Pielikums Nr.6.2.
MSAF
līdzekļu izmantošanas
vadlīnijām

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU
Projekta nosaukums:

Informatīvi izglītojošais bloks Medniekiem.lv TV
2014

Projekta īstenotājs:

Biedrība Medniekiem.lv

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas līguma/vienošanās
numurs
datums
2014/39
19.03.2014

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu
MSAF finansējums, EUR
4 196,00
Piešķirtā summa
4 196,00
Izlietotā summa
0
Atlikums

Projekta kopējas izmaksas, EUR
5 245,00

3. Projekta īstenošanas laiks
No

2014.gada 19.

marta

līdz

2014.gada 15.

novembra

1

4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)
Projekts attiecas uz Latviju – Latvijas mednieku sabiedrības operatīva informēšana par aktualitātēm medniecībā, saistītajiem normatīvajiem aktiem, amatpersonu un politikas noteicēju
viedokļi, medību tradīciju popularizēšana un citi būtiski notikumi.
Rezultāti – izveidoti 13 raidījumi. Projekta ilgtspēja – projekta rezultāti būs pieejami neierobežotu laika periodu – kā liecina pieredze, arī pēc vairākiem gadiem sižeti tiek izmantoti, līdz ar
to ieguvums pārsniedz viena gada prizmu.
Lai mednieku sabiedrība par aktualitātēm uzzinātu operatīvi, projekts jāturpina arī turpmāk. Latvijā nav analoga projekta, kas medniekus par norisēm informētu operatīvāk.

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

Veikto pasākumu apraksts

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

Pasākuma un rezultāta
dokumentāls apliecinājums

Pirmais posms:
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1. Mednieku izglītošana
medniecības jautājumos,
kas tieši saistīta ar VMD,
ZM, citu valsts institūcijām
un to aktualitātēm (3
raidījumi);

2. Izglītojošais sižets par
medību suņiem (1
raidījums);

3. Medību tradīciju
popularizēšana - Purnavu
muižas kauss (1 raidījums);

5. Medību tradīciju
popularizēšana - MMD
kausi (1 raidījums).
Otrais posms:



14.04.2014.: Intervija ar Valsts meža
dienesta Medību daļas vadītāju.



Par jauno medību sezonu, izmaiņām
normatīvajos aktos un situāciju medniecībā.



Īsā saite: http://ej.uz/yp5v



19.05.2014.: Inervija ar Pārtikas un
veterinārā dienesta Dzīvnieku infekcijas
slimību uzraudzības daļas vecāko ekspertu
Mārtiņu Seržantu.



Par to, cik veselīga ir Latvijas medījamo
dzīvnieku populācija, kādi ir aktuālākie draudi
un ko mednieks var darīt, lai šos draudus
minimizētu.



Īsā saite: http://ej.uz/zhn4



20.06.2014.: Intervija ar Zemkopības
ministrijas Meža departamenta direktoru
Arvīdu Ozolu.



Par mednieku un medību vadītāju apmācības
jaunās kārtības Ministru kabineta noteikumu
projektu un citiem būtiskiem ar normatīvajiem
aktiem saistītiem jautājumiem.



Īsā saite: http://ej.uz/rszr



05.05.2014: Sižets par Latvijas nacionālās
suņu šķirnes – Latvijas dzinējsuņu –
mācību semināru un šo suņu šķirnes
īpašnieku
izveidoto
jauno
Latvijas
dzinējsuņu kluba tapšanu un mērķiem.



Par Latvijas nacionālās suņu šķirnes Latvijas
dzinējsuņa mācību semināra norisi, situāciju
ar šo sugu un sugas saglabāšanai izveidoto
jauno Latvijas dzinējsuņu klubu.



Īsā saite: http://ej.uz/2kyu



14.06.2014.:
Sižets
no
sacensībām
„Purnavu Muižas kauss 2014”.



Par sacensību norisi, dalībnieku un rīkotāju
iespaidi, šaušanas disciplīnu apskats un kādas
medībām piemērotas auto testa brauciens
mežā.



Īsā saite: http://ej.uz/7qpr



07.06.2014.: Reportāža no Žurnāla MMD
kausiem 2014, kas 2014.gadā notika 17
reizi.



Intervijas ar rīkotājiem, atbalstitājiem,
dalībnieku un līdzjutēju iespaidi un cita
medniekiem aktuāla informācija.



Īsā saite: http://ej.uz/tkxf
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1. Medību tradīciju
popularizēšana Minhauzens 2014 (1
raidījums);



07.08.2014:
Sižets
par
mednieku
saliedēšanas un sacensību pasākumu
Minhauzens 2014, kas šoreiz notika
Višķos.



Reportāžas, intervijas, dalībnieku emocijas.



Īsā saite: http://ej.uz/3qwo

2. Izglītojošais sižets par
medību suņiem (1
raidījums).



31.08.2014: Sižets par medību suņu
apmācības sākumu.



Būtiski suņu apmācības padomi, ar kuriem
dalījās pieredzējušais mebību suņu
audzēšanas speciālists A.Remess.



Īsā saite: http://ej.uz/k8vb



01.09.2014: Sižets par Kinoloģiskā
mācību
centra
„Dālderi”
izveidoto
elektronisko Latvijas šķirnes medību suņu
ciltsgrāmatu.



Kādēļ Latvijas šķirnes medību suņiem
nepieciešama elektroniskā ciltsgrāmata.



Īsā saite: http://ej.uz/3vt4



17.09.2014: Intervija
ministru J.Dūklavu.

Zemkopības





Īsā saite: http://ej.uz/6jg3



03.11.2014:
Valsts
meža
dienesta
skaidrojums par 11.10.2014. notikušo
letālo nelaimes gadījumu medībās Rucavas
novadā.



Par aktuālo situāciju Āfrikas cūku mēra
sakarā, par mednieku informēšanu un to,
kādēļ mednieki netic Āfrikas cūku mēra
izplatībai.
Par nelaimes gadījuma anatomiju,
mednieku atbildību un mācību, lai nākotnē
izvairītos no līdzīgām situācijām.



Īsā saite: http://ej.uz/86cg



11.11.2014.: Valsts meža dienesta
skaidrojums par 2014.gadā spēkā stājušos
jauno Medību noteikumu piemērošanas
niansēm.



Par individuālo medību pārskatu, kādas ir
jaunās prasības medību aprīkojumam un
citas būtiskas nianses.



Īsā saite: http://ej.uz/9f5e



13.11.2014: Intervija ar Kinoloģiskā
mācību centra Dālderi vadītāju Aigaru
Remesu



Par to, ko un kā pareizi darīt ar medību
šķirnes suņa kucēnu, kādas ir normatīvo
aktu prasības, lai sāktu apmācības un
praktiskās medības.



Īsā saite: http://ej.uz/vpkb

Noslēdzošais posms:
1. Mednieku izglītošana
medniecības jautājumos,
kas tieši saistīta ar VMD,
ZM, citu valsts institūcijām
un to aktualitātēm (2
raidījumi);

2. Izglītojošais sižets par
medību suņiem (1
raidījums).

ar
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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 www.medniekiem.lv; www.youtube.com;

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
Arnis Puksts

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

(paraksts)
Bez zīmoga

Andris Zariņš
(Projekta īstenotāja grāmatveža vārds, uzvārds)

(paraksts)

Andris Zariņš
(Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds)

(paraksts)

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

Arnis Puksts
Valdes priekšsēdētāja vietnieks
Arnis.puksts@medniekiem.lv

5

