Pielikums Nr.6.2.
MSAF
līdzekļu izmantošanas
vadlīnijām
NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU

Sabiedrības informēšana par medību saimniecības aktualitātēm
AS „ Lauku Avīze”

Projekta nosaukums:
Projekta īstenotājs:

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas līguma/vienošanās
numurs
datums
2013/56 (6414)
11.04.13
2. Informācija par projekta finansējuma apjomu
Piešķirtā summa
Izlietotā summa
Atlikums

MSAF finansējums, LVL
2050,00
2050,00
0,00

Projekta kopējas izmaksas, LVL
5396,33

3. Projekta īstenošanas laiks
No

2013.gada

10.

marts

līdz

2013.gada

15.

novembrim

1

4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)

Sabiedrībai, kas ikdienā nesaskaras ar medību jautājumiem, trūksti izpratnes un zināšanu par to, kāda nozīme medībām ir dabas aizsardzības jomā, kā arī kāda ieteikme
medību saimniecībai ir uz lauksaimniecību, mežasaimniecību, kā arī sabiedrības drošību. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par medību saimniecības nozīmi,
informēt plašu lasītāju loku par medību saimniecības aktualitātēm, kā arī nodrošināt medniekus ar bagātīgu, izglītojošu un noderīgu informāciju par un ap medībām.
Projekta ietvaros 2013.gadā laika posmā no aprīļa līdz novembrim bija plānots publicēt rakstus ar medību tematiku, iztirzājot dažādas aktuālas problēmas un jautājumus
šādos AS “Lauku Avīze” izdevumos: Latvijas Avīze, žurnāls Medības, žurnāls Agrotops. Papildus šie raksti tika publicēti arī interneta vietnē www.la.lv sadaļā “Cope un
medības”, kas vairāk nekā 165 000 lasītājiem ir pieejama bez maksas. Jāpiebilst, ka minētie izdevumi tiek lasīti visā Latvijā.

5. Projekta ietvaros veiktie pasākumi saskaņā ar darba uzdevumiem

Veikto pasākumu apraksts

Darba uzdevums

I.

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

Pasākuma un rezultāta
dokumentāls apliecinājums
(līgumu, rēķinu u.c. dokumentu
datums, nr., priekšmets)

Pēc monitoringa kompānijas TNS datiem vidēji
vienu laikraksta „ Latvijas Avīze” numuru lasa un
ar rakstiem bija iespējams iepazīties 90 000 lasītāju
auditorijai, ar žurnālā “Medības” publicētiem
rakstiem 12 000 , bet žurnālā “Agrotops” 8 000
lasītāju.

Honorārs I.Pētersonei par rakstu
sagatavošanu „ Latvijas Avīzē” ,
žurnālā „ Agotops” aprīlis oktobris , Dok.bankas pārks.
Nr.1170;Nr.1182;Nr.1194;Nr.1205;
Nr.1218;Nr.1228; Nr.1233

posmā:

Publikācijas “Latvijas Avīze”
Lai attīstītu medību saimniecību
un informētu sabiedrību par
aktualitātēm medību saimniecībā,
sagatavot un publicēt:
- publikācijas izdevumā “Latvijas
Avīze”

25.04.13 – Ilze Pētersone „ Krīt vecie trofeju rekordi”
selektīvajām medībām arvien labāki rezultāti. Šis raksts
bija par maijā gaidāmo Baltijas trofeju izstādi, sniedzot
informāciju un aicinot medniekus tajā piedalīties.
16.05.13 – Ilze Pētersone ” Kaimiņu trofeju zelts”
Lietuvā un Igaunijā izlases medības sen vairs nav
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- rakstus žurnālā “Agro Tops”
- rakstus žurnālā “Medības”

jaunums. Raksts ir par medību saimniecības veidošanu
mūsu kaimiņvalstīs, kas paplašina Latvijasmednieku
redzeslauku un rada iespējas arī likumdevējiem uzzināt,
kā medību saimniecība tiek veidota citās valstīs.
06.06.13 – Ilze Pētersone „ Līgosvētki bez Jāņu buka”
Mednieki kreņķējas, ka sarucis stirnu skaits. Rakstā tiek
aplūkota tēma, kas saistīta ar medījamo dzīvnieku
apsaimniekošanu un raksturo situāciju Latvijas mežos.
Mednieki kreņķējas, ka senā tradīcija – uz Jāņiem gādāt
buku – jāaizmirst, jo stirnas jau kuro medību sezonu
nākas saudzēt. Pēdējo četru gadu bargo ziemu dēļ to
skaits sarucis par vairāk nekā simts tūkstošiem. Šī
informācija palīdz medniekiem saprast, kāda ir situācija
citās Latvijas vietās.

