Pielikums Nr.6.2.
MSAF
līdzekļu izmantošanas
vadlīnijām

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU
Projekta nosaukums:
Projekta īstenotājs:

Mednieku izglītošana mednieku festivāla „Minhauzens
2014” ietvaros
Latvijas Mednieku asociācija

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas līguma/vienošanās
numurs
datums
2014/41
27.03.2014.

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu
MSAF finansējums, EUR
8 560
Piešķirtā summa
8 560
Izlietotā summa
0
Atlikums

Projekta kopējas izmaksas, EUR
20 260

3. Projekta īstenošanas laiks
No

2014.gada 27.

marts

līdz

2014.gada 1.

septembrim

1

4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)
Par mednieku festivāla „Minhauzens 2014” norises vietu tika izvēlēta apdzīvota vieta Višķi – Višķu estrāde un stadiona komplekss, Daugavpils novadā.
Mednieku festivāla „Minhauzens 2014” mērķis ir būt starp savējiem, veidot kopības sajūtu un izjust mednieku garu – jautrību, draudzību un azartu, kā arī
mednieku izglītošana un medību tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana. Projekta galvenais uzdevums bija organizēt mednieku festivālu
„Minhauzens 2014”, nodrošinot 13 sacensību disciplīnas, tajā skaitā šaušanas iemaņas, tādā veidā saglabājot pirms 16 gadiem izveidoto medību tradīciju,
kopā aicinot vairākus tūkstošus medniekus un citus interesentus. Pieredze rāda, ka galvenie rezultatīvie rādītāji ir mednieku savstarpējās pieredzes apmaiņa,
jo festivāls pulcē vairākus tūkstošus dalībniekus, kā arī, atspoguļojot festivāla gaitas presē, tiek veidots pozitīvs mednieka tēls.
Festivāla lielais dalībnieku un atbalstītāju skaits pierāda, ka šis ir pasākums ir gaidīts.

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

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

Uzsākt mednieku festivāla
„Minhauzens 2014”
Rēzeknē no 1.-3.augustam
organizēšanu.

Mainīta festivāla vieta - „Minhauzens
2014” notiks Višķu pagastā, Daugavpils
novadā.
Festivāla rīkotāji: Latvijas Mednieku
asociācija, Daugavpils novada dome, Višķu
pagasts, Medību saimniecības attīstības
fonds, AS „Latvijas valsts meži",
Daugavpils Mednieku un makšķernieku
saimniecība, sponsori un atbalstītāji.

Nodrošināt pasākuma norises Organizatori apstiprinājuši festivāla laiku
vietu, kā arī rīkot
un vietu: 2014.gada 1.- 3.augusts, Višķi,

Mednieku festivāla „Minhauzens 2014”
mērķis - būt starp savējiem un izjust
mednieku garu – jautrību, draudzību un
azartu, kā arī mednieku izglītošana un medību
tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma
popularizēšana ir veiksmīgi sasniegts, jo
festivālā jau 16. gadu pulcējās vairāki tūkstoši
dalībnieku, tādējādi apliecinot, ka šāds
pasākums ir nepieciešams.

Pasākuma un rezultāta
dokumentāls apliecinājums
(līgumu, rēķinu u.c.
dokumentu datums, nr.,
priekšmets)
29.07.2014. Rēķins nr. VIS
10903 – disciplīnu
sagatavošana
28.07.2014. Pavadzīme Nr.
SV-14-2187 – disciplīnu
sagatavošana
30.07.2014. Rēķins nr. 004pasākuma vietas sagatavošana.
25.08.2014. Rēķins nr. E14/08informatīvā materiāla
sagatavošana
25.08.2014. Rēķins Nr. E13/08
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organizatoru sanāksmes.

Višķu stadions un tā apkārtne.
Organizatori uzsākuši festivāla
programmas plānošanu un saskaņošanu.

–disciplīnu sagatavošana
01.08.2014. Višķu pagasta
pārvalde, čeka nr. 2461 –
disciplīnu sagatavošana

Uzsākt sacensību disciplīnu
un šaušanas iemaņu
prasību/pārbaužu
sagatavošanu.
Sagatavot pasākuma
nolikumu.

Tika uzsākta sacensību disciplīnu un
šaušanas iemaņu prasību/pārbaužu
sagatavošana.

23.07.2014. "Statoil Fuel &
Retail Latvia" čeka nr. 2392 –
ceļa izdevumi
31.07.2014. "Statoil Fuel &
Retail Latvia" čeka nr. 63437ceļa izdevumi
01.08.2014. "Statoil Fuel &
Retail Latvia" čeka nr. 13067ceļa izdevumi

Pasākuma nolikums sagatavots un publicēts Pasākuma dalībnieki laicīgi tika iepazīstināti
Latvijas Mednieku asociācijas mājas lapā
ar festivāla nolikumu, disciplīnu nolikumiem
www.latma.lv , kā arī pārpublicēts
un neskaidrie jautājumi tika atrisināti.
www.allforhunt.lv.

