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NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU
Projekta nosaukums:
Projekta īstenotājs:

Mednieku izglītošana mednieku festivāla „Minhauzens
2013” ietvaros
Latvijas Mednieku asociācija

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas līguma/vienošanās
numurs
datums
2013/41
04.04.2013.

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu
MSAF finansējums, LVL
6 000
Piešķirtā summa
6 000
Izlietotā summa
0
Atlikums

Projekta kopējas izmaksas, LVL
17 355

3. Projekta īstenošanas laiks
No

2013.gada 4.

aprīļa

līdz

2013.gada 1.

septembrim

1

4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)
Izvēlētā festivāla vieta Dundaga - Dundagas parks un tā apkārtne. Mednieku festivāla „Minhauzens 2013” mērķis ir būt starp savējiem 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 2013”, nodrošinot 13 sacensību disciplīnas, tajā skaitā šaušanas iemaņas, tādā veidā saglabājot
pirms 15 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.

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 2013”
(Dundagā no 2. – 4.
augustam) organizēšanu.

Festivāla rīkotāji : Latvijas Mednieku
asociācija, Dundagas novada dome,
Medību saimniecības attīstības fonds, AS
„Latvijas Valsts meži", sponsori un
atbalstītāji.
Projekta vadītājs – Aldis Felts.

Nodrošināt pasākuma norises Par festivāla norises vietu apstiprināta
vietu, kā arī rīkot
Dundaga, Dundagas parks un tā apkārtne.
organizatoru sanāksmes.
Organizatori apstiprinājuši un publicējuši
pasākuma nolikumu.

Mednieku festivāla „Minhauzens 2013”
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 15. 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)
02.08.2013. Rēķins nr.
AAB13_0101 – pasākuma
vietas sagatavošana
05.08.2013. Rēķina nr. 18pasākuma vietas sagatavošana
05.08.2013. –Rēķina nr. 1/08pasākuma vietas sagatavošana
06.09.2013. Rēķins-fraktūra
nr. DND 248 – vietas
sagatavošana
02.08.2013. Pavadzīme nr.
LUX100745 - informatīvā
materiāla sagatavošana
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Uzsākt sacensību disciplīnu
un šaušanas iemaņu
prasību/pārbaužu
sagatavošanu.
Sagatavot pasākuma
nolikumu.

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

Organizēt mednieku
festivālu „Minhauzens 2013”
(Dundagā no 2. – 4.
augustam).

Mednieku festivāls „Minhauzens 2013”
norisinājās Dundagā no 2. – 4. augustam,
kopā pulcējot 66 komandas – 1210
dalībnieki, 880 līdzjutēji un 590 transporta
vienības.

Nodrošināt 13 sacensību
disciplīnas, tajā skaitā
mednieku festivāla
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.

Disciplīnās atbilstoši izstrādātajam
nolikumam un ievērojot noteikumus
piedalījās visas 66 komandas.
Tika
nodrošinātas
šādas
sacensību
disciplīnas:

Sacensību disciplīnas gatavotas ar tādu mērķi,
lai rezultātā tika paaugstinātas dalībnieku
teorētiskās zināšanas par medību saimniecību,
uzlabotas praktiskās šaušanas iemaņas un
attīstītas medību tradīcijas.

1) Dalīšana - sacensība šķidruma un
porcijas dalīšanā uz precizitāti.
2) Makšķerēšana
komandas
dalībnieki, katram veicot 5 metienus
ar makšķeri, cenšas trāpīt mērķī,
iegūstot iespējami vairāk punktu.
„Makšķerēšanas” laiks tiek limitēts
atbilstoši komandu skaitam.

Publikācija: la.lv
08.08.2013.Mednieku festivāls „Minhauzens”
piedimdina Dundagu. Ilze Pētersone.
http://m.la.lv/index.php?option=com_content
&view=article&id=387325:minhauzenspiedimdina-dundagu&Itemid=433

Pasākuma nolikums publicēts
www.latma.lv.www.allforhunt.com

04.08.2013. Rēķins nr.
2013/16 – informatīvā
materiāla sagatavošana
06.09.2013. Rēķins-fraktūra
nr. DND 248 – informatīvo
Pasākuma dalībnieki laicīgi tika iepazīstināti
ar festivāla nolikumu un neskaidrie jautājumi materiālu sagatavošana
06.08.2013. "Statoil Fuel &
tika atrisināti.
Festivāls Dundagā ir veiksmīgi norisinājies, tā Retail Latvia" čeka nr. 19971 –
ceļa izdevumi
laikā ir notikusi mednieku savstarpējās
pieredzes apmaiņa, jo festivāls kopā vienuviet 09.08.2013. "Statoil Fuel &
Retail Latvia" čeka nr. 4751pulcējis vairāk nekā divus tūkstošus
dalībnieku, tādējādi veidojot pozitīvu tēlu par ceļa izdevumi
medniekiem. Festivāla apmeklētājiem, kas
ikdienā nav saistīti ar medībām, bija iespēja
tuvāk iepazīties ar šo nozari.
01.08.2013. Preču pavadzīmerēķins nr. PRO 183-13 –
sacensību disciplīnu
sagatavošana
05.08.2013. Fraktūra-rēķins nr.
7 – sacensību disciplīnu
sagatavošana
05.08.2013. Rēķina nr. 2 –
sacensību disciplīnu
sagatavošana
05.08.2013. Preču pavadzīmerēķins nr. 01-05082013 –
sacensību disciplīnu
sagatavošana
3