Savukārt interneta vietnei www.la.lv pēc Google
Analytics vidēji mēnesī bija 165 304 unikālie
apmeklētāji

Honorārs I.Tellei par korektūru
aprīlis - oktobris Dok.bankas pārks.
Nr.1170;Nr.1182;Nr.1194;Nr.1205;
Nr.1218;Nr.1228; Nr.1233

Projekta ietvaros rakstos tika aplūkoti jautājumi,
kas ne tikai paplašina sabiedrības izpratni par
medību saimniecības norisēm, bet arī uzrunāti kā
mednieki, tā zemnieki, tādā veidā cenšoties mazināt
konfliktsituācijas postījumu jautājumos.

Honorārs I.Cišam par „ LA”
maketēšanu aprīlis - oktobris .
Dok.bankas pārks. Nr.1170;
Nr.1182;Nr.1194;Nr.1205;Nr.1218;
Nr.1228; Nr.1233

Publikācijas žurnālā “Medības”:
03.05.13 – Linda Dombrovska “Mežacūka paēdusi, mežacūka
dzīva”. Raksts tapis sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra Augkopības nodaļas vadītāju un konsultantu Oskaru
Balodi. Raksta uzdevums ir informēt medniekus par to, kā
saimniekot, lai
samazinātu postījumus, kas nodarīti lauksaimniecībai, kā arī, lai
informētu lasītājus par to, kādas lauksaimniecības kultūras meža
dzīvniekiem garšo vai negaršo.
03.06.13 – Linda Dombrovska “Baltijas labākas
trofejas un staltbrieža riesta dziesma Mežaparkā”.
Raksts par maijā notikušo Baltijas trofeju izstādi, kā arī
atskats uz blakus pasākumiem izstādes laikā, nodrošina
atgriezenisko saiti par pasākuma norisi un atskatu uz
notikumiem.
03.06.13. – Ilze Pētersone “Limiti Centrālvidzemē. Vairāk
dzīvnieku – lielāks pieļaujamais nomedījamo pārnadžu skaits”.
Raksts par to, ko sprieda un lēma Valsts meža dienesta sanāksmē par
maksimālā pieļaujamā nomedīšanas apjoma noteikšanu. Šis raksts ļauj
saprast, kādi kritēriji tiek ņemti vērā, nosakot limitu.

Honorārs L.Dombrovskai par rakstu
sagatavošanu laikrakstā „ Latvijas
Avīze” un žurnālos „ Medības” ,
„Agrotops” maijs - oktobris ,
Dok.bankas pārks.Nr.1170;
Nr.1182; Nr.1194; Nr.1205;
Nr.1218;Nr.1228;Nr.1233
Honorārs J.Gruzdiņam par
„Agrotopa” maketēšanu maijs oktobris , Dok.bankas pārks.
Nr.1182;Nr.1194;Nr.1205;Nr.1218;
Nr.1228; Nr.1233
Honorārs I.Martinsonam par
„Medības” maketēšanu maijs oktobris , Dok.bankas pārks.
Nr.1182;Nr.1194;Nr.1205;Nr.1218;
Nr.1228; Nr.1233
Honorārs I.Būmanei par rakstu
sagatavošanu žurnālā „ Agotops”
jūnijā , Dok.bankas pārks. Nr.1194.
Honorārs G.Skagalei par rakstu
sagatavošanu žurnālā „ Agotops”
jūnijā un augustā , Dok.bankas
pārks. Nr.1194; Nr.1218
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Publikācijas žurnālā “Agrotops”
Maija numurs – Lindas Dombrovskas raksts „ Par
pieļaujano dzīvnieku skaita noteikšanu” . Limitēto
medījamo dzīvnieku skaita vērtējuma un lielāka
pieļaujamā nomedīšanas apjoma plānošana , kurās tiek
aicināti piedalīties arī lauksaimnieki un meža īpāsnieki.
Jūnija numurs – Ilzes Būmanes raksts „ Kā
sadarboties lauksaimniekiem un medniekiem, lai
neciestu sējumi?” saruna ar dažādu novadu
lauksaimniecības uzņēmumu
pārstāvjiem.
Intervija (nosaukums „ Kvieši , kas negaršo
mažacūkām” autors Gundega Skagale) ar z/s Rubuļi
pārvaldnieku Sergeju Virtu, par ziemas kviešu šķirnēm ,
kas nepatīk meža zvēriem.
II.posmā:
Publikācijas “Latvijas Avīzē”
04.07.13. – Ilze Pētersone „Purnavu muižas” kausa
ieguvējiem palīdz arī pieredze tālšaušanā” Par mārtiņu
Gaņģi”
18.07.13. – Ilze Pētersone raksts „Mednieks – tas ir
stilīgi” par jauno mednieku nometni „ Vanaga acs” atklāj
talantus.
08.08.13.
Mednieku
festivāls
"Minhauzens"
piedimdina Dundagu, Ilze Pētersone: “Mednieku
festivāls pulcē 1210 dalībniekus no visas Latvijas.
Pagājušās nedēļas nogalē Dundagu ar bisēm šautuvēs un
mūziku estrādē pierībināja 15. mednieku festivāls
"Minhauzena svētki 2013". Dundžiņu pusē šogad
spēkiem mērojās 1210 Latvijas mednieki no 66
kolektīviem, kopā ar atbalstītājiem sarīkojumu apmeklēja