Veikt informatīvos
pasākumus.

Informatīvi materiāli portālos
www.allforhunt.com, www.latma.lv,
žurnālā „Medības”.
Organizēt mednieku
Festivāla vietas maiņa tika veikta tādēļ, ka
festivālu „Minhauzens 2014” Rēzeknē nebija iespējams atrast vietu, kas
(Višķos no 1. – 3. augustam). būtu atbilstoša festivāla norisei, t.i., vietu
sacensībām, atrakcijām, telšu vietas u.c.
Mednieku festivāls „Minhauzens 2014”
norisinājās Višķos no 1. – 3. augustam,
kopā pulcējot 67 komandas – 1137
dalībnieki, 1520 līdzjutējus un 575
transporta vienības.

Festivāls Višķos ir veiksmīgi norisinājies, tā
laikā ir notikusi mednieku savstarpējās
pieredzes apmaiņa, jo festivāls kopā vienuviet
pulcējis vairāk nekā divus tūkstošus
dalībnieku, tajā skaitā gan medniekus, gan
līdzjutējus, tādējādi veidojot pozitīvu tēlu par
medniekiem. Festivāla apmeklētājiem, kas
ikdienā nav saistīti ar medībām, bija iespēja
tuvāk iepazīties ar šo nozari.

Nodrošināt 13 sacensību
disciplīnas, tajā skaitā
mednieku festivāla

Sacensību disciplīnas gatavotas ar tādu mērķi,
lai rezultātā tika paaugstinātas dalībnieku
teorētiskās zināšanas par medību saimniecību,

Disciplīnās atbilstoši izstrādātajam
nolikumam un ievērojot noteikumus
piedalījās visas 67 komandas.

3

dalībnieku zinību pārbaudi,
zināšanu pārbaudi par
drošības pasākumu
ievērošanu medību laikā
apejoties ar šaujamieroci,
medicīniskās palīdzības
sniegšanas prasmes,
sportiskās veiklības
pārbaudes aktivitātes ar
mērķi popularizēt medības.

Tika
nodrošinātas
disciplīnas:

šādas

sacensību uzlabotas praktiskās šaušanas iemaņas un
attīstītas medību tradīcijas.

1) Cirvja mešana mērķī - Sacensību
tiesnesis piešķir dalībniekam cirvi,
ar kuru būs jāizdara metieni. Cirvi
met nepārkāpjot līniju mērķa
virzienā. Katrs dalībnieks veic 10
metienus, ieskaitīti tiek tie metieni,
kuri palikuši iecirsti mērķī.
2) Daugavpils duplets - Sacensību
laukums ar šaušanas sektoru
ierobežojumiem.
Latvijas
likumdošanā atļauts gludstobra
medību
ierocis
bez
kalibra
ierobežojumiem. Ierocim jābūt
reģistrētam uz dalībnieka vārda.
Šaušanas laikā ierocim ir jābūt bez
pārnēsāšanas siksnas. Munīcija 20
gludstobra patronas, ne lielākas par
Nr 7 ½ un 28 gramiem.
3) Ērgļa acs - Dalībniekam dotajā laika
periodā vizuāli jānosaka attālums
līdz 5 objektiem. Mērījumus nosaka
veselās mērvienībās, ierakstot savus
mērījums
tiesneša
izsniegtajā
anketā.
Aizliegts
izmantot
palīgierīces, tālmērus, mobilos
tālruņus un aizliegts sarunāsies ar
līdzjutējiem. Anketas aizpildīšanas
laiks 3 minūtes. Laikā nenodotās

Festivāls ir radījis tās apmeklētājiem kopības
sajūtu, pieredzes apmaiņu, kā arī apliecinājis
medniecisko tradīciju veidošanu un
izkopšanu. Vienlaikus tiek uzlabots mednieka
tēls, pierādot, ka mednieku intereses ir
plašākas, nekā populāri pieņemts. Festivāls
piesaista un ieinteresē arī jauno mednieku
paaudzi un ģimenes.
Latvijas radio 1 4.augusta raidījuma "Labrīt"
plkst. 6:45 atspoguļoja ne tikai notiekošo
Minhauzenā, bet arī situāciju un mednieku
viedokļus par Āfrikas cūku mēri.
2. augsutā Latvijas Televīzija sadarbībā ar
Latgales reģionālo televīziju translēja sižetu
par Mednieku festivālu „Minhauzens 2014”
https://www.youtube.com/watch?v=pFGhDeww40
Portāls medniekiem.lv piedāvā: Atskats uz
„Minhauzenu 2014” Višķos”:
http://www.medniekiem.lv/article/atskats-uzminhauzenu-2014-viskos/
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anketas netiek vērtētas.
4) Gaišais prāts - Dalībniekam pēc
starta signāla jāatzīmē pareizās
atbildes uz 60 jautājumiem. Testa
aizpildes laiks 45 minūtes. Aizliegts
sarunāties,
izmantot
jebkādus
palīglīdzekļus, mobilos tālruņus un
tml.
5) Jaunais bebru mednieks - Šaušanu
veic komandu numuru secībā. Katrs
dalībnieks veic 10 šāvienus uz
mērķi bez atbalsta. Šaušanas laiks –
5 minūtes. Šaušanai paredzētās 10
lodītes dalībnieks novieto uz
šaušanas galdiņa tiesnesim redzamā
veidā.
6) Degustācija- Sacensību tiesnesis
dalībniekam aizsien acis.
Ar
aizsietām
acīm
jāatpazīst
7
produkti.
7) Latgales alnis - Sacensību tiesnesis
ļauj izvēlēties dalībniekam šķēpu, ar
kuru viņš nostājas pie atzīmes, no
kuras būs jāizdara metiens. Katrs
dalībnieks veic 10 metienus.
Ieskaita šķēpus, kuri paliek
iedūrušies mērķī.
8) Loks un bultas - Tiek izdarīti 10
šāvieni pa 10 lidojošiem mērķiem,
pa vienu mērķi vienlaicīgi šauj 5
dalībnieki , katram šāvējam tiek

