Pielikums Nr.6.2.
MSAF
līdzekļu izmantošanas
vadlīnijām

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU
Projekta nosaukums:
Projekta īstenotājs:

„Latviešu mednieku interešu pārstāvniecība
starptautiskajās nevalstiskajās medību organizācijās”
Latvijas Mednieku asociācija

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas līguma/vienošanās
numurs
datums
2014/40
27.03.2014.

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu
MSAF finansējums, EUR
140285.00
Piešķirtā summa
140285.00
Izlietotā summa
0
Atlikums

Projekta kopējas izmaksas, EUR
17819.00

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)
Projekta mērķis ir ilgtermiņa mūsu mednieku interešu pārstāvniecība un iespēju attīstība sadarbībai ar dažādām starptautiskajām nevalstiskajām

organizācijām. Projekta ietvaros Latvijas mednieku intereses tiek koordinētas un pārstāvētas starptautiskajās nevalstiskajās organizācijās, galvenokārt
FACE (ES medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija) un CIC (Starptautiskajā medību un medījamo dzīvnieku aizsardzības komiteja). Mūsu
mērķis ir nodrošināt informācijas apmaiņa starp Latvijas mednieku asociāciju un starpvalstu mēroga organizācijām. Latvijas Mednieku asociācija ar savu
dalību šajās organizācijās atbalsta to darbību ES līmeņa institūcijās (Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija).
Projekta uzdevumi: nodrošināt sadarbību starp Latvijas medniekiem un starptautiskajām nevalstiskajām organizācijām, piedalīties Latvijas mednieku aktuālu
problēmu risināšanā starptautiskajā līmenī, kā arī ņemt dalību dažādos starptautiska mēroga pasākumos un organizēt informatīvus pasākumus Latvijā,
tādējādi nodrošinot starptautiskajiem ekspertiem izpratni/sapratni par Latvijas medību saimniecības īpatnībām, savukārt mūsu medniekiem par
nepieciešamību un ieguvumiem darboties starptautiskajās nevalstiskajās organizācijās.
Nodrošināt starptautisko kontaktu koordināciju. Iepriekšējos gados ir nodibināti labi kontakti ar medību organizācijām dažādās valstīs, tādējādi ļaujot
maksimāli ātri gūt informāciju nepieciešamības gadījumā.
Rezultāti: Saņemtā informācija no pirmavotiem par medību saimniecības starptautiskā mēroga attīstības tendencēm tiks analizēta kā to atbilstības un
piekritības piemērojamība Latvijas mērogiem, kā arī ES normu un ieteikumu ieviešanas vajadzība un pamatotība Latvijas likumdošanā.

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:
-Piedalīties FACE valdes
sēdēs (25.jūnijs Melnkalnē)
- Piedalīties FACE biedru
sapulcē (10.-12. aprīlis
Zviedrijā).
- Pēc nepieciešamības

25. jūnija valdes sēde Melnkalnē tika
atcelta.
Latvijas Mednieku asociācijas valdes
Elmārs Švēde piedalījās FACE valdes sēdē
27.02 Briselē.
Izskatītie jautājumi:
-Iepazīšanās ar jauno FACE

Projekta ietvaros ir izdevies uzlabot
sadarbību ar Eiropas un tuvējām
kaimiņvalstīm, organizētas tikšanās,
nodrošināta operatīva aktuālās informācijas
aprite un iesaistīšanās aktuālu jautājumu
risināšanā ekspertu, konsultāciju , pārstāvju
līmenī, kuri vajadzības gadījumā iesaistās
jautājumu risināšanā un sniedz konsultācijas.

Pasākuma un rezultāta
dokumentāls apliecinājums
(līgumu, rēķinu u.c.
dokumentu datums, nr.,
priekšmets)
Linda Dombrovska
11.-12.03.2014. Kopenhāgena
13.02.2014. Rēķins-fraktūra
Nr. 00559
11.03.2014. Folio no. 130832
Kom. nauda. – 92 EUR
Transfēri – 45.00 EUR
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piedalīties vienā vai vairākās
FACE tehnisko darba grupu
tikšanās, kuru datumi vēl nav
noteikti. Šis tehniskās darba
grupas ir – komunikācija,
lielie plēsēji, dzīvnieku
labturība un veselība,
“Putnu” un “Biotopu”
direktīvas. Ja nav iespēja
piedalīties tehniskajās darba
grupās, būtiski ir apmeklēt
vienu Eiropas Parlamentā
izveidotās integrupas darba
grupas sēdē, ko rīko vienu
reizi mēnesī. Tēma pēc
izvēles atkarībā no
aktualitātes Latvijai.
- Pēc FACE pieprasījuma
sagatavot informāciju par
dažādiem medību
saimniecības vai
šaujamieroču aprites
jautājumiem.
- Rīkot vienu starptautiska
mēroga pasākumu Latvijā.
Viens no galvenajiem
uzdevumiem ir segt dalības
maksu FACE un CIC.
- Informēt Latvijas
medniekus par starptautisko
organizāciju aktuālajiem

