Pielikums Nr.6.2.
MSAF
līdzekļu izmantošanas
vadlīnijām

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU
Projekta nosaukums:
Projekta īstenotājs:

„Mednieku izglītošana, seno medību rituālu un ceremoniju
popularizēšana un mednieku interešu pārstāvniecība”
Latvijas Mednieku asociācija

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas līguma/vienošanās
numurs
datums
2013/44
04.04.2013.

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu
MSAF finansējums, LVL
1 390
Piešķirtā summa
1 390
Izlietotā summa
0
Atlikums

Projekta kopējas izmaksas, LVL
5536

3. Projekta īstenošanas laiks
No

2013.gada 4.

aprīļa

līdz

2013.gada 15.

novembrim

1

4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)
Vērtējot sabiedrības attieksmi pret medībām un mednieku vispārējo zināšanu līmenī, tika secināts, ka mērķtiecīgi jāturpina iesāktais darbs, lai veicinātu
dziļāku sabiedrības informēšanu par mednieku saimniecību (klubu) darbības principiem medību resursu apsaimniekošanā un saglabāšanā. Šā projekta
galvenais mērķis ir vērsts uz mednieku izglītošanu, ceļot medību kvalitāti, atdzīvinot senas mednieku tradīcijas un rituālus, kā arī sabiedrības informēšanu,
popularizējot medības kā reālu dabas resursu apsaimniekošanas veidu.
Mērķis ir popularizēt medības kā veselīgu un sabiedrībai noderīgu atpūtas veidu, piesaistot mednieku saimei arvien jaunus cilvēkus.
Svarīga mērķa sastāvdaļa ir mednieka kultūras un ētikas būtība, tās aktualizēšana.
Rezultāti:
1) veikta mednieku izglītošana un informēšana attiecībā uz izmaiņām normatīvajos aktos;
2) palielināta mednieku interese par medību saimniecības aktuāliem jautājumiem;
3) pozitīvs viedoklis par medībām kā veselīgu un sabiedrībai noderīgu atpūtas veidu, uzsverot medību nozīmi dzīvnieku apsaimniekošanas un medību platību uzturēšanas
jautājumos;
4) mednieku kultūras un ētikas kvalitatīva pilnveidošanās;
5) mednieku interešu pārstāvēšana attiecībā uz dabas aizsardzības jautājumiem, it īpaši centieniem ieviest dažādus nepamatotus medību aizliegumus.

5. Projekta ietvaros veiktie pasākumi saskaņā ar darba uzdevumiem
Darba uzdevums

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

1.posma darba uzdevumi:

1. Organizēt seminārus un
piedalīties darba grupās par
aktuāliem medību
saimniecības jautājumiem ar
mērķi izglītot interesantus un

1. 12. 04. Rīgā, Skanstes 50c.
Seminārs par šādām tēmām:
 Izmaiņas medību likumā un
ieroču aprites likumā.
Vadīja Haralds Barviks.
 Pareiza trofeju pirmapstrāde

Projekta ietvaros noorganizēti un novadīti
15 izglītojošie semināri, kopējais dalībnieku
skaits sasniedza 350-370 klausītāju , pēdējos
6 seminārus noklausījās 169 mednieki vidēji
28 klausītāji seminārā. Paralēli praktisko
zināšanu apguvei notika medību likuma

Pasākuma un rezultāta
dokumentāls apliecinājums
(līgumu, rēķinu u.c.
dokumentu datums, nr.,
priekšmets)
Līgums nr. 1/04/2013 ar Latvijas
Safari klubu par semināru
organizēšanu mednieku
izglītošanai
16.05.2013.Rēķins Nr. D11/05,
semināru organizēšana,transports

2

popularizēt medības.
2. Piedalīšanās medījamo
dzīvnieku uzskaites rezultātu
apspriešanā, lai pārstāvētu
mednieku kolektīvu
intereses.
3. Medību un tradīciju
popularizēšana plašsaziņas
līdzekļos.