Honorārs A.Pirktiņai par rakstu
sagatavošanu žurnālā „ Agotops”
jūlijā un septembrī , Dok.bankas
pārks. Nr.1205; Nr.1228
Honorārs A.jermakam par rakstu
sagatavošanu laikrakstā „ Latvijas
Avīze” augustā , Dok.bankas
pārks. Nr.1218
Honorārs K.Rozmiaņecai par rakstu
sagatavošanu žurnālā „ Medības”
jūlijā, Dok.bankas pārks. Nr.1205.
Honorārs I.Galkinai par rakstu
sagatavošanu žurnālā „ Medības”
Oktobrī , Dok.bankas pārks.
Nr.1233
Honorārs I.Mitānei par rakstu
sagatavošanu žurnālā „ Agotops”
oktobrī , Dok.bankas pārks.
Nr.1233

Visām projektā iesaistītajām
personām par novembrī veiktajiem
darbiem norēķins tiks veikts līdz
12.12.13.
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vairāk nekā divi tūkstoši ļaužu. ”
22.08.13. Piegaudošanas speciālists palīdz nomedīt
piecus vilkus, Aldis Jermaks: „Līdz 19. augustam
Latvijas mežos nomedīti trīsdesmit seši pelēči”.
Mednieki lēš, ka Valsts meža dienesta noteikto
pieļaujamo nomedīšanas apjomu nāksies palielināt līdzīgi
kā pagājušajā medību sezonā. Patlaban spēkā 200 vilku
limits.“
22.08.13. „ Kā jūtas sieviete vīrišķajā medību
pasaulē” , Ilze Pētersone: “Mednieki, tāpat kā jūrnieki
vai zvejnieki nereti ir aplam māņticīgi, viņu vaimanas par
sievieti uz kuģa kā neveiksmes zīmi atbalsojušās līdz
mūsdienām. Ticiet vai ne – bet arī mednieku pasaulē
joprojām kāds paburkšķ, ka tas sievišķis ar plinti rokā
neko labu nenesīs – medījuma nebūs un vispār viss būs
slikti.”

