Pielikums Nr.6.2.
MSAF
līdzekļu izmantošanas
vadlīnijām

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU
Projekta nosaukums:
Projekta īstenotājs:

Mednieku - medību suņu īpašnieku izglītošana un šķirnes
medību suņu apmācība, popularizējot medības ar medību
suņu piedalīšanos.
LMKA (Biedrība „Latvijas Mednieku kinoloģiskā
apvienība”)

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas līguma/vienošanās
numurs
datums
2013/57
12.04.2013.

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu
MSAF finansējums, LVL
2300
Piešķirtā summa
2300
Izlietotā summa
00.00
Atlikums

Projekta kopējas izmaksas, LVL
2520

3. Projekta īstenošanas laiks
No

2013.gada 17.

februāra

līdz

2013.gada 15.

novembrim

1

4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)
Mednieki, medību šķirnes suņu īpašnieki, aktīvi piedalījušies LMKA rīkotajās medību šķirnes suņu izstādēs, darba spēju pārbaudēs, aptverot visus
Latvijas reģionus. Viņiem ir izveidojusies labāka izpratne par šķirnes medību suņu darba specifiku, palielinājusies interese par šķirnes medību suņu
izmantošanu medībās un audzēšanu, uzlabojusies medību suņu darba kvalitāte. Ir organizētas izstādes reģionos (Kuldīga, Ļaudona, Daugavpils), līdz ar to
tika dotas lielākas iespējas reģionu medību suņu īpašniekiem piedalīties ar saviem šķirnes medību suņiem izstādēs, novērtējot savu medību palīgu. Ceturto
gadu tika arī veiktas pārbaudes pa asinspēdu ( Ērgļi, Alūksnes ”Imanti”). Šķirnes medību suņu izstādēs, darba spēju pārbaudēs un sacensībās tika apzināti
labākie katras medību šķirnes suņi, to medību īpašības, tika noskaidrots un atlasīts labākais ciltsdarba materiāls. Medniekiem - medību suņu īpašniekiem
tika dota iespēja piedalīties starptautiskās šķirnes medību suņu izstādēs un darba spēju pārbaudēs, kā rezultātā ir izveidojusies labāka izpratne par darbu ar
medību suņiem un medību tradīcijām ārzemēs. Kinologiem- ekspertiem ir radīta iespēja celt kvalifikāciju un papildināt zināšanas medniecības un
kinoloģijas jomā.

5. Projekta ietvaros veiktie pasākumi saskaņā ar darba uzdevumiem

Darba uzdevums
Veikt 4 šķirnes medību suņu
darba spēju reģionālās

Veikto pasākumu apraksts
,,Imanti,, Alūksnes novads 25.05.2013.
(1 diena)

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

Tika izvērtēti 15 šķirnes medību suņu darbi (1

Pasākuma un rezultāta
dokumentāls apliecinājums
(līgumu, rēķinu u.c.
dokumentu datums, nr.,
priekšmets)
Maksājums
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pārbaudes pa ,,meža cūku
aplokā,,(Salnavā, Alūksnes
„Imantos”, Vilcē ,Ļaudonā).

LMKA pārbaudes pa meža cūku aplokā
laikām un dzinējsuņiem

’’Birze’’ Vilces pag. Jelgavas novads
17.02.2013; 23.-24.02.2013. (3 dienas)
LMKA pārbaudes pa meža cūku aplokā
laikām un dzinējsuņiem

Latvijas dzinēji dzinējsuņi, 9 Krievu- eiropas
laikas, , 1Vācu medību terjers un 2
Rietumsibirijas laikas un 2 Somu laikas.
Darba diplomus saņēma 6 medību suņi).
Vienlaicīgi tika pārbaudīti 12 medību suņi
”pa caunu nebrīvē”. Diplomus saņēma 8
medību suņi)
Tika izvērtēti 35 šķirnes medību suņi ( 34
laika, 1 Latvijas dzinējsuņi).
Trīs šķirnes medību suņu darbi tika novērtēti
ar I pakāpes darba diplomiem,4 šķirnes
medību suņu darbi tika novērtēti ar II pakāpes
darba diplomiem,11šķirnes medību. suņu
darbi tika novērtēti ar III pakāpes darba
diplomiem, 17 šķirnes medību suņu darbi
palika bez novērtējuma.