ģenerālsekretāru;
- Vadības prioritātes 2014. gadam
- FACE budžets;
- FACE dalība OMPO projektā;
- Eiroparlamenta vēlēšanas.
Elmārs Švēde piedalījās FACE biedru
tikšanās sapulcē Zviedrijā 10. -12. aprīlī
Galvenie izskatītie jautājumi:
- nolēma parakstīt līgumu par Eiropas
parlamenta platformu lielo plēsēju
jautājumā.
- Iepazināmies ar Zviedrijas mednieku
asociācijas darbību;
- Iepazināmies ar aktuālo situāciju un
tendencēm svina munīcijas lietošanā ;
- iepazināmies ar mednieku organizācijas
pieredzi sadarbībā ar publiskām
institūcijām.
Elmārs Švēde , Egīls Ozols, un Linda
Dombrovska piedalījās Ziemeļvalstu un
Baltijas valstu mednieku
organizāciju sanāksmē 11.- 12. martā
Kopenhāgenā:
Dalībnieki dalījās pieredzē par situāciju
lielo plēsēju jautājumā un situācijā ar
dzīvnieku postījumiem un problēmas
risinājumiem.
Tika iepazīstināti ar Ziemeļvalstu pieredzi
medību saimniecības organizēšanā, kā arī

Piedaloties starptautisko nevalstisko
organizāciju pasākumos, veicot informācijas
apmaiņu, sniedzot informāciju par situāciju
Latvijas medību saimniecībā, Latvija sevi
pierādīs kā zinošu un kompetentu partneri
starptautiskai sadarbībai medību jomā.

23.09.2014. Brisele
29.08.2014./Rēķina nr.
1406408615
Kom.nauda 40.00 EUR
Transfēri- 54.00 EUR
08.10.-09.10.2014. Brisele
26.09.2014./ Rēķina nr. AC714/14
Kom. nauda-80.00 EUR
transfēri – 39.20 EUR
03.-06.09.2014.- Brisele
29.08.2014./ Rēķina nr. AC644/14
Kom. nauda-160.00 EUR
Izdevumi- 8.00 EUR
24.-25.10.2014. – Brisele
21.10.2014. – Rēķins nr.
E13/10 – brauciena
organizēšana
Dienas nauda-80 EUR
04.11.2014. – Brisele
30.10.2014. – Rēķins nr.
E14/10
Dienas nauda- 40 EUR
Egīls Ozols
11.-12.03.2014. Kopenhāgena
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jautājumiem dažādos plašas
saziņas līdzekļos.

FACE ģenerālsekretārs delegāciju
iepazīstināja ar aktualitātēm Ieroču
direktīvas iespējamo izmaiņu jautājumā.
Publikācija www.latma.lv
10.02.2014. FACE: EK vērsīsies pret
legālo ieroču īpašniekiem
30.maijā:
Sarakste ar FACE biroju par invazīvo sugu
jautājumu. FACE skaidro situāciju šajā
jautājumā ar citu valstu normatīvajiem
aktiem. Galvenais uzsvars ir uz to, ka
gadījumā, ka jebkādas sugas dzīvnieks ir
nokļuvis savvaļā cilvēka neuzmanības dēļ,
tad uz šiem indivīdiem neattiecas ES vides
prasību akti. Ja dzīvnieks nokļuvis Latvijā
dabīgas izplatības ceļā, tad tos aizsargā
likumdošana.
3.aprīlis:
Sarakste par slazdošanas jautājumiem pēc
priekšlikuma MK noteikumiem ierobežot
iespējas slazdot Latvijā. FACE nodrošina
informāciju, kas ļauj saprast, ka slazdošana
ir viens no efektīvākajiem pasākumiem
dažādu dzīvnieku ķeršanai, it īpaši, ja runa
ir par sabiedrības drošību.
Saites: http://www.fur.ca/TC_about_trappi
ng.php

27.03.2014.-Rēķins nr.
E18/03- brauciena
organizēšana
Komandējuma nauda – 92.00
EUR
Elmārs Švēde
1. Brisele (Face valdes sēde)
27.02.2014
-

Lidmašīnas biļete
760.00 EUR Air Baltic
Nr. 72245109

-

Taksometra pakalpojumi
50.00 EUR
VERVOERBEWIJS
nr.05014

-

Dienasnauda
40.00 EUR

Kopā:
850.00 EUR
2. Kopenhāgena ( Nordic /Baltic
mednieku asociācju sanāksme)
11.-12.03.2014
-

