Pielikums Nr.6.2.
MSAF
līdzekļu izmantošanas
vadlīnijām
NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU

Mednieku izglītošana as „Lauku Avīze” preses izdevumos un interneta
portālā
AS „ Lauku Avīze”

Projekta nosaukums:
Projekta īstenotājs:

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas līguma/vienošanās
numurs
datums
2014/54 (6809)
07.04.14
2. Informācija par projekta finansējuma apjomu
MSAF finansējums, EUR
Piešķirtā summa
Izlietotā summa
Atlikums

Projekta kopējas izmaksas, EUR
8716,54

2790,00
2790,00
0,00

3. Projekta īstenošanas laiks
No

2014.gada

07.

aprīļa

līdz

2014.gada

15.

novembrim
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4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)
Prese un interneta vide ir viens no populārākajiem veidiem, kā sabiedrība iegūst informāciju. Ja izglītojoši un izzinoši raksti tiek pasniegti interesantā, saistošā un ilustratīvā veidā ne tikai
specializētos žurnālos, bet arī avīzē un interneta portālā, tad šī informācija uzrunā vairāk cilvēku un šķiet krietni vien interesantāka, nekā pamācošas brošūras vai mācību grāmatas.
Projekta mērķis ir ar AS “Lauku Avīze” specializēto izdevumu (“Medības”, “Agro Tops”), kā arī “Latvijas Avīzes” un interneta portāla www.la.lv staprniecību interesantā, informatīvā un
ilustratīvā veidā medniekiem sniegt izglītojošu informāciju par dažādiem ar medību saimniecību saistītiem jautājumiem. Projekts tiek īstenots visā Latvijas teritorijā, kopš līguma
noslēgšanas brīža katru mēnesi raksti ir publicēts kā žurnālos “Medības” un “AgroTops”, kā arī “Latvijas Avīzē”, un visi šie raksti ir bez maksas pieejami lasītājiem portālā www.la.lv.

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
(līgumu, rēķinu u.c. dokumentu
datums, nr., priekšmets)

I.POSMĀ
1. Lai attīstītu medību saimniecību
un informētu sabiedrību par
aktualitātēm medību saimniecībā,
sagatavotas un publicētas:
- publikācijas izdevumā “Latvijas
Avīze”
- rakstus žurnālā “Agro Tops”
- rakstus žurnālā “Medības”

Publikācijas laikrakstā “Latvijas Avīze”: (visi raksti
publicēti portālā www.la.lv norādot saiti)
10.aprīlī Ilzes Pētersones raksts “Latvijas dzinējsuņi
iznīkst”, http://www.la.lv/latvijas-dzinejsuni-iznikst/
24.aprīlī Ilzes Pētersones raksts “Jāpiesakās Gada balvai
medniecībā”, http://www.la.lv/japiesakas-gada-balvai/
15.maijā Ilzes Pētersones raksts “Medņu dēļ aizber
meliorācijas grāvjus” , http://www.la.lv/mednu-del-

Pēc monitoringa kompānijas TNS datiem vidēji
vienu laikraksta „ Latvijas Avīze” numuru lasa un
ar rakstiem bija iespējams iepazīties 90 000 lasītāju
auditorijai, ar žurnālā “Medības” publicētiem
rakstiem 12 000 , bet žurnālā “Agrotops” 8 000
lasītāju.

Honorārs I.Pētersonei par rakstu
sagatavošanu „ Latvijas Avīzē”
aprīlis - oktobris un žurnālā „
Medības” aprīlis –jūnijs,
septembris, Bankas
dok.izm.saraksts.
Nr.1316;Nr.1326;Nr.1336;Nr.1352;
Nr.1366; Nr.1379; Nr.1396
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aizber-melioracijas-gravjus/
2. Papildus visu izdevumu
sagatavotās informācijas ievietotas
mājas lapā www.la.lv , kas visiem
lasītājiem ir bez maksas.
3. Izdevumos tika gatavota
informācija par šādām tēmām:
- normatīvo aktu skaidrošana un
aktuālo grozījumu ietekme uz
medību saimniecību
- mednieku darbības labā prakse,
lai veicinātu labo praksi un
atgriezenisko saikni ar
lauksaimniecību un
mežsaimniecību, kā arī mudinātu
medniekus īstenot ilgtspējīgu
medību saimniecību
- noderīga un aktuāka informācija
par notikumiem medību
saimniecībā, kas varētu veicināt
medniekus uzlabto savas
teorētiskās zināšanas un praktiskās
iemaņas
- medniekiem noderīgi un
izglītojoši praktiski padomi par
dažādiem medību veidiem,
šaujamieroču izmantošanu, medību
saimniecības veidošanu un citiem
jautājumiem.

