Pielikums Nr.6.2.
MSAF
līdzekļu izmantošanas
vadlīnijām

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU
Projekta nosaukums:
Projekta īstenotājs:

„Mednieku izglītošana un medību popularizēšana”
Latvijas Mednieku asociācija

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas līguma/vienošanās
numurs
datums
2014/42
27.03.2014.

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu
MSAF finansējums, EUR
8600.00
Piešķirtā summa
8600.00
Izlietotā summa
0
Atlikums

Projekta kopējas izmaksas, EUR
11000.00

3. Projekta īstenošanas laiks
No

2014.gada 27.

marta

līdz

2014.gada 15.

novembrim

1

4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)
Aplūkojot iepriekšējo gadu pieredzi ar semināru organizēšanu un vērtējot sabiedrības attieksmi pret medībām un mednieku vispārējo zināšanu līmenī, tika
secināts, ka mērķtiecīgi jāturpina iesāktais darbs, lai veicinātu dziļāku sabiedrības informēšanu par mednieku saimniecību (klubu) darbības principiem
medību resursu apsaimniekošanā un saglabāšanā.
Šī projekta galvenais mērķis ir vērsts uz mednieku izglītošanu, ceļot medību kvalitāti, atdzīvinot senas mednieku tradīcijas un rituālus, kā arī sabiedrības
informēšanu, popularizējot medības kā reālu dabas resursu apsaimniekošanas veidu.
Svarīga mērķa sastāvdaļa ir mednieka kultūras un ētikas būtība, tās aktualizēšana, kā arī mednieku informēšana par aktualitātēm, kas saistīta ar mednieku
reklamējošo likumu un noteikumu izmaiņām.
Rezultāti:
1) semināru dalībnieki ieguvuši gan teorētiskas, gan praktiskas iemaņas, kas sekmē viņu līdzdalību medniecības nozarē;
2) veikta mednieku izglītošana un informēšana attiecībā uz izmaiņām normatīvajos aktos;
3) palielināta mednieku interese par medību saimniecības aktuāliem jautājumiem;
4) pozitīvs viedoklis par medībām kā veselīgu un sabiedrībai noderīgu atpūtas veidu, uzsverot medību nozīmi dzīvnieku apsaimniekošanas un medību platību uzturēšanas
jautājumos;
5) mednieku kultūras un ētikas kvalitatīva pilnveidošanās.

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

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

1.posma darba uzdevumi:

1) Rīkot 12 bezmaksas
seminārus ne tikai Rīgā, bet
arī citās Latvijas pilsētās par
šādām vai citām tēmām:

Semināri Alojā (2 gab.)
Dienas centrā plkst. 10.00, 1.martā,2014.
1. seminārs
- Preventīvie pasākumi ĀCM
ierobežošanai.

Projekta ietvaros noorganizēti un novadīti
20 izglītojošie semināri, kopējais dalībnieku
skaits sasniedza aptuveni 450 klausītāju,
vidēji vienā seminārā no 18-23 klausītājiem.
Informācija par semināriem savlaicīgi tiek

Pasākuma un rezultāta
dokumentāls apliecinājums
(līgumu, rēķinu u.c.
dokumentu datums, nr.,
priekšmets)
25.06.2014. Rēķins Nr.
01/06/2014 – semināra
rīkošana
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- Medību likuma un tam
pakārtoto MK noteikumu
prasības (teorija)
- medījuma pirmapstrāde
(praktiskie demonstrējumi)
- ekipējuma izvēle un
kopšana
(praktiskie
demonstrējumi)
- medījuma ķeršana ar
slazdiem
(praktiskie
demonstrējumi)
- medību šķirnes suņu
izmantošana, apmācība un
izvēle (teorija + praktiskie
demonstrējumi)
- droša medību šaujamieroču
izmantošana,
piešaušana,
kopšana (teorija + praktiskie
demonstrējumi)
- medījuma pievilināšana un
medību rīku izmantošana
(teorija
+
praktiskie
demonstrējumi).
-Atkarībā
no
mednieku
intereses, semināru sarakstā
varētu iekļaut kādu papildus
tēmu, kas interesentiem
varētu šķist aktuāla.

- Medību likums.
2. seminārs
- Ar Medību likumu saistītās aktualitātes.
- Jaunākās tendences medību jomā Latvijā.

