Pielikums Nr.6.2.
MSAF
līdzekļu izmantošanas
vadlīnijām

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU
Projekta nosaukums:
Projekta īstenotājs:

Raidījums “Uz Meža Takas”
SIA”Explore Latvija”

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas līguma/vienošanās
numurs
datums
2014/50
2014.01.04

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu
MSAF finansējums, EUR
21200.00
Piešķirtā summa
21200.00
Izlietotā summa
0.00
Atlikums

Projekta kopējas izmaksas, EUR
34683.00

3. Projekta īstenošanas laiks
No

__2014__
.gada

__01_
_.

__aprīlis______
līdz
_____

_2014___
.gada

_15._
__.

___novembris__
________
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4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)
Projekts, ikmēneša televīzijas raidījumu cikls “Uz meža takas” tiek realizēts Latvijas televīzijas LTV7 kanālā jau septīto (8) sezonu. Skatītāju auditorija ir
pakāpeniski palielinājusies un sasniedz plānotos 60 000 skatītājus mēnesī, visā Latvijas teritorijā. Zinot, ka Latvijas mednieku skaits sniedzas līdz 22 000
mednieku, varam secināt, ka raidījuma lielākā auditorija ir nemednieki. Tāpēc uzskatām par lietderīgu, turpināt mūsu iesākto raidījuma sižetu struktūru, kas
veicina visplašākās sabiedrības izpratni par notikumiem medību saimniecībā un norisēm dabas procesos.
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5. Projekta ietvaros veiktie pasākumi saskaņā ar darba uzdevumi.
Veikto pasākumu apraksts

Darba uzdevums



1.Izdot raidījumu “UZ
MEŽA TAKAS”, 1 x
mēnesī, ceturtdienās
plkst.21:30 ar atkārtojumiem
svētdienās plkst. 12:30 un
pirmdienās plkst.10:50. Reizi
mēnesī, raidījuma struktūra
tiks veidota ar divām
pastāvīgām tēmām,
aktualitātēm un autora
sižetu.




Ir izveidoti sižeti par sekojošām tēmām:
Latvijas medību resursi un to
apsaimniekošana
Aktualitātes medību saimniecībā
Savvaļas medījamie dzīvnieki-apraksts
ar skaidrojumu
Derīgi padomi medniekiem.
Viesojamies pie mednieku kolektīviem



Sadarbības sižeti ar- VMD un Latvijas
mednieku asociāciju,



Likuma izmaiņu apspriedes.



Medību un medīšanas principu pieredze
ārvalstīs.



Dāžādi medību veidi.

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

Kvalitatīvas informācijas pieejamība sekmēja
sabiedrības izaugsmes un izglītošanas līmeni.
Uzzinot no pirmavotiem, kā tiek veidota un
realizēta medību saimniecības ilgtermiņa
attīstības stratēģija, kāpēc medības ir
nepieciešamība, nevis izprieca, rezultātā
ievērojami uzlabojusies vispārējā sabiedrības
attieksme
pret
medību
saimniecību,
medniekiem.
Projekta realizācija sekmēja informācijas
savstarpēju
apmaiņu
starp
dažādiem
mednieku kolektīviem, valsts institūcijām un
neatkarīgiem interesentiem.

Pasākuma un rezultāta
dokumentāls apliecinājums
Raidījumi tika demonstrēti
LTV 7, ar diviem
atkārtojumiem .
Apskatāmi www.nomad.lv

Sadarbības līgumi:
Sia“Vides filmu studija“
lig.Nr.0702-1,
2007.2.februāris.
SIA“Filmu studija Jūra“
lig.Nr.74, 2007.1.aprīlis.
SIA“MG Stones“, lig.Nr.65,
2009.2.marts.
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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)
LTV 7 pašreklāmas rullīši
Radio “SWH” raidījumā “Zaļais stūris”
Žurnāls “GEO”
www.nomad.lv

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

Datums:

15.11.2012

(Projekta īstenotāja organizācijas/uzņēmuma/
komersanta vadītāja/direktora vārds, uzvārds)

(paraksts)

(Projekta īstenotāja grāmatveža vārds, uzvārds)

(paraksts)

(Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

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

Jānis Kļaviņš
Valdes loceklis
exl@exl.lv
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