Lidmašīnas biļete
580.81 EUR Air Baltic
Nr.2014022500049345

-

Taksometra pakalpojumi
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35.86 EUR Nr. 78270478

http://www.face.eu/hunting-methodsculture/trapping
http://www.face.eu/internationalagreements/aihts
Ir izstrādātas iestrādes starptautiskam
semināram, kur piedalīsies dalībnieki no
Baltijas valstīm un vieslektori no Lietuvas.
Tas notiks 23. augustā semināra tēma medību suņi. Pasākuma norises vieta „Aitiņlauvas”, Jelgavas novadā.
Dalības maksa FACE un CIC tiks segta
nākamajā posmā.
Publikācijas:
LATMA.lv:
26.06. Situācija ar svina munīciju ES:
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2014/sit
uacija-ar-svina-municiju-es-319/
09.06. Slazdošana - likumīgas medības visā
ES:
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2014/sl
azdosana--likumigas-medibas-visa-es-312/
04.06. Kā Zviedrijā apmāca medību suņus:
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2014/ka
-zviedrija-apmaca-medibu-sunus-307/
01.05. Meklējot medību gadu:

-

Viesnīca
95.23 EUR Hotel Opera
NR. 76012350

-

Dienasnauda (46x2)
92.oo EUR

Kopā:
803.90 EUR

3. Stoholma ( FACE sanāksme )
09.-12.04.2014
Lidmašīnas biļete
204.97
EUR Air Baltic NR.
2014030700932990
Viesnīca
439.08 EUR Oster Malma nr.
2014041500484852
Viesnīca
115.09 EUR Memory hotel nr.
2014041500078206
Dienasnauda (40x4)
160.00
EUR
Taksometra pakalpojumi 44.44
EURTAKSIKURIR nr. 33088
Kopā:
963.58 EUR
4. BRISELE (FACE Ģenerālā
asambleja ) 04.-05.09.2014
- Lidmašīnas biļete
575.00 EUR Air Baltic Nr.
20140812005291
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http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2014/m
eklejot-medibu-garu-291/
19.03. Jāveicina starpvalstu sadarbība
medību jautājumos:
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2014/ja
veiciena-starpvalstu-sadarbiba-medibujautajumos-275/26.06. Situācija ar svina
munīciju ES:
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2014/sit
uacija-ar-svina-municiju-es-319/
Pārpublicēti raksti arī Allforhunt.com
2.poma darba uzdevumi:
-Biedru dalības maksas
segšana FACE un CIC

Samaksas veikšana ļauj turpināt darbu kā
pilntiesīgiem šo organizāciju biedriem,
saņemot t.s. biedru privilēģijas. Tas
- Pēc nepieciešamības
nodrošina nepātrauktu darbu un sadarbību,
piedalīties vienā vai vairākās saņemot atbalstu no šīs organizācijām par
FACE tehnisko darba grupu jautājumiem, kas ir svarīgi medību
tikšanās, kuru datumi vēl nav saimniecībai.
noteikt. Šīs tehniskās darba
grupas ir – komunikācija,
Vasaras mēnešos tehnisko grupu sēdes
lielie plēsēji, dzīvnieku
pārceltas uz rudens laiku, tādēļ jūlijā un
labturība un veselība,
augustā – II posma īstenošanas laikā nebija
„Putni” un „Biotopu”
sēžu, kuros aktīvi piedalīties.
direktīvas. Ja nav iespēja
piedalīties tehniskajās darba Tādēļ dalība šajās sēdēs pārcelta uz
grupās, būtiski ir apmeklēt
septemri un oktobri, kas risinās projekta
vienu Eiropas Parlamentā
III.posma īstenošana:
izveidotās intergrupas darba

- viesnīca
145.oo EUR Thon hotel nr
493908
- Taksometra pakalpojumi
50.oo EUR Transport taxi Kvīts
skaidrā naudā
- dienasnauda (40x2)
80.00 EUR
Kopā:
850.00 EUR

5. Bukareste (FACE sēde)
15.11.2014. Rēķins Nr.
E15/11- brauciena
organizēšana
Dienas nauda- 105 EUR
(3x35)
FACE – contribution 2014 (IN/2014-021)
CIC – Membership fee 2014 –
(LV-003/2014/01)
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grupas sēdi, ko rīko vienu
reizi mēnesī.
- Informēt Latvijas
medniekus par starptautisko
organizāciju aktuālajiem
jautājumiem dažādos
medijos.