12.jūnijā Ilzes Pētersones raksts „ Mednieki nepadodas”,
http://www.la.lv/mednieki-nepadodas/
26.jūnijā Ilzes Pētersones raksts „ Alojā – pirmā trofeju
izstāde”, http://www.la.lv/aloja-pirma-trofeju-izstade/
Publikācijas žurnālā “AgroTops”:
Aprīļa numurā Lindas Dombrovskas raksts “Jauna
kārtība meža dzīvnieku nodarīto postījumu mazināšanai”,
raksts publicēts portālā www.la.lv 23.aprīlī:
http://www.la.lv/jauna-kartiba-meza-dzivnieku-nodaritopostijumu-mazinasanai/
Maija numurā Lindas Dombrovskas raksts “Bebrs no
grāvja “jāizēd” – medīt vairs nedrīkst, bet cīnīties var”,
raksts publicēts portālā www.la.lv 14.maijā:
http://www.la.lv/ja-bebrs-no-gravja-jaized-meditnedrikst/
Jūnija numurā Ilzes Galkinas raksts “Mežacūka
kopgaldā, zemniekam - miers”, raksts publicēts portālā
www.la.lv 26.jūnijā: http://www.la.lv/mezacukakopgalda-zemniekam-miers/
Publikācijas žurnālā “Medības”:
Aprīļa numurā Ilzes Pētersones raksts “Bez
postījumiem neiztikt. Mednieku un lauksaimnieku
attiecību kompromisi”, raksts publicēts portālā www.la.lv
5.aprīlī: http://www.la.lv/bez-postijumiem-neiztiktmednieku-un-lauksaimnieku-attiecibu-kompromisi/

Savukārt interneta vietnei www.la.lv pēc Google
Analytics vidēji mēnesī bija 283 819 unikālie
apmeklētāji, pēc Gemius datiem 197 513 unikālie
apmeklētāji
Projekta ietvaros rakstos tika aplūkoti jautājumi,
kas ne tikai paplašina sabiedrības izpratni par
medību saimniecības norisēm, bet arī uzrunāti kā
mednieki, tā zemnieki, tādā veidā cenšoties mazināt
konfliktsituācijas postījumu jautājumos.

