Pielikums Nr.6.2.
MSAF
līdzekļu izmantošanas
vadlīnijām

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU
Projekta nosaukums:
Projekta īstenotājs:

Latvijas jauno mednieku nometne „Vanaga acs”
Straupes mednieku un makšķernieku biedrība
"Mārkulīči"

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas līguma/vienošanās
numurs
datums
2014/38
27.03.2014.

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu
MSAF finansējums, EUR
5210
Piešķirtā summa
5210
Izlietotā summa
0
Atlikums

Projekta kopējas izmaksas, EUR
6340

3. Projekta īstenošanas laiks
No

2014.gada 1.

maija

līdz

2014.gada 18.

jūlijam

1

4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)
Latvijas jauno mednieku nometne „Vanaga acs” tika rīkota Pārgaujas novada Straupes pagastā Mednieku sporta un atpūtas laukumā „Mārkulīči” ar
mērķi veidot jaunajā paaudzē izpratni par mednieku kā dabas pazinēju, aktīva un veselīga dzīvesveida piekritēju, disciplinētu, fiziski veiklu cilvēku un
sekmēt mednieka profesijas pārmantojamību.
Nometnes programmā tika iekļautas nodarbības par orientēšanos mežā, meža dzīvnieku pēdu atpazīšanu, par drošību, lietojot medību ieročus, par medību
suņu šķirņu īpatnībām un apmācībām, mastu izdzīšanu, pīļu atpazīšanu un putnu mākslīgo ligzdvietu izgatavošanu, trofeju apstrādi, jaunieši trenējās
medību šaušanā un loka šaušanā, makšķerēšanā, bebru slazdu uzstādīšanā. Pavisam nometnē tika iesaistīts 21 nodarbību vadītājs – Latvijas Valsts
mežzinātnes institūta „Silava” zinātnieki, medību šaušanas meistari un instruktori, loka šāvēji, tūrisma un orientēšanās treneri, VMD darbinieki, ornitologs,
trofeju izgatavošanas speciālists, kinologi, kā arī Norvēģijas Spidebergas komūnas medību departamenta vadītājs Sigmunds Lereims, kurš vadīja nodarbību
par meža dzīvnieku populācijas īpatnībām Norvēģijā.
Pateicoties piecu tuvējo mednieku klubu biedru atsaucībai, nometnes laikā tika rasta iespēja bērniem piedalīties gaides medībās un pēc tam apgūt prasmi
medījuma apstrādē. Dalībnieku zināšanas tika nostiprinātas ar eksāmenu medību zinībās, pīļu sugu atpazīšanā, šaušanā ar pneimatisko ieroci un šaušanā
ar gludstobra ieroci pa kustošu mērķi. Tika izsniegti sertifikāti par apgūtajām prasmēm. Katru dienu tika vērtēta sadarbība komandā, un labākā komanda
saņēma apbalvojumu.
Nometne piedalījās lielāks dalībnieku skaits nekā parasti - 41 jaunietis no visas Latvijas. Darbojās 5 brīvprātīgie audzinātāju palīgi, iepriekšējo gadu
nometnes dalībnieki.
Kopā astoņos gados jauno mednieku nometnē apmācības izgājuši ap 260 bērnu un jauniešu. „Vanaga acs” absolventi patīkami atšķiras ar zināšanu augsto
līmeni un ieinteresētību. Starptautiskā sadarbība ir paplašinājusi bērnu un jauniešu skatījumu uz medību saimniecību, tās nozīmi.
Līdz ar nometni „Vanaga acs” medniecisko zināšanu apguve bērnu un jauniešu vidū kļūst par vērtību. Veidojas jauna, izglītota, atbildīga mednieku
paaudze.

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)
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1.posma darba uzdevumi:
1.iekārtot norises vietu;
2. sagatavot dokumentāciju un
saturisko programmu,
3. veikt saskaņošanu ar
Pārgaujas novada pašvaldību,
LR IM
4. veikt dalībnieku atlasi un
noslēgt līgumus,
5. sarūpēt nometnes norisei
nepieciešamo inventāru
2.posma darba uzdevumi:
1. Nometnes laikā:
-dot ieskatu mednieka zinībās
un pienākumos;
-veicināt cieņpilnas attieksmes
veidošanos pret dabu;
- attīstīt klausīšanās, vērošanas
maņas dabā un prasmi dzīvot
āra apstākļos;
- trenēt spēju sadarboties;
-izglītot medību ieroču
prasmīgā un drošā lietošanā;
2.Iesaistīt nometnes darbā
iepriekšējo „Vanaga acs”
nometnes dalībniekus, tā
attīstot viņos spēju uzņemties
atbildību un veicinot sadarbību.