publicēta asociācijas mājaslapā, lai interesenti
paspētu ieplānot semināra apmeklējumu.
Interese no medniekiem un citiem
interesentiem pieaug, jo šī ir iespēja, kā
uzlabot savas zināšanas, piemēram, par
Semināri Ērgļos (2gab.)
pareizu medību inventāra lietošanu. Latvijas
13.03.2014. plkst. 17.00 Ērgļu kultūras
Mednieku asociācija seko līdzi aktualitātēm,
nams.
kas skar medniekus, tāpēc arī semināri tiek
rīkoti par aktuālām tēmām. Ļoti svarīgi bija
1. seminārs
- Āfrikas cūku mēris
informēt medniekus par situāciju, kas saistīta
ar Āfrikas cūku mēri, kā arī par medību
2.seminārs
- Medību likums, plānotās izmaiņas medību noteikumu izmaiņām. Paralēli teorētisko
noteikumos.
zināšanu apguvei notika arī semināri, lai
izkoptu praktiskās iemaņas slazdošanā.
Semināri Valmiermuižā (2 gab)
Seminārus vadīja pieredzējuši mednieki
25.03.2014. plkst. 18.00 Burtnieku novads konkrēto tēmu eksperti un labākie speciālisti.
Valmiermuižas kultūras nams Vanagi
Semināru popularitāte un pieaugošā
1. seminārs
- Āfrikas cūku mēris.
apmeklētība liecina par šādu semināru
nepieciešamību.
2. seminārs
- Medību likums, plānotās izmaiņas medību
noteikumos.
Projekts uzskatāms par veiksmīgu un
attīstāmu, kuram būtu jādarbojas nepārtraukti
4. Seminārs M.K. „Lilastes ASK” (2gab.)
visu gadu.
30.04.2014.
1.seminārs
- Āfrikas cūku mēris
2. seminārs
- Medību likums, plānotās izmaiņas medību
noteikumos.

25.08.2014. Rēķins Nr. E15/08 –
semināru organizēšana, transports
23.08.2014. pavadzīme ALD 420
– semināra organizēšana
31.10.2014. Rēķins nr. 14-10245- telpu noma
14.11.2014. Rēķins nr. GH 0111/2014 – semināra organizēšana
14.11.2014. Rēķins nr. E14/11 –
izdales materiāli
15.11.2014. Rēķins nr. 1 –
semināra organizēšana

13.03.2014. "Statoil Fuel &
Retail Latvia" čeka nr. 54272 transports
30.04.2014. "Statoil Fuel &
Retail Latvia" čeka nr. 22771
26.06.2014. "Statoil Fuel &

Retail Latvia" čeka nr. 48655
01.07.2014. "Statoil Fuel &
Retail Latvia" čeka nr. 26372
09.10.2014. "Statoil Fuel &
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2) Piedalīties foto un bērnu
zīmējumu izstādes rīkošanā
Alojā (plānotais laiks maijs).

5.seminārs M.K. „Vecmurjāņi”(2 gab.)
04.05.2014.
1. seminārs
- Āfrikas cūku mēris
2. seminārs
- Medību likums, plānotās izmaiņas medību
noteikumos.

Retail Latvia" čeka nr. 55387transports

6. seminārs Skanstes 50C (2 gab.)
30.06.2014.
1.seminārs
- Medību likums, plānotās izmaiņas medību
noteikumos.
2.seminārs
- Āfrikas un klasiskā cūku mēra profilakse

27.10.2014. "Statoil Fuel &

15.10.2014. "Statoil Fuel &

Retail Latvia" čeka nr.11932 –
transports

Retail Latvia" čeka nr. 50732 –
transports
03.11.2014. "Statoil Fuel &
Retail Latvia" čeka nr. 57061 transports

Latvijas Mednieku asociācija atbalsta
izstādi Alojā, piedalīsies tās atklāšanas
pasākumā.
Izstādes norises vieta : Alojas kultūras
nams, Jūras iela 13, Aloja LV-4064
Izstādes norises laiks : 05.07-26.07.2014.
Izstādes atklāšana -5.jūlijs plkst. 11.00
Izstādes darba laiks : P,T,P – 12:00-18:00.
O,C- 9:00-14:00. S - 10:00-16:00
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2. posma darba uzdevumi:
Rīkot
3
bezmaksas
seminārus Rīgā un arī citās
Latvijas pilsētās par šādām
tēmām:
- Medību likuma un tam
pakārtoto MK noteikumu
prasību
teorētiskais
skaidrojums;
- medījuma pirmapstrāde
(praktiskie demonstrējumi)
- ekipējuma izvēle un
kopšana
(praktiskie
demonstrējumi)
- medījuma ķeršana ar
slazdiem
(praktiskie
demonstrējumi)
- medību šķirnes suņu
izmantošana, apmācība un
izvēle (teorija + praktiskie
demonstrējumi)
- droša medību šaujamieroču
izmantošana,
piešaušana,
kopšana (teorija + praktiskie
demonstrējumi)
- medījuma pievilināšana un
medību rīku izmantošana
(teorija
+
praktiskie
demonstrējumi).
-Atkarībā
no
mednieku