Honorārs L.Dombrovskai par rakstu
sagatavošanu žurnālā „ Agrotops”
aprīlis , maijs, jūnijs, oktobris,
žurnālā „Medības” augusts,
novembris , Bankas
dok.izm.saraksts.
Nr.1316;Nr.1326;Nr.1336;
Nr.1366; Nr.1396
Honorārs I.Galkinai par rakstu
sagatavošanu žurnāla „ Agrotops”
jūnija mēnesī , Bankas
dok.izm.saraksts Nr.1336;
Honorārs G.Skagalei par rakstu
sagatavošanu žurnāla „ Agrotops”
jūlija numurā , Bankas dok. izm.
saraksts. Nr.1352;
Honorārs I.Būmanei par rakstu
sagatavošanu žurnāla „ Agotops”
augusta numurā , Bankas dok. izm.
saraksts. Nr.1366;
Honorārs A.Pirktiņai par rakstu
sagatavošanu žurnāla „ Agrotops”
septembra numurā , Bankas dok.
izm. saraksts. Nr.1379;
Honorārs I.Burkam par rakstu
sagatavošanu žurnāla „ Medības”
oktobra numurā , Bankas dok. izm.
saraksts. Nr.1396;
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Maija numurā Ilzes Pētersones raksts “Astu naudas
vietā – konteineri un dzesētavas. Saruna ar Jāni Dūklavu
un Jāni Bāru”, raksts publicēts portālā www.la.lv
30.aprīlī: http://www.la.lv/astu-naudas-vieta-konteineriun-dzesetavas-saruna-ar-jani-duklavu-un-jani-baru/
Jūnija numurā Ilzes Pētersones raksts “Medņu medību
renesanse – arī mednieku rokās”, raksts publicēts portālā
www.la.lv 9.jūnijā: http://www.la.lv/mednu-mediburenesanse-ari-mednieku-rokas/
II. POSMĀ
Publikācijas laikrakstā “Latvijas Avīze”: (visi raksti
publicēti portālā www.la.lv norādot saiti)
10.jūlijā: Ilzes Pētersones raksts „Futbols ar “Latvijas
valsts mežu” ziedoto vienu miljonu eiro“ ,
http://www.la.lv/futbols-ar-miljonu-eiro%E2%80%A9/
10.jūlijā Ilzes Pētersones raksts „No 30 līdz 200 eiro par
mežacūku“, http://www.la.lv/no-30-lidz-200-eiro-parmezacuku/
24.jūlijā: Ilzes Pētersones raksts „Sērgas dēļ mednieku
festivālu Latgalē neatcels, http://www.la.lv/sergas-delfestivalu-latgale-neatcels/
24.jūlijā: Ilzes Pētersones raksts „Būsim mednieki!
Nometnē māca šaušanas un citas medību iemaņas“ ,
http://www.la.lv/busim-mednieki/
7.augustā: Ilzes Pētersones raksts “Minhauzenam”
jāmainās – jākļūst saistošākam arī nemedniekiem,
http://www.la.lv/minhauzenam-jamainas%E2%80%A9/
21.augustā Ilzes Pētersones raksts „ Sēņu vietā atrod
beigtu mežacūku“ , http://www.la.lv/senu-vieta-atrodbeigtu-mezacuku/

Honorārs J.Gruzdiņam par „
Latvijas Avīzes” un „Agrotopa”
maketēšanu aprīlis - oktobris ,
Bankas dok.izm. saraksts.
Nr.1316;Nr.1326;Nr.1336;Nr.1352;
Nr.1366; Nr.1379; Nr.1396
Honorārs I.Martinsonam par
„Medības” maketēšanu aprīlis oktobris , Bankas dok. izm.
saraksts.
Nr.1316;Nr.1326;Nr.1336;Nr.1352;
Nr.1366; Nr.1379; Nr.1396
Honorārs I.Tellei par izdevumu
korektūru aprīlis - oktobris , Bankas
dok. izm. saraksts.
Nr.1316;Nr.1326;Nr.1336;Nr.1352;
Nr.1366; Nr.1379; Nr.1396
Visām projektā iesaistītajām
personām par novembrī veiktajiem
darbiem norēķins tiks veikts līdz
12.12.14.

