Pielikums Nr.6.2.
MSAF
līdzekļu izmantošanas
vadlīnijām

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU
Projekta nosaukums:
Projekta īstenotājs:

Būt Medniekam
SIA DK Media

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas līguma/vienošanās
numurs
datums
2014/51
01.04.2014

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu
MSAF finansējums, EUR
5711.00
Piešķirtā summa
5711.00
Izlietotā summa
00.00
Atlikums

Projekta kopējas izmaksas, EUR
14462.00

3. Projekta īstenošanas laiks
No

2014.gada 1.

aprīļa

līdz

2014.gada 30.

jūnijam

1

4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)
Sia DK Media laika periodā no 2014. gada 1. aprīļa līdz 2014. gada 30. jūnijam ir īstenojusi 7 orģinālraidījumus un 21 atkārtojumu raidījumus
„Būt medniekam” prime- time laikā RE TV kanālā, lai sniegtu aktuālu un izglītojošu informāciju ar mērķi izglītot Latvijas sabiedrību un medību
sabiedrību par mežsaimniecības un medību saimniecības norisēm visā Latvijas teritorijā, ik nedēļu tiekoties ar mežsaimniecības, lauksaimniecības un
medību saimniecības ekspertiem un medību nozares entuziastiem, sniedzot praktiskus padomus par aktuālajiem jautājumiem medniecībā, kā arī
atspoguļojot medību norisi un citas ar medībām saistītās aktualitātes. Kā arī ik nedēļu sniegt aktuālo informāciju, kas saistīta ar LR likumdošanu un MK
noteikumiem, tādejādi veicinot medību nozares popularizēšanu, piesaistot jaunus sekotājus līdztekus kliedējot mītus un steriotipus par medību būtību.
Projekta ievaros kopīgais reitings 7 raidījumiem ir sasniedzis 506 133 unikalos skatījums gan kanālā RE TV, gan socialajos tīklos. Iegūtie dati apliecina, ka
projekta izvirzītais merķis ir sasniegts. Kā arī iegūtie dati apliecina, ka projekts būtu ilgspējīgs.

5. Projekta ietvaros veiktie pasākumi saskaņā ar darba uzdevumiem

Darba uzdevums
Sagatavot, izstrādāt,
popularizēt un pārraidīt 7

Veikto pasākumu apraksts

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

Projekta „Būt medniekam” realizācijas Iegūtie rezultāti:
perioda ietvaros tika realizēti septiņi

Pasākuma un rezultāta
dokumentāls apliecinājums
(līgumu, rēķinu u.c.
dokumentu datums, nr.,
priekšmets)
Projekta realizācijas gaitā tika
apmaksāti sekojoši rēķini un
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(septiņus) orģinālraidījumus
un 21 (divdesmit viens)
atkārtojumu raidījumus „Būt
medniekam” TV kanālā RE
TV ar ētera laikiem
svētdienā pl. 22:15, otrdien
pl.15:15, piektdienās pl.
17:00, sestdienā pl. 22:30.

orģinal raidījumi ar sekojošām tematikām:
1. Ko nozīmē būt medniekam, kā par
to kļūt.
2. Kā sagatavoties medībām. Šaušanas
apmacības un sacensības.
3. Berbru populācija Latijā, to
kaitējums dabai. Bebru medības un
to veidi.
4. Mežacūku populācija Latvijā, to
kaitējums
dabai
un
lauksaimniecībai, Āfrikas cūku
mēra risks, kā arī kā sagatavoties
mežacūku medībam, to veidi un
process.
5. Medību inventātrs- ieroči.
6. Medņu populācija Latvijā. Trofeju
nozīme un izgatavošanas iespejas.
7. Sievietes medībās, statistika un
paražas.

TNS dati vienam raidījumam- vidēji 70 990
skatītāju
www.youtube.com unikālie skatījumi 5 196
www.facebook.com unikālie skatījumi 3868
www.twitter.com 139 unikalie sekotaji

autorlīgumi:
Autorlīgumi:
1. Nr. DK15 slēgts 2014. Gada
2. Aprīlī pamatojums
autoratlīdzība raidījuma
vadītājam,
2. DK49 slēgts 2014. Gada 1.
Aprīlī, pamatojums
montāžas režijaproducēšana,
3. DK57 slēgts 2014. Gada 1.
Aprīlī, pamatojums tekstu
redaktors
4. DK58 slegts 2014. Gada 1.
Aprīlī, pamatojums
raidījumu režija un scenarija
izgatavošana
Patentrēķini: AP01, AP02,AP03
Pamatojums operatora darbs
Rēķini:
1. SIA SONJATA Nr. S14-06,
S14-08, pamatojums
raidījumu montāža
2. SIA A.M.L. (RE TV) Nr.19,
Nr.22, raidījumu ētera
maksa kanālam RE TV.
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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)

(īss apraksts par projekta publicitāti attiecīgajā mēdijā)

X Iknedēļas raidījumu atspoguļošana kanālā RE TV katru svetdienu pl.22:15,

otrdienu 15:15, piektdienu 17:00, sestdienu 22:30, laika periodā no 2014. gada 20.
aprīļa līdz 2014. gada 7. jūnijam ieskaitot

TV
Radio
Prese
Internets
Citi

X Raidījuma relīze Rīgas viļņos, raksts 2014.gada maijā žurnālā „Medības”
X www.youtube.com, www.facebook.lv, www.twiter.com, www.retv.lv

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

Datums:

25.06.2014

SIA DK Media valdes locekle Iveta
Komisāre-Gorodņičija
(Projekta īstenotāja organizācijas/uzņēmuma/
komersanta vadītāja/direktora vārds, uzvārds)

(paraksts)
Z.v.

Inta Silniece
(Projekta īstenotāja grāmatveža vārds, uzvārds)

(paraksts)

Iveta Komisāre-Gorodņičija
(Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds)

(paraksts)

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

Iveta Komisāre-Gorodņičija

Valdes locekle
iveta.komisare@gmail.com
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