Pielikums Nr.6.2.
MSAF
līdzekļu izmantošanas
vadlīnijām

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU

Projekta nosaukums:

Maksimāli pieļaujamais medījamo dzīvnieku populāciju
blīvums un minimālais jeb kritiskais populāciju lielums

Projekta īstenotājs:

Latvijas valsts mežzinātnes institūts „Silava”

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas līguma/vienošanās
numurs
datums
2014/43

28.03.2014.

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu
MSAF finansējums, EUR
Piešķirtā summa

9911,0

Izlietotā summa

9911,0

Atlikums

0

Projekta kopējas izmaksas, EUR
9911,0

3. Projekta īstenošanas laiks
No

2014.gada 28.

marta

līdz

2014.gada 15.

novembrim

1

4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)
Pētījuma mērķis bija, balstoties uz zinātniskās literatūras analīzi, ekspertu pieredzi un diskusiju ceļā izstrādātu metodiku, atrast netiešus, pietiekami vienkārši
konstatējamus rādītājus, kas saista dzīvnieku skaitu un populāciju blīvumu ar to apdzīvoto vidi un norāda virzienus, kādos populācija ir jāregulē. Par izpētes sugām
izvēlēti aļņi, staltbrieži, stirnas, meža cūkas. Tā kā nevienai no šo sugu populācijām kritiskais lielums šobrīd nav aktuāls, tad pētījums orientēts uz maksimāli pieļaujamā
blīvuma novērtēšanu.
Apzinot dažādus projekta pētījumiem būtiskus faktorus un parametrus, izvēlēti kritēriji piemērotu parauglaukumu atlasei un atlasīti 60 izpētes kvadrāti (10x10km). Šajā
gadā pabeigta visas nepieciešamās informācijas ieguve, veiktas datu analīzes un sagatavots projekta pārskats, kurā iekļauts pētījumu metožu apraksts, rezultāti par visām
četrām izpētes sugām un praktisko ieteikumu apkopojums.
Pētījuma laikā iegūtā informācija, kā arī pētījuma norise un rezultāti prezentēti 9. Baltijas Terioloģijas konferencē, 16.-18. oktobrī Daugavpilī.

5. Projekta ietvaros veiktie pasākumi saskaņā ar darba uzdevumiem
Pasākuma rezultāts
Darba uzdevums
1. Datu ieguve no mežu un
lauksaimniecības zemju
uzraudzības un
apsaimniekošanas
struktūrvienībām.
2. Datu izvērtēšana un
analīze teritorijās ar
ekstremāliem konstatētajiem
rādītājiem.

Veikto pasākumu apraksts

(ietekme uz sabiedrību, ieguldījums
medību saimniecības attīstībā.)

Pasākuma un rezultāta
dokumentāls apliecinājums

Ievākti dati no Valsts meža dienesta, Lauku Ievāktie dati apkopoti kopējā datu
atbalsta dienesta un akciju sabiedrības „Latvijas bāzē tālākai analīzei.
Valsts meži”. Pabeigta datu ieguve no pētāmajās
teritorijās ietilpstošo medību iecirkņu medību
pārskatiem.

Komandējumu pārskati: 21.03.2014., 19/126;
28.03.2014., 19/109. Degvielas rēķini nr.:
Statoil Latvija SIA - 800035371; 800046459;
800058179; 800076037. Virši AS 2914040063R; 2914050071R; 2914060079R.
Transportlīdzekļu uzturēšana – pavadzīme
ATL12 2613; rēķins 531174/00/PA. LMT
SIA rēķins nr. 80034308116, 60034308117.

Noteikti izpētes kvadrāti ar
rādītājiem dažādos izpētes datos.

LMT SIA rēķins nr. 40034308118,
20034308119, 10034308120. Datortehnikas
uzturēšana – pavadzīme AD 140340.

ekstremāliem Dati izmantoti statistiskajā apstrādē
un projekta rezultātu sagatavošanā.
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3. Rezultātu kartogrāfiskā un
grafiskā attēlojuma izstrāde.
4. Raksturojošo parametru
un indikatoru sagatavošana,
kas liecina par tuvošanos
maksimāli pieļaujamajam
blīvumam un par konfliktu
iespējamību.