Publikācijas žurnālā “Agro Tops:
Jūlija numurā – intervija (nosaukums “Medības –
pienākums vai vaļasprieks?”; autors Anita Pirktiņa)
ar Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža
resursu un medību nodaļas vadītāju Ritu Bentu un
vecāko referentu Jāni Bāru par grozījumiem Medību
likumā un mednieku un zemnieku nesaskaņām šo
grozījumu sakarā.
Augusta numurā – Gundegas Skagales raksts
“Mednieki aicina slēgt līgumus” par Mednieku
savienības aicinājumu zemniekiem slēgt līgumus ar
mednieku kolektīviem arī par šaušanas stigu
izpļaušanu un medību torņu uzstādīšanu sējumu
tuvumā; Lindas Dombrovskas raksts “Cīņa ar
mežacūku apetīti” par pieejamajiem repelentiem
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mežacūku atbaidīšanai no apsētajiem tīrumiem.”
Septembra numurā – Anita Pirktiņa raksts „
Galvenais – meklēt risinājumus, nevis vainīgos”
par Medību koordinācijas komisiju (MKK) veidošanu
novadu pašvaldībās kas šobrīd iekļauta kotiģētajā
Medību likumā. Pirmais novads, kas šādu komisiju
izveidojis vēl pirms izmainām likumā , ir Koknese.
Publikācijas žurnālā “Medības:
Jūlija numurs – Kristīne Rozmiaņeca raksts „ Kā
policija vērtē ieročus.” saruna ar licencēšanas un atļauju
sistēmas inspektoru Māri Dumpi.
Augusta numurā – Ilzes Pētersones raksts ”Vanaga
acī” arī ekstrēmi pārbaudījumi” par jauno mednieku
nometnē Mārkulīčos dalībnieku apgūto obligāto
minimumu.
Ilze Pētersones raksts “Izcilās Austrijas trofejas
iedvesmo” par jaunu piebarošanas praksti, ko
piekopj mednieki Austrijā, lai uzlabotu stirnāžu
trofeju kvalitāti. Metode, ko iespējams izmēģināt un
pielāgot arī Latvijas apstākļiem.
Septembra numurā – Ilzes Pētersones raksts “Limiti
un postījumi” par to, kā savvaļas dzīvnieku postījumi
ietekmē virsmežniecību plānotos limitus.
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III.posmā
Publikācijas žurnālā “Medības”
Oktobra numurā: Lindas Dombrovska raksts
“Jaunaudzēm netuvoties!” par to, kā harmonizēt
mežsaimniecības un medību saimniecības intereses.
Novembra
numurā:
Ilzes
Galkinas
raksts
“Dzinējmedībās iet zemnieki” par iespēju sadarboties
zemniekiem un medniekiem.
Publikācijas “Latvijas Avīzē”:
26.09.13. Ilze Pētersone ”Briežu sekss Kurzemē” ,
Zvārdes pusē brieži bauro un mīlējas , ka meži skan. Kā
izmantojot novērošanas kameru, Mārim Bērziņam
izdevās nomedīt briedi ar bīstamu ragu formu.
17.10.13. Ilze Pētersone „ Mednieki šokā” medījamo
dzīvnieku jaunā piebarošanas kārtība izraisa diskusijs;
Raksts „Uz bebriem – ziemā” .
31.10.13. Ilzes Pētersones raksts “Izstāde rāda arī
mednieku kļūdas” par medību trofeju izstādi, kas tika
atklāta Cēsīs.
14.11.13. Ilzes Pētersones raksts “Iveta Galecka par
veiksmes trūkumu zosu medībās nevar žēloties” par
to, ka sieviešu dalība mūsdienu medībās vairs nav
retums, taču tāds putnu birums ne tik bieži gadās arī
daudz rūdītākiem medniekiem.
Publikācijas žurnālā “Agrotops”
Oktobra numurā – Ilzes Mitānes raksts „ Lopkopji un
plēsēji – kurš kuru?” par dabas ietekmi uz
saimniekošanu laukos, jo pēc lauksaimnieku domām
pastāvošā sistēma Latvijā nenodrošina zemnieku ar saldu
un bezrūpīgu miegu. Zemkopji un lopkopji skaudri izjūt
lielo atbildības nastu, jo viņi cīņā ar plēsējiem ir atstāti
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praktiski vieni.
Novembra numurā – Ilzes Mitānes raksts turpinājums
no oktobra numura „ Lopkopji un plēsēji – kurš kuru?
„ par dabas ietekmi uz saimniekošanu laukos un pieredzi
ārzemēs.
Atbilstoši darba uzdevumiem, raksti ir pārpublicēti arī
interneta vietnē www.la.lv sadaļā “Cope un medības”.
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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)
TV
Radio
X Projekta ietvaros laikrakstā „ Latvijas Avīze” publicētas 13 publikācijas, žurnālā „
Prese
Medības” 8 publikācijas un žurnālā „ Agrotops” 8 publikācijas.
X Visas drukāto izdevumu publikācijas izvietotas un glabājas portāla www.la.lv
Internets
arhīvā.
Citi
Apstiprinu, ka Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi izlietoti paredzētajiem mērķiem, līguma
tāmē un darba uzdevumos norādīto pasākumu īstenošanai un atbilstoši šim pārskatam.
Datums:

15.11.13

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

(paraksts)

Silva Krilova
(Projekta īstenotāja grāmatveža vārds, uzvārds)

(paraksts)

Linda Dombrovska
(Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

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

Aigars Stankēvičs
aģentūras direktors
aigars.stankevics@la.lv
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