Pielikums Nr.6.2.
MSAF
līdzekļu izmantošanas
vadlīnijām

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU
Projekta nosaukums:

„Medību trofeju vērtēšana, atbalsts reģionālo
medību trofeju izstāžu organizēšanai ”

Projekta īstenotājs:

LVMI „Silava”

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas līguma/vienošanās
numurs
datums
2014/44
28.03.2014.

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu
MSAF finansējums, eiro
5307,00
Piešķirtā summa
5307,00
Izlietotā summa
0
Atlikums

Projekta kopējas izmaksas, eiro
9307,00

3. Projekta īstenošanas laiks
No

2014.gada 31.

marta

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)
Projekta mērķis bija nodrošināt finansiālu, materiālu un profesionālu palīdzību reģionālo medību trofeju izstāžu organizatoriem. Projekta laikā
noorganizētas četras reģionālās medību trofeju izstādes. Ar šo izstāžu palīdzību sabiedrība tiek izglītota par medību saimniecības nozīmi, Latvijas medību
faunu un medību tradīcijām. Projekta realizācijas laikā ievākti monitoringa dati par galveno Latvijas medījamo sugu kvalitātes stāvokli. Sagatavoti izstāžu
nolikumi, nodrošinātas izstādes norisei nepieciešamās telpas, apzinātas trofejas un noorganizēts to transports uz izstādes vietām. Veikta medību trofeju
vērtēšanu pēc CIC metodikas, sagatavoti izstāžu katalogi un trofeju vērtējuma dati apkopoti elektroniskajā medību trofeju datu bāzē. Kopumā novērtētas
500 medību trofejas. Izstāžu apmeklējums bija bezmaksas. Izstādes apmeklējuši vairāk kā 1000 apmeklētāju.

5. Projekta ietvaros veiktie pasākumi saskaņā ar darba uzdevumiem
Darba uzdevums
1. Veikt organizatoriskos
darbus četru medību trofeju
izstāžu norises vietu izvēlei
un izstrādāt izstādes
nolikumus;
2. Organizēt medību trofeju
apzināšanu un nogādāšanu
izstādē;
3. Veikt 4 izstāžu
iekārtošanu, trofeju stendu
izgatavošanu;

Veikto pasākumu apraksts
Noorganizētas 4 medību trofeju izstādes
„Viesīte 2014”, „Aloja 2014”, „Lubāna
2014” un „Kazdanga 2014”. Sagatavoti
un
publicēti
izstādes
nolikumi
(www.lms.org.lv, www.allforhunt.com,
žurnāls „MMD” un „Medības”).
Apzinātas labākās trofeju izstāžu norises
vietu medību trofejas, nodrošināta to
līdzdalība trofeju izstādē.
Sagatavoti stendi trofeju izvietošanai un
veikti 4 izstāžu iekārtošanas darbi.

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

Pasākuma un rezultāta
dokumentāls apliecinājums

Saskaņojot ar vietējiem medniekiem, izvēlētas Izstāžu nolikumi publicēti
četras medību trofeju izstāžu norises vietas,
www.lms.org.lv, kā arī citos
kas ģeogrāfiski pārklāj visu Latvijas teritoriju. mednieku interneta portālos un
medību žurnālos.
Ar vietējo mednieku formējumu palīdzību
noskaidrotas labākās reģiona medību trofejas
un nodrošināta to līdzdalība izstādēs.

Izstādēs kopumā izstādītas
vairāk kā 600 medību trofejas.
No tām 500 tika novērtētas.

2

4. Veikt trofeju (400 gab.)
novērtēšanu pēc CIC
metodikas;

Novērtētas 494 medību trofejas (Viesītē
92, Alojā 145, Lubānā 121 un Kazdangā
136). Trofeju vērtēšanu veica ekspertu
komisijas, vecākā starptautiskā CIC
medību trofeju eksperta Jāņa Baumaņa
vadībā.

Iegūta informācija par medījamo dzīvnieku
populāciju kvalitatīvo stāvokli. Latvijas
medību trofeju eksperti paaugstinājuši savu
eksperta kvalifikāciju.

5. Veikt trofeju vērtēšanas
datu ievadi elektriskajā datu
bāzē, sagatavot trofeju
etiķetes un izstāžu katalogus.

Visi trofeju vērtēšanas dati ievadīti Medību trofeju vērtēšanas datu elektroniskais
medību trofeju elektroniskajā datu bāzē. reģistrs papildināts ar 494 novērtētām medību
Sagatavotas trofeju etiķetes un izstādes trofejām.
katalogs.

6. Balstoties uz trofeju
vērtēšanas datiem, sagatavot
analīzi par medību trofeju
kvalitāti Latvijā

Balstoties uz konkrēto izstāžu, kā arī
iepriekš apkopoto informāciju, sagatavota
analīze par medību trofeju kvalitāti
Latvijā.

Sagatavoti priekšlikumi un rekomendācijas
pārnadžu populāciju pareizai
apsaimniekošanai, ņemot vērā postījumus, ko
medījamie dzīvnieki nodara citām
saimniecības nozarēm, ilgtspējīgas populāciju
apsaimniekošanas principus un medību
saimniecības intereses.

Līgums Nr. 2014/23/1-IP/PA/S
starp LVMI „Silava” un Latvijas
Medību trofeju vērtēšanas
nacionālo komisiju.
Rēķins Nr. 1/14 (14.11.2014.)
Algu rīkojums, komandējuma
pārskati, degvielas čeki.
Līgums Nr. 2014/23/1-IP/PA/S
starp LVMI „Silava” un Latvijas
Medību trofeju vērtēšanas
nacionālo komisiju.
Izstāžu katalogi un
elektroniskais medību trofeju
reģistrs.
Rēķins Nr. 1/14 (14.11.2014.)
Žurnāls „MMD”, Latvijas avīze,
vairāk kā 10 semināri
medniekiem.
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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

X
X
X
X

(īss apraksts par projekta publicitāti attiecīgajā mēdijā)
TV raidījums „Uz meža takas”
Radio SWH raidījums „Zaļais stūris”
Žurnāli „MMD” un „Medības”, „Latvijas avīze”
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:
Jurģis Jansons
(Projekta īstenotāja organizācijas/uzņēmuma/
komersanta vadītāja/direktora vārds, uzvārds)

(paraksts)

Sandra Deičmane
(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
pētnieks
Janis.baumanis@silava.lv
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