Publikācijas žurnālā “AgroTops”:
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Jūlija numurā Gundegas Skagales raksts „ Dibina
mednieku klubu“, www.la.lv publicēts 20.jūlijā:
http://www.la.lv/dibina-mednieku-klubu/
Augusta numurā Ilzes Būmanes raksts „ Cik produktīva
ir sadarbība meža dzīvnieku postījumu mazināšanā?
Vērtē zemnieki un mednieki“, www.la.lv publicēts
27.augustā: http://www.la.lv/cik-produktiva-ir-sadarbibameza-dzivnieku-postijumu-mazinasana-verte-zemniekiun-mednieki/
Publikācijas žurnālā “Medības”:
Jūlija numurā Ilzes Galkina raksts „Viņiem trīs saujas
smilšu nemet...”, www.la.lv publicēts 15.jūlijā:
http://www.la.lv/sabraukti-dzivnieki-uz-cela-ka-rikotiessoferisiem/
Augusta numurā Lindas Dombrovskas raksts „Bīstami:
Āfrikas cūku mēris, www.la.lv publicēts“ , 15.augustā:
http://www.la.lv/bistami-afrikas-cuku-meris/
III.POSMĀ
Publikācijas laikrakstā “Latvijas Avīze”: (visi raksti
publicēti portālā www.la.lv norādot saiti)
4.septembrī: Ilze Pētersones raksts „ Mednieki sāk cīņu
par šāviena trokšņa slāpētāju izmantošanu”:
http://www.la.lv/medibas-bonda-stila%E2%80%A9/
4.septembrī: Ilze Pētersones raksts : „ Pieci novadi
paliek bez dzesētavām, autore”,
http://www.la.lv/pieci-novadi-paliek-bez-dzesetavam/
2.oktobrī: Ilze Pētersones raksts: „ Kalsnavas pagasta
“Baura” mednieki dzinējmedībās briežu buļļus nešauj”,
http://www.la.lv/ka-neapvainot-dievieti-dianu/
16.oktobris: Ilze Pētersone raksts: „ Latvijas vilku gēnu
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pētnieki ziņos par pirmajiem izpētes rezultātiem”,
http://www.la.lv/vilku-radu-busana/
6.novembris: Ilze Pētersones raksts:” Kādas studijas un
darbs medībām netraucē. Jaunā mednieka Tomasa
Jaunzema pieredze”, http://www.la.lv/ideals-darbsmedniekam/
Publikācijas žurnālā “Medības”:
Septembra numurā: Ilzes Pētersones raksts: „Kāpēc
samazinās pīļu skaits?” http://www.la.lv/mednieki-
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satraukusies-kapec-samazinas-pilu-skaits/
Oktobra numurā: Indulis Burka: „ Mednieks nedrīkst
būt vienas dienas saimnieks mežā. Saruna ar Jāni
Baumani”, publicēts portālā 14.oktobrī,
http://www.la.lv/mednieks-nedrikst-but-vienas-dienassaimnieks-meza-saruna-ar-jani-baumani/
Novembra numurā: Linda Dombrovskas raksts: „ Putnu
direktīvu par labu medniekiem negrozīs,’ publicēts
portālā 11.novembrī http://www.la.lv/putnu-direktivupar-labu-medniekiem-negrozis/
Publikācijas žurnālā “AgroTops”:
Septembra numurā: Anitas Pirktiņa raksts : „ Sadarbību
var uzlabot tikai cilvēki, ne likums” Saruna ar VMD
Medību daļas vadītāju Valteru Lūsi ,publicēts portālā
21.septembrī, http://www.la.lv/sadarbibu-var-uzlabottikai-cilveki-ne-likums-saruna-ar-vmd-medibu-dalasvaditaju-valteru-lusi/7/
Oktobra numurā: Linda Dombrovskas raksts: „
Mežacūku piebarošanai – jā vai nē”, publicēts portālā
21.oktobrī, http://www.la.lv/mezacuku-piebarosanai-javai-ne/
Novembra numurā: Linda Dombrovskas raksts : „ Ko
nozīmē dzīvnieku selekcija?”, publicēts 19.novembrī:
http://www.la.lv/ko-dzivnieku-selekcija-nozimemedibas/
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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 Projekta ietvaros laikrakstā „ Latvijas Avīze” publicētas 15 publikācijas, žurnālā „
Prese
Medības” 8 publikācijas un žurnālā „ Agrotops” 8 publikācijas.
X Visas drukāto izdevumu publikācijas izvietotas un glabājas portāla www.la.lv
Internets
arhīvā.
Citi
Apstiprinu, ka Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi izlietoti paredzētajiem mērķiem, līguma
tāmē un darba uzdevumos norādīto pasākumu īstenošanai un atbilstoši šim pārskatam.
Datums:

19.11.14

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

(paraksts)

Silva Krilova
(Projekta īstenotāja grāmatveža vārds, uzvārds)

(paraksts)

Linda Dombrovska
(Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

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

Aigars Stankēvičs
aģentūras direktors
aigars.stankevics@la.lv
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