un noformēšana. Praktisks
piemērs bebra dīrāšanā.
Vadīja Raimo Jansons.
Semināru apmeklēja 20
interesenti.
2. 16.04. Rīgā, Skanstes 50c.Seminārs
par medību nažu izvēli
(uzgriežamie, dīrāšanai, universālie
), pareizu eksplotāciju, asināšanu,
glabāšanu. Semināru vadīja Oskars
Treilihs.
3. Notikuši šādi semināri,
starptautiskās medību trofeju
izstādes „Trophy Grand Prix Riga
2013” ietvaros:
 10.05.Mežaparka Lielajā
estrādē. Medību suņu
apmācības un metodes.
Semināru vadīja Armands
Cirsis.
 11.05. Mežaparka Lielajā
estrādē. Par loku
izmantošanas iespējām
medībās (ar
paraugdemonstrējumiem).
Semināru vadīja Jānis
Kļaviņš.
 11.05. Mežaparka Lielajā
estrādē. Trofeju
pirmapstrāde un
noformēšana. Semināru

medību noteikumu kā arī Ieroču un speciālo
līdzekļu aprites likuma prasību apguve.
Seminārus vadīja pieredzējuši mednieki
konkrēto tēmu eksperti un labākie speciālisti,
tajā skaitā vadoši Eiropas speciālisti ( Vaclavs
Svoboda Čehija).Projekta ietvaros veikts
aktīvs darbs Medību un mednieku
popularizēšanā plašsaziņas līdzekļos, TV,
radio, prese , internets. Par sevišķi efektīvu
uzskatāma sadarbība ar masu medijiem, kuru
darbības sfēra nav saistīta ar medību
jautājumu atspoguļošanu ikdienā, jo tika
aptverta un par medību jautājumiem
informēta plaša auditorija, kura ikdienā par
šiem jautājumiem neinteresējās un nav
informēta , kurai bieži ir maldīgs priekšstats
par jautājumiem, kuri saistīti ar medījamo
dzīvnieku aizsardzību un populāciju
apsaimniekošanu. Par medību nozīmi
intensīvas lauksaimniecības un mežkopības
apstākļos kādi ir Latvijā.
Semināru popularitāte un plašā apmeklētība
liecina par šādu semināru nepieciešamību.
Sadarbība ar masu medijiem attīstāma un
nenoliedzami vērtīga sabiedrības izglītošanā
un pareiza viedokļa un izpratnes veidošanā
par medību nozīmi un medniekiem kā
Latvijas kultūrvēstures tradīciju nesējiem.
Darbs pie likumdošanas un normatīvo aktu
izstrādes nepieciešams, lai veidotu
progresīvu, medību saimniecību attīstošu

25.06.2013. Rēķins Nr. 1.,
semināra vadīšana
09.10.2013.0 Rēķins Nr. 2,
semināra vadīšana
13.11.2013. Rēķins Nr. 3,
semināra vadīšana
04.10.2013. Rēķins Nr. D06/10,
Semināra organizēšana ar ārvalstu
vieslektora piedalīšanos,
transports
29.08.2013.Rēķins WS-1308008,
semināra organizēšana.
10.10.2013. Rēķins WS-1310005,
semināra organizēšana.