Publikācija portālā www.delfi.lv
http://www.delfi.lv/news/national/politics/me
dnieki-spites-cuku-merim-un-ballesiessvetkos-minhauzens-2014viskos.d?id=44788698
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piešķirtas atšķirīgu krāsu bultas.
9) Medījuma meklēšana - Ierobežotā
laukumā ir izvietoti priekšmeti (20
gab.), kas marķēti ar noteiktu
punktu skaitu. Vienlaicīgi vienā
laukumā startē divas komandas.
Dalībniekam,
kuram
jāmeklē
laukumā izvietoti priekšmeti, tiek
aizietas acis, pirms ieiešanas
laukumā viņš tiek vairākas reizes
apgriezts ap savu asi. Otrs
dalībnieks stāv ārpus iezīmētās
trases norobežotā vietā un dod
norādes, kur atrodas priekšmeti.
Uzdevuma veikšanas laiks 3
minūtes.
10) Medījuma vilkšana - Pēc starta
signāla
dalībnieki
pārvieto
medījumu pa iezīmētu trasi,
pārvarot dažāda veida šķēršļus.
Veicot uzdevumu pārvietojamais
objekts nedrīkst būt sabojāts.
Medījums jāpārvieto līdz iezīmētās
trases galam. Vienāda rezultāta
gadījumā tiek rīkota atkārtota
vilkšana.
11) Mednieku stafete - Pirms starta
sacensību tiesnesis informē par
maršrutu, kas jāveic, un šķēršļiem,
kas jāpārvar. Dalībnieki iezīmētā
maršrutā pārvar dabiskus un
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mākslīgi izveidotus šķēršļus. Finiša
laiks tiek fiksēts, kad pēdējais
dalībnieks šķērso finiša līniju. Nav
atļauta pārvietošanās ārpus iezīmētā
maršruta, ja stafetes objekts netiek
nogādāts līdz finišam – komandas
rezultāts netiek ieskaitīts.
12) Šķībā lode - Šaušanu veic komandu
numuru secībā. Pirms sacensību
uzsākšanas dalībnieki tiesnešiem
uzrāda
medību
šaujamieroča
atļauju.
Atļauts
izmantot
vītņustobru ieročus, ierocī atļauts
ielādēt 1 patronu. Katrs dalībnieks
veic 10 šāvienus uz stāvošu mērķi
bez atbalsta. Šaušanas laiks – 5
minūtes. Šaušanai paredzētās 10
patronas dalībnieks novieto uz
šaušanas galdiņa tiesnesim redzamā
veidā.
13) Makšķerēšana - Starts no pludmales
pie estrādes plkst. 6:00, atgriešanās
starta
vietā
plkst.
12:00.
Makšķerēšana notiek no laivas, nav
atļauta makšķerēšana no krasta,
atļauts izmantot 2 makšķeres
atbilstoši
makšķerēšanas
noteikumiem. Dalībnieku lomi, kuri
nav iesniegti vērtēšanā līdz plkst.
12:10, netiek vērtēti.

7

6. Publicitāte
Aprakstiet, kāda veida publicitāte bija Jūsu projektam (pievienojiet preses, informatīvos
u.c. materiālus).
Publicitātes avots
Apraksts
(atzīmēt ar X)

Internets

X
X
X
X

Citi

X

TV
Radio
Prese

(īss apraksts par projekta publicitāti attiecīgajā mēdijā)
LTV 1, Panorāma, Latgales reģionālā TV
Latvijas radio 1
Latvijas Avīze, žurnāls „Medības”
www.latma.lv, ww.allforhunt.com, www.la.lv, www.leta.lv, www.delfi.lv,
www.visitdaugavpils.lv
Sociālie portāli – www.facebook.com, twitter.com.

Apstiprinu, ka Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi izlietoti paredzētajiem mērķiem, līguma
tāmē un darba uzdevumos norādīto pasākumu īstenošanai un atbilstoši šim pārskatam.

Datums:

01.09.2014.
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

8

