejami instruktora 
skaidrojumi un pamācības,  cena par sēriju 10 šāvieni ar šautuves ieroci un 
munīciju 3 eiro; ar personīgo pneimatisko ieroci un savu munīciju 1,50 eiro, 
(max 12J). 

Kontakti – pieteikšanās: 

1) Vilnis Jaunzems, Tālr. 29363936, E-pasts: markulici@markulici.lv,  
2) Namejs Vinovskis, Tālr. 29205525, E-pasts: namejsvinovskis@gmail.com 
3) Mārtiņš Gaņģis, Tālr. 29283253, E-pasts: mga@inbox.lv  
4) Lauma Zīle, Tālr. 26884486, E-pasts: laumazile5@gmail.com  

Kolektīvās trenniņšaušanas obligāti jāpiesaka vismaz vienu dienu iepriekš, lai saskaņotu 
šaušanas laikus!     

Informācija:  
Šutuve atrodas:  
Mājas “Āvaidi”, Straupes pagastā, Pārgaujas novadā 
(Inčukalna – Valmieras šosejas 28.km) 
GPS: 57.3005 24.9087  

PĪLES 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.421, kas izdoti 
Rīgā 2014.gada 22.jūlij ā (prot. Nr.40 26.§) 

II. Med ījamo dzīvnieku sugas un medību termiņi 

3. Noteikti šādi limitētie un nelimitētie medījamie dzīvnieki un to medīšanas termiņi: 
................. 
3.2.12. lauči (Fulica atra), krīkļi (Anas crecca), pelēkās pīles (Anas strepera), platknābji (Anas 
clypeata), meža pīles (Anas platyrhynchos), prīkšķes (Anas querquedula), baltvēderi (Anas penelope), 
garkakļi (Anas acuta), brūnkakļi (Aythya ferina), cekulpīles (Aythya fuligula), ķerras (Aythya marila), 
melnās pīles (Melanitta nigra), gaigalas (Bucephala clangula) – no augusta otrās sestdienas pulksten 
16.00 līdz 14. septembrim trešdienā, sestdienā un svētdienā; bet no 15.septembra līdz 30.novembrim ir 
atļautas katru dienu (arī zosis). 
Medījamie putni attēlos: 



Pīles: 
Lauči (fulica atra) 

  
 
 
 
Krīkļi (anas crecca) 

  
 
 
Pelēkās pīles (anas strepera) 

  
 
Platknābji (anas clypeata) 

   



 
Meža pīles (anas platyrhynchos) 

  
 
Prīkšķes (anas querquedula) 

  
 
Baltvēderi (anas penelope) 

  
 
Garkakļi (anas acuta) 

  



 
Brūnkakļi (aythya ferina) 

  
 
Cekulpīles (aythya fuligula) 

  
 
Ķerras (aythya marila) 

  
  
Melnās pīles (Melanitta negra) 

  



 
 
Gaigalas (bucephala clangula) 

  

 
Zosis: 
Sējas zosis (anser fabalis) 

 
 
Baltpieres zosis (anser albifrons) 

 



 
Kanādas zosis (branta canadensis) 

 
 
Mežazosis (anser anser) 

 



 

Ar 2017.gadu aizliegts med īt: 

!!!  K ākau ļi (Clangula hyemalis) 

  

!!! Tumš ās p īles (Melanitta fusca) 

  

 

 

Informācijas avots putnu bildēm: http://www.ornitofaunistika.com/lvp/hydmin.htm  

 

 

Uz tikšanos Mārkulīču šautuvē! 