15.11.2013. "Statoil Fuel &
Retail Latvia" čeka nr. 36062transports
17.11.2013. "Statoil Fuel &
Retail Latvia" čeka nr. 24028transports
17.11.2013. "Statoil Fuel &
Retail Latvia" čeka nr. 21086transports
15.11.2013. "Statoil Fuel &
Retail Latvia" čeka nr. 24028transports
15.11.2013. "Statoil Fuel &
Retail Latvia" čeka nr. 35965transports
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vadīja Haralds Barviks.
18.05. Mežaparka Lielajā
estrādē. Nelimitēto
dzīvnieku medības ar
rīkiem. Semināru vadīja
Raimo Jansons.
 18.05. Mežaparka Lielajā
estrādē. Medību suņu
apmācības un metodes.
Semināru vadīja Aigars
Remess.
4. Dalība Medību likuma darba grupās
un tautsaimniecības komisijas
sēdēs. 2., 3. lasījums „Medību
likuma grozījumos”.
5. Aktīva dalība „Dzīvnieku
aizsardzības un ētikas padomes”
sēdēs.
 Nolikuma izstrāde;
 Tikšanās un viedokļu
apmaiņa ar dzīvnieku
aizsardzības organizācijām.
 Panākts vienots viedoklis
par suņu un kaķu
identifikācijas
nepieciešamību, tiek
gatavots dokuments ar
priekšlikumiem šī projekta
īstenošanai;
6. Limita apspriešanas sapulces:
 Gulbene, Rēzekne – Ilmārs


normatīvo bāzi un attīstītu savstarpējo
sadarbību ar saistītajām nozarēm kā
lauksaimniecība, lopkopība , mežsaimniecība,
lai veicinātu medījamo dzīvnieku aizsardzību,
populāciju taupīgu un pareizu
apsaimniekošanu.
Projekts uzskatāms par veiksmīgu un
attīstāmu, kuram būtu jādarbojas nepārtraukti
visu gadu.
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Štāls
Ziemeļkurzeme - Aldis Felts
Zemgale - Egīls Ozols
Dienvidkurzeme - Raimo
Jansons

Limita apspriešanas sapulces
Austrumlatgalē, Ziemeļaustrumu,
Ziemeļkurzemes, Zemgales un
Dienvidkurzemes reģionos.
Publikācijas žurnālos „Medības”, „MMD”,
laikrakstā „Latvijas Avīze”, portālos
www.allforhunt.com, www.latma.lv.
TV 7 Pāraide par vēsturiskajām medību
tradīcijām, ētiku un trofeju nozīmi;
TV 5 Diskusija par meža dzīvnieku
postījumu samazināšanas un novēršanas
iespējām;
Baltijas TV kanāls Par trofeju un Trofeju
izstāžu nozīmi medību procesā un medību
saimniecības organizēšanā. u.c.
2.posma darba uzdevumi:
1. Organizēt seminārus un
darba grupas par aktuāliem
medību saimniecības
jautājumiem ar mērķi izglītot
interesentus un popularizēt
medības:

22. 08.2013. Rīgā, Skanstes 50c. Seminārs
par šādām tēmām:
17.00 Medību nažu lietošana un to
asināšana. Vadīja – Oskars Treilihs.
18.30 Izmaiņas medību likumā. Vadīja
Haralds Barviks.
Abus semināru apmeklēja 18 interesenti.
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-semināri par aktuāliem un
tradicionāliem ar medībām
saistītiem jautājumiem un
tēmām, piemēra, izmaiņas
medību reklamējošos
normatīvos aktos, trofeju
pirmapstrāde un
noformēšana;
- semināri par mednieku
kultūras, ētikas un tradīciju
jautājumiem;
- izbraukumi uz mednieku
klubiem, informējot tos par
būtiskiem un aktuāliem
notikumiem un jautājumiem.
2. Medību popularizēšana
sabiedrībā laikraksti,
interneta vide.
3. Apmācības izbraukumi pie
medniekiem, uzsverot tieši
drošības prasību ievērošanu
un medību šaujamieroču
lietošanas pamatprincipus.