Veikta rezultātu kartogrāfiskā
attēlojuma izstrāde.

un

grafiskā Kartogrāfiskie un grafiskie
materiāli izmantoti datu analīzē un
apstrādē, kā arī rezultātu
ilustrēšanai.

Veikta projekta gaitā ievākto datu analīze un Konstatēti rādītāji, kas dod iespēju
rezultātu izvērtēšana.
izvērtēt populācijas stāvokli un
apsaimniekošanas virzienus.

5. Paplašināta noslēguma
Sagatavots paplašināts projektā veikto pētījumu
pārskata sagatavošana
pārskats. Tajā iekļauts pētījumu metožu apraksts,
elektroniskā formātā, ietverot rezultāti un praktiskie ieteikumi.
galvenos rezultātus un
vadlīnijas.

6. Pētījuma rezultātu
prezentācija seminārā 9.
Baltijas Terioloģijas
konferencē Daugavpilī, 16.18. oktobrī.

16. oktobrī Daugavpils Universitātē 9. Baltijas
Terioloģijas konferencē J. Baumaņa, G. Dones
un J. Ozoliņa ziņojumā “Impact of hungting on
the sex and age structure in ungulate
populations” prezentēti arī šajā pētījumā iegūtie
dati.
18. oktobrī DU Studiju un Pētniecības Centrā
"Ilgas" konferences ietvaros rīkotajā seminārā
“Mammals and hunting” tika prezentēta projekta
izveide un darbu norise, apspriesti līdzšinējie
rezultāti.

Datortehnikas uzturēšana – pavadzīmes AD
140461, AD 140483.

Datortehnikas uzturēšana – pavadzīme AD
140512.

Pētījums dos iespēju izvērtēt
pārnadžu populāciju stāvokli un to
līdzšinējās novērtēšanas metodes,
kā arī dos ievirzes, kā populācijas
novērtēt un regulēt.
Notikusi diskusija par projektā
pielietotajām metodēm un tiešas
uzskaites aizstāšanu ar netiešām
pazīmēm dzīvnieku blīvuma
novērtēšanai.

Konferences semināra “Mammals and
hunting” dalībnieku saraksta kopija.
Degvielas rēķini nr.: Statoil Latvija SIA 800113124. LMT SIA rēķini nr.
80034308121, 60034308122. Konferences
semināra nodrošinājums – rēķini nr.
290031EZR, 290032EZR.
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6. Publicitāte
Aprakstiet, kāda veida publicitāte bija Jūsu projektam (pievienojiet preses, informatīvos
u.c. materiālus).
Publicitātes avots

Apraksts

(atzīmēt ar X)

(īss apraksts par projekta publicitāti attiecīgajā mēdijā)

TV
Radio

X LR1 raidījums “Zināmais nezināmajā" par 9. Baltijas Terioloģijas konferences
norisi un aktualitātēm.

Prese
Internets

X www.silava.lv

Citi

X Pētījuma prezentācija seminārā “Mammals and hunting” 9. Baltijas Terioloģijas
konferencē Daugavpilī, 18. oktobrī.

Apstiprinu, ka Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi izlietoti paredzētajiem mērķiem, līguma
tāmē un darba uzdevumos norādīto pasākumu īstenošanai un atbilstoši šim pārskatam.

Datums:

15.11.2014.
Jurģis Jansons

(Projekta īstenotāja organizācijas/uzņēmuma/
komersanta vadītāja/direktora vārds, uzvārds)

(paraksts)

Sandra Deičmane

Z.v.

(Projekta īstenotāja grāmatveža vārds, uzvārds)

(paraksts)

Agrita Žunna
(Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds)

(paraksts)

Pārskatu sagatavoja:
vārds, uzvārds:

Agrita Žunna

ieņemamais amats:

LVMI „Silava” zinātniskā asistente,
projekta vadītāja

tālrunis:
e-pasts:

agrita.z@gmail.com
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