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vadlīnijām

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU
Projekta nosaukums:
Projekta īstenotājs:

Medību vadītāju kvalifikācijas celšana un
mednieku izglītošana
Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas līguma/vienošanās
numurs
datums
31.03.2014.
Nr.2014/48

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu
MSAF finansējums, EUR
10500
Piešķirtā summa
10500
Izlietotā summa
0
Atlikums

Projekta kopējas izmaksas, EUR
14600

3. Projekta īstenošanas laiks
No

2014.gada 1.

aprīļa

līdz

2014.gada 15.

novembrim

1

4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)
Medību vadītāji ir tie, kuri tiešā veidā organizē medību saimniecības un medību organizācijas procesus mednieku formējumos. Izmantojot LMS izstrādāto medību

vadītāju apmācības sistēmu un organizējot speciālas, 16 stundu apmācības, tika paaugstināta medību vadītāju kvalifikāciju sekojošos jautājumos: izmaiņas
medību likumdošanā, medību drošības un uzraudzības jautājumos, medību saimniecības organizēšana un medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošana
lai mazinātu medījamo dzīvnieku nodarītos postījumus citām saimniecības nozarēm, uzlabotu medību trofeju kvalitāti un mednieku tēlu sabiedrības acīs,
medījamo dzīvnieku slimības un pārtikas drošība, izmantojot medījuma gaļu.
Tika turpināts iepriekšējos gados iesāktais mednieku apmācības semināru cikls, informējot medniekus par medības reglamentējošo normatīvo aktu
izmaiņām, medību saimniecības organizācijas principiem, iespējām samazināt medījamo dzīvnieku nodarītos postījumus citām saimniecības nozarēm.
Projekta īstenošanas laikā noorganizēti un novadīti 10 bezmaksas 16 stundu apmācības kursi medību vadītājiem, kurus apmeklējuši aptuveni 500 dalībnieki. Noorganizēti
15 bezmaksas 3 stundu apmācības semināri medniekiem, kurus noklausījušies vairāk kā 600 dalībnieki. Sagatavoti semināru mācību izdales materiāli. Apmācības kursi
un semināri ģeogrāfiski nosedza visu Latvijas teritoriju.

5. Projekta ietvaros veiktie pasākumi saskaņā ar darba uzdevumiem
Darba uzdevums
Apzināt 15 semināru un 10
kvalifikācijas celšanas kursu
norises vietas
Sagatavot mācību materiālus
un vienoties ar lektoriem

Veikto pasākumu apraksts

Pasākuma rezultāts
(ietekme uz sabiedrību, ieguldījums medību
saimniecības attīstībā.)

Apzinātas un saskaņotas pasākumu norises Notikuši 10 medību vadītāju kvalifikācijas
vietas tā, lai tās ģeogrāfiski pārklātu visu celšanas kursi un 16 semināri medniekiem.
Latvijas teritoriju.
Sagatavoti mācību materiāli medību Medību vadītāju kvalifikācijas celšanas
vadītāju kvalifikācijas celšanas kursiem, kā programmas materiālos apskatīti sekojoši

Pasākuma un rezultāta
dokumentāls apliecinājums
Rēķini par telpu īri:
AR052/2014; ARE 38; Nr.
07185; 09/14; 14-1-0136; 141-0140
Kursu un semināru
prezentācijas Powerpoint
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arī semināriem medniekiem.

Noorganizēt 25 (15+10)
bezmaksas izglītojošos
seminārus un kursus

Sarīkoti 10 kursi medību vadītājiem
(Saldus, Ropaži, Jēkabpils, Kazdanga,
Kuldīga, Mārkulīči, Jelgava, Kandava,
Preiļi, Rēzekne) un 16 semināri
medniekiem (Dagdā, Madonā, Rēzeknē,
Allažos, Alojā, Ķeipenē, Kandavā, Drustos,
Inešos, Kandavā, Vaiņodē, Dobelē,
Vecpiebalgā, Talsos, Ropažos, Kursīšos).

jautājumi: izmaiņas medības reglamentējošos
normatīvajos aktos, medību vadītāja funkcijas
un pienākumi, medību uzraudzība un medībās
notikušo nelaimes gadījumu analīze, medību
suņi, pārnadžu populāciju pareizas
apsaimniekošanas principi, medību ieroču
pareiza pielietošana un kopšana.
Medniekiem sagatavoti semināru materiāli
par sekojošām tēmām: pārnadžu populāciju
apsaimniekošanas un selektīvu medību
principi, izmaiņas medības reglamentējošos
normatīvajos aktos, sīko plēsēju medības ar
lamatām un kažokādu pirmapstrāde,
aktualitātes saistībā ar ĀCM.
Kvalifikācijas celšanas kursus medību
vadītājiem noklausījušies vairāk kā 500
dalībnieku, bet seminārus medniekiem vairāk
kā 600 dalībnieku. Medību vadītāji un
mednieki saņēmuši kvalitatīvu un aktuālu
informāciju, kas nepieciešama medību
vadītāju funkciju kvalitatīvai veikšanai.
Paaugstināts mednieku informētības līmenis.

formātā.
Rēķins Nr. 30/14

Kursu un semināru dalībnieku
saraksti.
Rēķini par lektora
pakalpojumiem: Nr: 9; 10; 13;
14; 16; 17; 19; 20; 22; 23; 31;
32/14; Nr. 1; 3.
Degvielas čeki.
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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)

TV
Radio
Prese
Internets
Citi

X
X
X
X

(īss apraksts par projekta publicitāti attiecīgajā mēdijā)
TV raidījums „Uz meža takas”
Radio SWH raidījums „Zaļais stūris”
Žurnāli „MMD”, „Medības”, „Latvijas avīze”
www.lms.org.lv

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

Datums:
Jānis Baumanis
(Projekta īstenotāja organizācijas/uzņēmuma/
komersanta vadītāja/direktora vārds, uzvārds)

(paraksts)

Jānis Baumanis
(Projekta īstenotāja grāmatveža vārds, uzvārds)

Z.v.
(paraksts)

Jānis Baumanis
(Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds)

(paraksts)

Pārskatu sagatavoja:
vārds, uzvārds:
ieņemamais amats:
tālrunis:
e-pasts:

Jānis Baumanis
Valdes priekšsēdētājs
Janis.baumanis@lms.org.lv
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