Attiecībā uz nažu asināšanu - medniekiem
mūžam sens jautājums, kā uzasināt nazi, ir
jaunas lietas, ir jāmācās asināt, kā arī
pareizi izvēlēties nazi. Ieskats kādu nazi
kādās situācijās medībās lietot, ņemot vērā
dažādos nažu veidus. Seminārs sniedza
pamatzināšanas un principus saistībā ar
medību nažiem.
Ņemot vērā to, ka 2014.gada 1.janvārī
spēkā stāsies daudzas jaunas normas
Medību likumā, svarīgi ir jau laicīgi sākt
iepazīstināt medniekus ar novitātēm, lai
izvairītos no pārpratumiem un problēmām,
kas rodas nezināšanas dēļ.
Latvijas Mednieku asociācijas valdes
priekšsēdētāja vietnieks Haralds Barviks
sniedza interviju žurnāla „Medības”
augusta numuram, kurā viņš izteica
viedokli un novērojumus par Medību
likuma izskatīšanu, raksta nosaukums
„Balsojums pret medībām”. / Žurnāls
„Medības” augusts, 2013, nr. 8(13)/.
Intervija Latvijas Radio 1, Otrdiena,
2013. gada 30. jūlijs, raidījums
„Pēcpusdiena”, plkst. 17.41.
/http://www.latvijasradio.lv/program/1/201
3/07/20130730.htm/
Viens no pasākumiem, ar kura palīdzību
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tiek plānots ierobežot bīstamā Āfrikas cūku
mēra izplatību no Krievijas un
Baltkrievijas, būs žoga būvēšana uz
robežām ar mērķi neļaut brīvi pārvietoties
infekcijas iznēsātājām - mežacūkām.
Plānots, ka vērienīgās būves izmaksas segs
Eiropas Savienība. Piedalās: Barviks
Haralds - Latvijas Mednieku asociācijas
priekšsēdētāja vietnieks; Juškus Dzintars Daugavpils vetārsts
Latvijas Mednieku asociācijas
priekšsēdētāja vietnieks Haralds Barviks un
valdes loceklis Zigmārs Zaķis piedalījās
jauno mednieku nometnē „Vanagu acs”
Mārkulīčos. Haralds Barviks nometnes
dalībniekiem stāstīja par dažādiem ar
medībām saistītiem jautājumiem, kā arī
devās praktiskās medībās kopā ar jaunajiem
censoņiem. Zigmārs Zaķis stāstīja par
Bavārijas asinspēdu dzinējsuņiem un
mākslīgās asinspēdas izlikšanu,
Publikācija: 18.07.2013. Jauno mednieku
nometne „Vanaga acs” atklāj talantus. Ilze
Pētersone. www.la.lv
/http://la.lv/index.php?option=com_content
&view=article&id=385702:jaunomednieku-nometne-qvanaga-acsq-atkljtalantus&Itemid=433/
Latvijas Mednieku asociācijas mājas lapā
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www.latma.lv - publikācijas, kas saistītas
ar aktualitātēm un jaunumiem medību
nozarē, kā arī dažādiem pasākumiem un
notikumiem, kas saistīti ar medībām un ir
saistoši gan medniekiem, gan arī citiem
interesentiem.
29.08.2013. PVD turpina cīņu ar
trakumsērgu
13.08.2013. Seminārs par medību
nažiem un izmaiņām likumos
06.08.2013. Staltbriežu govis un teļus
ļauj medīt agrāk
04.08.2013. Minhauzenā uzvar
Mārkulīču komanda
31.07.2013. Pārtraucot piebarot meža
dzīvniekus, palielinās postījumu risks
30.07.2013. Minhauzena karte,
komandu saraksts, sacensību
programma
26.07.2013. Mihauzena svētku
programma
22.07.2013. LATMA uzsāk sarunas ar
LKF
18.07.2013. Vanagacēni mācās kļūt
par medniekiem
10.07.2013. Saeima labo pieļautās
kļūdas Medību likumā
09.07.2013. Noteikts limits vilku
medīšanai
08.07.2013. Minhauzena disciplīnu
nolikumi
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08.07.2013. Eināram Lapiņam 2.vieta
EČ medību šaušanā
08.07.2013. Atklātās šaušanas
sacensības Rugājos
03.07.2013. Medību likumu steidzamā
kārtā skatīs vēlreiz
Publikācijas portālā
ww.allforhunt.com
12.08.2013. LATMA rīko semināru
medniekiem
05.08.2013. Minhauzens 2013: bildes un
rezultāti.
19.07.2013. Vanagacēni mācās kļūt par
medniekiem.
1. 02.07.2013.Izbraukums uz
Vecmurjāņu mednieku klubu– Sējas
novads. Apmācības apmeklēja 36
cilvēki.
2. 04.07.2013.Izbraukums uz Rīgas
mednieku klubu – Ogre. Apmācības
apmeklēja 14 cilvēki.
Abos apmācību izbraukumos tika runāts
par jauno medību likumu, izmaiņām un
grozījumiem tajā, kā arī par drošības
prasībām medībās, vislielāko akcentu liekot
tieši uz drošības prasībām medībās un
šautuvē. Apmācības vadīja Latvijas
Mednieku asociācijas priekšsēdētāja
vietnieks Haralds Barviks.
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Noslēguma posma darba
uzdevumi:
1. Organizēt seminārus
un piedalīties darba
grupās par aktuāliem
medību saimniecības
jautājumiem ar mērķi
izglītot un
popularizēt medības
(izriet no brīža
aktualitātes)
2. Medību
popularizēšana
sabiedrībā laikraksti,
interneta vide.
3. Apmācības
izbraukumi pie
medniekiem,
uzsverot tieši
drošības prasību
ievērošanu un
medību šaujamieroču
lietošanas
pamatprincipus.
4. Veicināt mednieku
kultūras, ētikas un
tradīciju/rituālu
tajaunošanu/iedzīvinā
šanu šodienas medību
dzīvē sadarbībā ar
plašsaziņas