4.septembrī FACE rīko FACE Legal
Affairs Working Group (Juridisko
jautājumu tehniskā grupa) Briselē, kuras
darba kārtībā paredzēts:
1) diskusija par esošām un iespējamām
lietām pret dalībvalstīm medību jautājumos
2) dažādu koncenciju ieviešana nacionālajā
likumdošanā

3.posma darba uzdevumi:
-Piedalīties FACE ģenerālajā
asamblejā (10.-12.
Septembrī, Briselē).
- Piedalīties FACE valdes sēdē

23.septmebrī – Konference par Putnu
direktīvu, svinot tās 35 gadu jubileju, ar
iespējamo diskusiju par jaunām vīzijām
attiecībā uz direktīvu

(novembrī Briselē vai kādā citā
ES pilsētā, kas vēl nav
nosaukta).
Pēc nepieciešamības piedalīties
vienā vai vairākās FACE
tehnisko darba grupu tikšanās,
kuru datumi vēl nav noteikti.
Šis tehniskās darba grupas ir –
komunikācija, lielie plēsēji,
dzīvnieku labturība un veselība,
“Putnu” un “Biotopu”
direktīvas. Ja nav iespēja
piedalīties tehniskajās darba
grupās, būtiski ir apmeklēt
vienu Eiropas Parlamentā
izveidotās integrupas darba
grupas sēdē, ko rīko vienu reizi
mēnesī.
- Informēt Latvijas medniekus

8.oktobrī – Tehniskā grupa par Dzīvnieku
labturību, lai spriestu par to, kā mūsdienās
argumentēti pamatotu medību
nepieciešamību, kā arī pamatotu to ētisko
pusi – pielikumā profesora Nathat
Kowalsky pētījums par medību ētisko un
morālo pusi “On the Ethical Defence of
Hunting against Animal Welfare/Rights
Ethics”, ko izstrādā kopš 2012.gada kā
pretargumentāciju dzīvnieku aizstāvju
uzbrukumos medībām.
24.oktobrī - Brisele, Tikšanās ar Eiropas
Komisijas pārstāvjiem jautājumā par
šaujamieroču izmantošanu ES, LATMA
pārstāv - Linda Dombrovska
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what7

par starptautisko organizāciju
aktuālajiem jautājumiem
dažādos plašas saziņas
līdzekļos.

isnew/news/news/2014/20141024_01_en.ht
m
4. novembris - Brisele, darba grupa par
medību ekonomiskajiem jautājumiem,
pārstāv Linda Dombrovska
20.-22.11.2014.- Bukareste –Elmārs Švēde
piedalās FACE valdes sēdē.
Āfrikas cūku mēris
Vienlaikus notiek aktīva sadarbība ar
FACE par šādiem jautājumiem:
- Āfrikas cūku mēra profilakse un
ierobežošana – citu valstu pieredze. FACE
ir nodrošinājusi ar plašu informatīvo
materiālu bāzi, kas pašlaik tiek pētīta un
pievienota informatīvajam ziņojumam:
FAO novērtējums – African Swine Fever
In The Caucasus
Pētījums: African swine fever: how can
global spread be prevented?
Pētījums: AFRICAN SWINE FEVER,
Aetiology Epidemiology Diagnosis
Prevention and Control References
Dānijas pētījums:
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http://www.dwhc.nl/pdf/ASF_BIJ_WILDAfrican%20Sw%20Fever%20july%202014
.pdf
FACE arī nodrošinājusi ar kontaktiem
Spānijā, lai vairāk uzzinātu par viņu
pieredzi mēra apkarošanā. FACE informē
arī par EK rīcību jautājumā par ĀCM, kā
arī 5.septembrī Ģenerālās Asamblejas laikā
FACE biedriem prezentēs situāciju Latvijā
attiecībā uz ĀCM.
Sadarbībā ar žurnālu Medības Latvijas
medniekiem augustā bija iespējams
iepazīties ar FACE izstrādātajām pareizas
slazdošanas prakses vadlīnijām. “Medības”
augusta numurā (Nr.8 (25)) rakstā
“Jenotsuņus un lapsas lamatās” izmantota
informācija no FACE labās slazdošanas
prakses vadlīnijām.
Žurnāla Medības novembra numurā
publikācija par 23.septembrī notikušo
konferenci Jauna Putnu direktīvas vīzija un
pozitīvā medību nozīme, kurā aprakstīta
situācija Eiropā attiecībā uz putnu medību
nākotni.
LATMA mājas lapā www.latma.lv
publicēta šāda informācija:
18.08.2014. Par medību saimniecības
vērtību ES, raksts sagatavots ar FACE
atbalstu:
9

http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2014/m
edibas-divu-miljardu-marcinu-vertiba-373/
21.08.2014. Par jauno iniciatīvu Putnu
direktīvas kontekstā, raksts arī sagatavots
ar FACE atbalstu:
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2014/ja
una-iniciativa-putnu-direktivas-konteksta374/
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2014/jaatvers-puntu-direktivu-tad-ne-medniekuintereses-389/
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2014/eir
opas-mednieki-no-23-valstim-tikas-brisele379/
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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 žurnāls „Medības”
X www.latma.lv, ww.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:

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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