Pielikums Nr.6.2.
MSAF
līdzekļu izmantošanas
vadlīnijām

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU
Projekta nosaukums:
Projekta īstenotājs:

Latvijas mednieku pārstāvniecība CIC (Starptautiskā
medību un medījamo dzīvnieku aizsardzības komiteja) un
līdzdalība CIC ģenerālajā asamblejā
Biedrība „Latvijas Mednieku savienība”

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas līguma/vienošanās
numurs
datums
2014/47
31.03.2014.

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu
MSAF finansējums, eiro
1760,00
Piešķirtā summa
1760,00
Izlietotā summa
0
Atlikums

Projekta kopējas izmaksas, eiro
2110,00

3. Projekta īstenošanas laiks
No

2014.gada 31.

marta

līdz

2014.gada 30.

jūnijam.
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4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)
Projekta mērķis bija pilnvērtīgi pārstāvēt Latvijas medniekus Starptautiskajā medību un medījamo dzīvnieku aizsardzības komitejā (CIC), paužot viedokli
Latvijai interesējošos jautājumos un informējot Latvijas medniekus par pasaulē lielākās medību organizācijas darbu.
Deleģēt Latvijas mednieku organizāciju – LMS, Latvijas Loku mednieku asociācija un Latvijas Medību trofeju vērtēšanas nacionālā komisija kopīgu
pārstāvi dalībai CIC ģenerālajā asamblejā, kas no 22.04. līdz 26.04.2013. norisināsies Itālijas pilsētā Milānā. Asamblejas laikā apmeklētas CIC komisiju
sēdes, lai diskutētu par Latvijai aktuāliem medību jautājumiem un saņemtu jaunāko informāciju.

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

Veikto pasākumu apraksts

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

1. Organizatoriskie pasākumi Veikta pieteikšanās dalībai asamblejā, Latvijas pārstāvis Jānis Baumanis piedalījās CIC
biļešu un naktsmītnes rezervācija.
ģenerālajā asamblejā.
līdzdalībai CIC ģenerālajā
asamblejā.
Pausts Latvijas viedoklis jautājumā par Eiropas
medību trofeju vērtēšanas specifiskajiem
jautājumiem un ekspertu kvalifikācijas
organizēšanu.
2. Līdzdalība CIC ģenerālajā CIC ģenerālās asamblejas laikā Latvijas Uzklausīta un apkopota informācija par
asamblejā, darbs CIC
pārstāvis piedalījās sekojošās darba situācijas attīstību Eiropā, jautājumā par svina
komisijās un programmā
grupās:
munīcijas aizlieguma ieviešanu.
paredzēto pasākumu
Medību trofeju un izstāžu komisija;
Medību ekonomikas darba grupā sniegta
apmeklējums;
Bezsvina munīcijas darba grupa;
informācija par medību saimniecības devumu
Medību ekonomikas darba grupa.
Latvijas tautsaimniecībā un sniegti priekšlikumi
medību ekonomikas novērtēšanas metodoloģijai.

Pasākuma un rezultāta
dokumentāls apliecinājums
LMS komandējuma rīkojums
un komandējuma finanšu
atskaite.
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3. Atskaites sagatavošana un
publicēšana preses
izdevumos un interneta
portālos.

Sagatavota informācija par pasākuma Latvijas medību sabiedrība informēta par
norisi,
kas
iesniegta
publicēšanai pasākuma norisi un rezultātiem.
žurnālam MMD un publicēta LMS mājas
lapā.

Žurnāls MMD.
www.lms.org.lv
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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 raidījums „Zaļais stūris”
X Žurnāli „MMD” un „Medības”
X 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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