24.09.2013. seminārs par medību nažiem
un to asināšanu. Vadīja Oskars Treilihs.
Semināru apmeklēja18 cilvēki.
04.10.2013. seminārs par mānekļu
izmantošanu medības . Vatslavs Svaboda
no Čehijas. Semināru apmeklēja 21 cilvēks.
09.10.2013. Seminārs par pareizu
dīrāšanu, ar paraugdemonstrējumiem.
Vadīja Raimo Jansons. Semināru
apmeklēja 30 cilvēki.
07.11.2013. Seminārs par slazdošanu.
Vadīja Raimo Jansons,semināru apmeklēja
vairāk kā 50 cilvēku.
19.09. LTV1 raidījums „Četras istabas”.
Piedalās Latvijas Mednieku asociācijas
valdes priekšsēdētāja vietnieks Haralds
Barviks. Raidījumā tika aplūkotas šādas
tēmas : meža dzīvnieki- drauds uz ceļa,
meža dzīvnieki un autovadītāji, briežu
baurs, cilvēka saskare ar meža dzīvnieku.
http://www.ltv.lv/lv/raksts/19.09.2013cetras-istabas.id18107/
Žurnāls „Baltijas Koks”, oktobra numurs,
„Rosīgā mednieku saime” Aigars Roga.
Intervija ar Latvijas Mednieku asociācijas
valdes priekšsēdētāja vietnieku Haraldu
Barviku par aktualitātēm jautājumos, kas
saistīti ar medībām.
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līdzekļiem,t.sk.TV