3) Medības ar loku - „Medību
vadītājs” (loka šaušanas instruktors)
dalībniekiem izsniedz loku, roku
sargu un bultas. Ierobežotā laikā
(līdz 3 min.) katrs no dalībniekiem,
šaujot ar 5 bultām, medī izvēlēto
medījumu.
4) Medības ar šķēpu - „Medību
vadītājs” dalībniekiem izsniedz
šķēpus. Ierobežotā laikā (līdz 3
min.) katrs no dalībniekiem, metot
ar 7 šķēpiem, medī izvēlēto
medījumu.
5) Medību gudrības - Jautājumiem
doti atbilžu varianti, no kuriem
dalībnieks
izvēlas
pareizāko.
Katram jautājumam jāatzīmē tikai
viena atbilde. Kontrollaiks atbilžu
iesniegšanai - 90 minūtes.
6) Medījuma pārvietošana - Pēc starta
signāla dalībnieki ar pārvietošanai
paredzētiem līdzekļiem pārvieto
medījumu (viens otru) no punkta A
uz punktu B un atpakaļ, pa ceļam
veicot papildus uzdevumus. Nav
atļauts
pielietot
tiesnešu
nesankcionētus palīgrīkus.
7) Orientēšanās apvidū - Klasika,
pavēles distance ar nosacītu
maršrutu (privātīpašumi, žogi, suņi
u.c. apejami šķēršļi). Distancē

Foto galerija: la.lv
http://m.la.lv/index.php?option=com_content
&view=article&id=387325:minhauzenspiedimdina-dundagu&Itemid=433
Festivāls ir radījis tās apmeklētājiem kopības
sajūtu, pieredzes apmaiņu, kā arī apliecinājis
medniecisko tradīciju veidošanu un
izkopšanu.

05.08.2013. Preču pavadzīmerēķins – Sērija DR 001/13sacensību disciplīnu
sagatavošana
20.08.2013. Fraktūra rēķins
Nr. 8 – sacensību disciplīnu
sagatavošana
04.08.2013. Rēķins nr.
2013/16 – sacensību disciplīnu
sagatavošana
21.08.2013.Rēķins nr. PAK
20/13 – sacensību disciplīnu
sagatavošana
06.08.2013. –Rēķina nr. 1 –
sacensību disciplīnu
sagatavošana
13.08.2013. Rēķina nr.
MN19/13 – sacensību
disciplīnu organizēšana
12.08.2013. – Rēķina nr.TIM
2013026 – sacensību disciplīnu
sagatavošana
06.09.2013. Rēķins-fraktūra
nr. DND 248 – disciplīnu
sagatavošana
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noteiktā secībā jāatrod izvietotie
KP. Katrā KP jāizpilda dotais
uzdevums
vai
jāatzīmē
kontrolkartiņā pareizā atbilde.
8) Šaušana pa kustīgu mērķi - Šaušana
ar medību gludstobra ieroci pa 110
mm diametra „skrejošu zaķi”. Katrs
dalībnieks šauj 25 “zaķus” no 5
stāvvietām pa 5 mērķiem katrā
9) Šaušana pa stāvošu mērķi - Katrs
dalībnieks veic 10 šāvienus pa
nosacīti nekustīgu mērķi no iepriekš
nereglamentēta attāluma stāvus, bez
atbalsta. Šaušanas laiks – līdz 5
minūtēm. Šaušanai paredzētās 10
patronas dalībnieks novieto uz
šaušanas galdiņa tiesnesim redzamā
veidā.
10) Šaušana pa lidojošu mērķi Šaušana ar medību gludstobra ieroci
pa lidojošiem mērķiem (šķīvīšiem).
Pēc signāla ik pēc 3 sekundēm tiek
vienlaicīgi palaisti 5 mērķi. Kopā
katrai komandai tiek palaisti 50
mērķi (5 mērķi x 10 sērijas).
Dalībnieku uzdevums ir, brīvi pēc
individuālas izvēles šaujot jebkurus
padotos mērķus, sašaut pēc iespējas
vairāk mērķu.
11) Šķēršļu pārvarēšana - Komanda pa
iezīmētu trasi veic distanci, kurā ir
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dažādas grūtības uzdevumi un
šķēršļi.
12) Vasaras biatlons - Pēc starta signāla
dalībnieki
vienlaikus
dodas
distancē, pārvar šķēršļus, veic
uzdevumus, izgatavo mērķus un
sašauj mērķus, katram dalībniekam
pārmaiņus šaujot 3 reizes.
13) Vērtēšana pēc acumēra - Sacensību
dalībnieki, izmantojot acumēru,
atvēlētajā laikā veic mērījumus
(piemēram, nosaka attālumu līdz
norādītam objektam, konstrukcijas
augstumu,
medību
trofejas
parametrus u.c.).
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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)

X Latvijas Avīze, žurnāls „Medības”
X www.latma.lv, ww.allforhunt.com, www.la.lv, www.dundaga.lv
X 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:

10.09.2013.
Elmārs Švēde

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

(paraksts)

Aiva Škraba

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
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