Iekārtota nometnes norises vieta, izstrādāta
nometnes nodarbību programma, sakārtota
apjomīgā dokumentācija, iegādāts un nomāts
sporta un šautuves drošības nodrošināšanai
paredzētais inventārs.
Nometnē diennakti strādāja nometņu vadītāja,
saimniecisko darbu organizētājs, kā arī 4
audzinātāji. Piedalījās 5 brīvprātīgie
audzinātāju palīgi. Nodarbības vadīja 21
speciālists, kā arī uz gaides medībām tika
piesaistīti vēl ap 20 mednieku no SMMB
„Mārkulīči”, MK „Priedes”, MK „šalc zaļais
mežs”, MK „Daibe” un MK „Rozula”. No
Latvijas uz nometni pieteicās 43 dalībnieki,
piedalījās 41. Tā kā nometnē finansējums bija
paredzēts 30 bērniem, tad nepieciešamo
papildu finansējumu nodrošināja ziedojumi..
Nometnē tika organizētas teorētiskas un
praktiskas nodarbības medību saimniecības
organizācijā, meža dzīvnieku pēdu atpazīšanā,
trofeju apstrādē, medību ieroču izzināšanā,
ieroču lietošanas drošā lietošanā,
makšķerēšanā, šaušanā ar pneimatisko ieroci, ar
loku, ar medību bisi pa lidojošu, stāvošu mērķi,
pīļu ligzdu izgatavošanā, masta izdzīšanā,
orientēšanās pamatu apgūšanā, pīļu sugu
atpazīšanā, bebru slazdu ierīkošanā, dots
ieskats medību suņu šķirņu daudzveidībā un
apmācībās. Tika sarīkotas gaides medības un
veikta apmācība medījuma apstrādē.
Sagatavots vizuāls materiāls, kas publicēts
internetā.

Pilnveidota bērnu un jauniešu
izglītojošo nometņu un cita
veida nodarbību bāze, ko
iespējams izmantot citos ar
medniecību saistītos
pasākumos, kā arī lai
veicinātu ar medniecību
nesaistītu jauniešu interesi par
medniekošanu un dabu.
Daudzpusīgi izglītots 41
jaunietis, nostiprināta viņu
pozitīvā attieksme pret
mednieku kā fiziski labi
sagatavotu, disciplinētu,
prasmīgu un gudru dabas
pazinēju. Sadarbībā ar
norvēģu kolēģiem paplašināts
jauniešu redzesloks par
medību saimniecību pasaulē.
Iesaistot nometnes iepriekšējo
nometņu dalībniekus,
veicināta sadarbība starp
dažāda vecuma jauniešiem ar
vienotām interesēm.

Darba līgumi nr. 1 līdz nr. 6 no
14.07.2014.
SIA Argus RT, PZ ART11402285 no
15.04.2014. semināra aprīkojuma
noma.
SIA DDupleks PZ DD 42-2014 no
18.06.2014. materiāli šaušanas
nodarbībām.
SIA Zommers PZ ZO3000622 no
10.07.2014.
SIA Vidzemes papīrs, čeks nr. 20237
no 07.07.2014., čeks nr. 20671 no
15.07.2014.
SIA Alitana rēķins ALTR007699 no
21.07.2014. izglītojošie materiāli.
ZS Zaķi PZ ZSZ-036 no 11.07.2014.
SIA BK Saime rēķins nr. 19/14 no
11.07.2014. ēdināšana.
SIA Salons Mottand, PPZ-rēķins Nr.
SM080714 no 14.07.2014.; SM120714
no 17.07.2014. T-krekli ar apdruku.
ERGO Latvija, rēķins no 10.07.2014.
apdrošināšanas polise.
SIA Purnavu muiža PZ PM14197 no
09.07.2014. materiāli šaušanas
nodarbībām.
SK Mārkulīči rēķins T04/14 no
14.07.2014. mērķi šaušanai.
SK Mārkulīči rēķins T03/14 no
14.07.2014. tūrisma aprīkojuma noma.
ZS Āvaidi, rēķins Nr. 10/14.samaksa
par elektroenerģijas piegādi.
Biedrība Free Wind Archers PZ-rēķins
FWA 002 no 30.07.2014. nodarbību
vadīšana.
SIA Segevolde čeks 00020505 no
11.07.2014. , čeks 30472 no
11.07.2014. ēdināšanas aprīkojums.
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SIA Freko čeks 00049560 no
11.07.2014., 27677 no 14.07.2014.
kancelejas preces
AS Siguldas būvmeistars čeks 43126
no 11.07.2014. vienreizlietojamie
trauki, higiēnas preces.
SIA Madara 89 čeks 41869 no
15.07.2014.

Noslēguma posma darba
uzdevumi:
Sagatavot vizuālu un tekstuālu
pārskatu par „Vanaga acs”
norisi;
Sagatavot projekta īstenošanas
finansiālo pārskatu.

Sagatavots
pārskats
www.markulici.lv.

un

fotoreportāža

Sagatavots projekta finansiālais pārskats.

SIA East –West transit čeks 153151 no
15.07.2014. degviela
SIA Akselss, degviela
Čeks 2689/960no 07.07.2014.čeks
2740/3559 no 11.07.2014.
SIA Lukoil Baltija, čeks 407/943
no17.07.2014.
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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)

„MMD” Nr. 4/2014; „Medības” Nr. 8/2014;laikraksts „Druva” 01.08.2014.
www.nometnes.gov.lv, www.markulici.lv, www.pargaujasnovads.lv

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

Datums:

03.09.2014.

Straupes mednieku un makšķernieku
biedrības valdes pr-js Vilnis Jaunzems
(Projekta īstenotāja organizācijas/uzņēmuma/
komersanta vadītāja/direktora vārds, uzvārds)

(paraksts)
Z.v.

Rudīte Vasile
(Projekta īstenotāja grāmatveža vārds, uzvārds)

(paraksts)

Vilnis Jaunzems
(Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds)

(paraksts)

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

Rudīte Vasile
„Vanaga acs” nometnes vadītāja
markulici@markulici.lv
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