23.09.2013. Latvijas Radio 1, raidījums
„Krustpunkts”, Latvijas Mednieku
asociācijas valdes priekšsēdētāja vietnieks
Haralds Barviks izsaka asociācijas viedokli
par šādu notikumu: Dundagas pusē
sākusies cīņa par medību teritoriju pārdali.
Vietējā pašvaldība un policija nesteidzas
ierobežot kāda mednieka aktivitātes, kurš
terorizē zemju īpašniekus, vilto
dokumentus, pārpērk citiem medību
kolektīviem iznomātās zemes nolūkā iegūt
pie Slīteres rezervāta simtiem hektāru lielas
platības. Kā risināt samilzušo konfliktu un
novērst līdzīgu situāciju veidošanos citviet
Latvijā?
http://lr1.latvijasradio.lv/lv/raksts/krustpun
kta/mediibu-raisiitas-kaisliibas.a28802/
14.09.2013. Rīgā, Spīķeru promenādē
norisinājās pasākums „Lauki ienāk
pilsētā” , kur Latvijas Mednieku
asociācijas pārstāvji kopā ar Latvijas
Mednieku savienības dalībniekiem
pārstāvēja mednieku sadaļu.
27.09.2013. BNS intervija (telefoniska),
kur LATMA valdes priekšsēdētāja
vietnieks Haralds Barviks stāstīja par
medībām, postījumiem un attiecībām ar
zemniekiem.
Žurnāls „Kapitāls” ,oktobris 2013
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(190),”Dodoties medībās: ne spalvas”.
H.Barviks stāsta par medībām, pieredzi.
(134.-138.lpp.)
www.latma.lv - publikācijas, kas saistītas
ar aktualitātēm un jaunumiem medību
nozarē, kā arī dažādiem pasākumiem un
notikumiem, kas saistīti ar medībām un ir
saistoši gan medniekiem, gan arī citiem
interesentiem.
1. Iespēja iegādāties bebru slazdus.
14.11.2013.
Visefektīvākais veids, kā kontrolēt bebru
populāciju, ir medības ar slazdiem.
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2013/ie
speja-iegadaties-bebru-slazdus-233/
2. Cauna slazdā! 07.11.2013.
7.novembrī notika LATMA rīkotais
seminārs par slazdošanu.
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2013/ca
una-slazda--232/
3. Seminārs: Meža dzīvnieku
slimības, to atpazīšana.
06.11.2013.
Iesakām Jums MKPC rīkoto bezmaksas
semināru.
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2013/se
minars-meza-dzivnieku-slimibas-toatpazisana-230/
4. LVM piedāvā iespēju izmantot
brīvās platības. 05.11.2013.
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Latvijas valsts meži piedāvā savu skatījumu
brīvo platību izmantošanai medību tiesību
nomniekiem.
5. Sasparojušies vilku mednieki.
05.11.2013.
Latvijas avīzes portālā LA.lv sadaļā "Cope
un medības" aizraujošs stāsts par vilku
medībām.
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2013/sa
sparojusies-vilku-mednieki-229/
6. Bezmaksas seminārs par slazdošanu.
22.10.2013.
Pēc interesentu izteiktās vēlmes,
7.novembrī rīkojam semināru par
slazdošanu.
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2013/be
zmaksas-seminars-par-slazdosanu-225/
7. PVD pieņem lapsas un
jenotsuņus. 17.10.2013.
PVD no pirmdienas pieņems nomedītās
lapsas un jenotsuņus trakumsērgas
vakcinācijas efektivitātes pētīšanai.
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2013/pv
d-pienem-lapsas-un-jenotsunus-224/
8. Cēsīs novembrī notiks trofeju
izstāde. 15.10.2013.
No 1.novembra Cēsīs tiek rīkota medību
trofeju izstāde.
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2013/ce
sis-novembri-notiks-trofeju-izstade-222/
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9. 09.10.2013. Pelēči plosa vairāk
nekā citus gadus
10. 08.10.2013. Policija aicina
dzinējmedībās ievērot drošību
11. 04.10.2013. Medījuma
pirmapstrāde - Raimo Jansona
seminārs
12. 03.10.2013. Ko darīt ar slimu
vai ievainotu zvēru ārpus
medību sezonas?
13. 02.10.2013. Seminārs par
dzīvnieku pievilināšanu
14. 19.09.2013. Mednieki ienāk
pilsētā
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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

X
X
X
X
X

(īss apraksts par projekta publicitāti attiecīgajā mēdijā)
LTV1 „Četras istabas”
LR1 „Krustpunkts”
„Kapitāls” , „Baltijas koks”, „Medības”
www.latma.lv, www.allforhunt.com, ziņu aģentūra BNS,
www.facebook.com

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

Datums:

20.11.2013.
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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