1. Vācu spaniels - paraugdemonstrējumi 23.augustā
Latvijas Mednieku asociācija, sadarbībā ar
Latvijas Kinoloģisko federāciju un
Lietuvas Mednieku un makšķernieku
biedrību piedāvā medību suņu šķirni vācu
spaniels (Deutscher Wachtelhund).
PROGRAMMA.
Teorētiskā daļa:
1. Ievads
2. Iepazīstināšana ar šķirni
3. Vācu spaniela izmantošana medībās:
3.1. Dzinējmedībās
3.2. Ievainotu pārnadžu un putnu
meklēšana
3.3. Ūdensputnu medībās.
4. Darba pārbaužu noteikumi un nosacījumi
vācu spanielam, kā arī saistība ar reālām
medībām.
Praktiskā daļa
5. Vācu spaniela izmantošana
dzinējmedībās – suņu darbs mežacūkas
aplokā.
6. Vācu spaniela izmantošana ievainota
pārnadža vai putna meklēšanā.
6.1. Pārnadžu asinspēda
6.1.1. Mākslīgās asinspēdas sagatavošanas
5

intereses, semināru sarakstā
varētu iekļaut kādu papildus
tēmu, kas interesentiem
varētu šķist aktuāla.

demonstrācija.
6.1.2. Vācu spaniela darba demonstrācija
pa asinspēdu.
6.2. Vācu spaniela izmantošana mazo
medījamo dzīvnieku medībās – putni,
mazie medījamie dzīvnieki, komanda
Atnes! (aport)
6.2.1. Voloks (putni, dzīvnieki) un saistība
ar reālām medībām.
6.2.2. Voloka sagatavošana, suņa darbs pa
voloku.
7. Vācu spaniela izmantošana ūdensputnu
medībās.
7.1. Suņa vadīšana ūdensputnu medībās.
7.2. Nomedīta vai ievainota putna atnešana
no apauguma ūdens tuvumā ūdensputnu
medībās.
7.3. Nomedīta vai ievainota putna atnešana
no dziļa ūdens.
8. Atbildes uz jautājumiem.

2. LATMA sadarbībā ar Ieskaties.lv
organizēja nakts optikas semināru un testus
mednieku festivāla Minhauzens 2014
ietvaros 1. un 2.augustā . Semināra laikā
bija iespēja iegūt vispārīgas zināšanas un
priekšstatu par ciparu un EOP nakts optiku
darbības principiem, kā arī apskatīt jaunāko
tehnoloģiju termokameras. Dienas tumšajā
laikā notika gan ciparu nakts redzamības
tēmēkļu testi, gan bija iespēja ieskatīties 2+
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paaudzes tēmēkļos un termokamerās.
3. Medībās izmantojamie medību seski 22.jūlijā.
„Mājas seski. To vēsture. Medībās
izmantojamie medību seski.”
2014.gada 22.jūlijā plkst. 18.00,
Skanstes ielā 50c, Rīgā.
Lektori:
Inguna Stūriņa - biedrības „Klubs
„Seskumīlis”” dibinātāja, kluba biedrs un
sesku īpašniece, Imre Fejes (Ungārija) mājas sesku audzētājs ar 33 gadu pieredzi,
darba (medību) sesku audzētājs, sesku
audzētavas „Tunder” īpašnieks.
Seminārs – Skanstes 50C, Rīga
22.10.2014.
Rīkot 5 bezmaksas seminārus Semināra tēma – medības ar rīkiem
ne tikai Rīgā, bet arī citās (slazdošana)
Noslēguma posma darba
uzdevumi:

Latvijas pilsētās par šādām
tēmām:
Seminārs – Skanstes 50C, Rīga
- Medību likuma un tam 29.10.2014.
pakārtoto Ministru kabineta
Semināra tēma - Medību inventāra
noteikumu prasību teorētiskais
izmantošana un pareiza ekspluatācija.
skaidrojums;
medījuma
pirmasptrāde
Seminārs – Skanstes 50C, Rīga
(praktiskie demonstrējumi)
- ekipējuma izvēle un kopšana 11.11.2014.
1. semināra tēma - Medību inventāra
(praktiskie demonstrējumi)
- medījuma ķeršana ar slazdiem izmantošana un pareiza ekspluatācija.
(praktiskie demonstrējumi)
2.semināra tēma - medības ar rīkiem
medību
šķirnes
suņu
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izmantošana, apmācība un
izvēle (teorija + praktiskie
demonstrējumi)
- droša medību šaujamieroču
izmantošana,
piešaušana,
kopšana (teorija + praktiskie
demonstrējumi)
- medījuma pievilināšana un
medību
rīku
izmantošana
(teorija
+
praktiskie
demonstrējumi)
- cita mednieku auditorijai
aktuāla tēma.

(slazdošana)
Seminārs – Saldū, Avota ielā 12
14.11.2014.
Semināra tēma - medības ar rīkiem
(slazdošana)

8

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.latma.lv, www.allforhunt.com; www.facebook.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.
Elmārs Švēde

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

(paraksts)

Jūlija Lavrenkova

Z.v.

(Projekta īstenotāja grāmatveža vārds, uzvārds)

(paraksts)

Haralds Barviks
(Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds)

(paraksts)

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

Haralds Barviks
LATMA valdes priekšsēdētāja vietnieks
haralds@latma.lv
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