Pielikums Nr.6.2.
MSAF
līdzekļu izmantošanas
vadlīnijām

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU
Projekta nosaukums:
Projekta īstenotājs:

Medniecības „Gada Balvas” izveide
Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas līguma/vienošanās
numurs
datums
2014/46
31.03.2014.

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu
MSAF finansējums, EUR
3760
Piešķirtā summa
3760
Izlietotā summa
0
Atlikums

Projekta kopējas izmaksas, EUR
8460

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)
Sadarbībā ar citām sabiedriskajām organizācijām, uzņēmumiem, institūcijām un nozares medijiem, izveidot regulāru, ikgadēju mednieku godināšanas un apbalvošanas
sistēmu. Gada balva medniecībā tiks piešķirta par nozīmīgu ieguldījumu un/vai sasniegumiem Latvijas medību saimniecības attīstībā. Balva paredzēta 3 nominācijās: „Par
mūža ieguldījumu”, „Par ieguldījumu Latvijas mērogā” un „Par ieguldījumu reģiona mērogā”. Projekta realizācijas gaitā izveidots pasākuma koncepts, kas ietver
apbalvojuma idejisko pamatojumu un vizuālo noformējumu. Izstrādāts pasākuma nolikums, kalendārais plānu un izveidota balvas pretendentu vērtēšanas žūrijas komisija.
Veikta pasākuma popularizēšana, balvas pretendentu kandidātu atlase un vērtēšana. Uzsākta informatīvā materiāla sagatavošanu par balvas pretendentiem.
Projekta rezultātā mednieki un pārējā sabiedrība iegūs informāciju par medību saimniecības nozīmi, kā arī cilvēkiem, kas ir veikuši nozīmīgu ieguldījumu šīs
saimniecības veidošanā. Dažādās nominācijas un informācija par balvas pretendentiem kalpos kā izglītojošs un informatīvs materiāls, lai parādītu medību saimniecības
daudzveidību un nozīmību. Apbalvojumam būs liela nozīme gan cilvēku godināšanā un cieņas izrādīšanā par paveikto, gan arī motivējoša nozīme un stimuls darboties
medību saimniecībā tā, lai nākotnē varētu pretendēt uz šīs balvas saņemšanu. Plānots, ka turpmākajos gados „Medniecības Gada balvas” pasniegšana kļūs par vienu no
nozīmīgākajiem un vairāk gaidītajiem pasākumiem Latvijas medību dzīvē.

5. Projekta ietvaros veiktie pasākumi saskaņā ar darba uzdevumiem
Darba uzdevums

Izstrādāt Medniecības Gada
balvas nolikumu
Izsludināt pieteikumu
iesniegšanu Medniecības
gada balvai
Izstrādāt Medniecības gada
balvas koncepta izstrādi
(ietverot pasākuma
ideoloģisko pamatojumu un
vizuālo tēlu)

Veikto pasākumu apraksts
Medniecības „Gada balvas”
izstrādāts un publicēts.

Pieteikšanās izsludināta.
Medniecības
izstrādāts.

„Gada

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

nolikums Nolikums pieejams interesentiem.

Saņemti 28 pretendentu pieteikumi.
balvas”

koncepts Medniecības „Gada balvu” paredzēts
pozicionēt caur kultūras un tradīciju prizmu,
parādot medības kā tradīcijām bagātu un ar
tautas kultūru neatņemami saistītu nodarbi.

Pasākuma un rezultāta
dokumentāls apliecinājums
Nolikums pielikumā.
Pasākuma nolikums publicēts
www.lms.org.lv,
www.zurnals-mmd.lv,
www.allforhunt.com
www.lms.org.lv,
www.zurnals-mmd.lv,
www.allforhunt.com
Rēķins Nr. 05-30-2014; BUR
23/2014
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Veikt Medniecības gada
balvas pretendentu
izvērtēšanu un balvas
nominantu atlasi
Uzsākt informatīvo
vizītkaršu sagatavošanu par
balvas nominantiem
Veikt sabiedrības un
mednieku informēšanu par
Medniecības gada balvu un
tās nominantiem

Pretendentu
izvērtēšana
nominantu atlase veikta.

un

balvas Apstiprināti balvas nominanti un ieguvēji
visās trīs balvas nominācijās.

Vērtēšanas komisijas sēdes
protokols.

Uzsākta informatīvo materiālu vākšana un Informācija par balvas ieguvējiem tiks
Līgums LMS/14/1, rēķins Nr.
vizītkaršu
sagatavošana
par
balvas publicēta žurnālā MMD un interneta vietnēs,
114090
nominantiem.
kā arī prezentēta balvas pasniegšanas
ceremonijā.
Regulāra informācija par projektu pieejama Sabiedrība ir informēta par šo projektu un ir
Rēķins BUR 19/2014
LMS mājas lapā, žurnālā MMD un saņemta pietiekami liela interese un atsaucība.
laikrakstā „Latvijas avīze”
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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

(īss apraksts par projekta publicitāti attiecīgajā mēdijā)

X Radio SWH „Zaļais stūris”
X „MMD”, „Latvijas avīze”
X www.lms.org.lv, www.zurnals-mmd.lv, www.allforhunt.com, www.la.lv

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

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

(paraksts)

(Projekta īstenotāja grāmatveža vārds, uzvārds)

(paraksts)

(Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

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

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