Salnava, Kārsavas novads 23.03.2013.
(1 diena)
LMKA pārbaudes pa meža cūku aplokā
laikām un dzinējsuņiem

Tika izvērtēti 33 šķirnes medību suņu darbi (3
dzinējsuņi, 13 Krievu- eiropas laikas, 4 Vācu
medību terjeri un 9 Rietumsibirijas
laikas,3Austrumsibīrijas laikas 1Somu laika.
Darba diplomus saņēma 19 suņi).

Ļaudona, Madonas novads 15.06.2013.
(1 diena)
LMKA pārbaudes pa meža cūku aplokā
alu suņiem un dzinējsuņiem

Tika izvērtēti 12 šķirnes medību suņu darbi (2
Latvijas dzinēji dzinējsuņi, 4 gludspalvainie
takši, 4 Vācu medību terjeri un 2 asspalvainie
takši. Darba diplomus saņēma 1 suns).

Nr.4/1619231033
Darba spēju apkopojuma dati
apkopoti protokolā un ievadīti
datu bāzē.

Maksājums
Nr.12/1668426995
Darba spēju apkopojuma dati
apkopoti protokolā un ievadīti
datu bāzē.

Maksājums
Nr.10/1668348518
Darba spēju apkopojuma dati
apkopoti protokolā un ievadīti
datu bāzē.
Maksājums
Nr.12/1668426995
Darba spēju apkopojuma dati
apkopoti protokolā un ievadīti
datu bāzē.
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Veikt 2 šķirnes medību suņu
darba spēju pārbaudes alu
suņiem ,,pa lapsu un
jenotsuni’’.

Organizēt LMKA XVI
Vislatvijas atklātās laiku
šķirnes medību suņu izstādi
–semināru

Veikt darba spēju pārbaudi
„pa asins pēdu” šķirnes
medību suņiem Ērgļos

Mālpils pag. 18.-19.05.2013.,
Plieņciems, Tukuma novads
25. –26.05.2013. , (4 apmācību dienas)
LMKA pārbaudes alu suņiem ,,pa lapsu
un jenotsuni’’

Mākslīgajā alā tika izvērtēts 52 šķirnes
medību suņa darbs (15 asspalvainie
foksterjeri, 18 Vācu medību terjeri, 19
gludspalvainie takši).
Darba diplomus ieguva 30 alu suņi. 12 darbā
pa jenotsuni, 12 darbā pa lapsu un papildusseši pa āpsi. Trīsdesmit četru šķirnes medību
suņa darbs palika bez vērtējuma. Vērtēšana
notika pēc 72 baļļu sistēmas.OrganizatorsMareks Karpovičs. Pārbaudes notika
Nacionālās kategorijas eksperta V. Gubareva
vadībā.

SIA”Viesulīči” Rīgas- Šauļu šoseja (A8-43
km). 30.03.2013.
LMKA XVI Vislatvijas atklātās laiku
šķirnes medību suņu izstāde-seminārs.

Izstādē piedalījās 37 laiku šķirnes medību
suņi.( 24 Krievu-eiropas, 13 Rietumsibīrijas
laikas)
Izstādi vadīja LMKA kinologs Armands
Cirsis (nac. kategorija).
Pēc izstādes notika kinologu un LMKA
biedru seminārs. Semināra galvenā tēmadarba pārbaužu un bonitēšanas pilnveidošana.
Tika izvērtēti 18 šķirnes medību suņu darbi.
,3 bīgli
Darba diplomus ieguva 3 gludspalvainie
takši, 2 Latvijas dzinējsuņi, 3 bīgli, 2 Vācu
medību terjeri. Astoņi šķirnes medību suņu
darbi palika bez darba diplomiem Pārbaudi
vadīja Nacionālās kategorijas kinologseksperts Armands Cirsis.

Katrīna, Ērgļu novads
04.05.2013. (1 diena)
LMKA darba spēju pārbaude „pa asins
pēdu”.

Maksājums
Nr.8/1668329937
un
Maksājums
Nr.7/1664015810
Darba spēju apkopojuma dati
apkopoti protokolā un ievadīti
datu bāzē.

Maksājums
Nr.2/1588801413
Izstādes rezultāti apkopoti
protokolā un ievadīti datu
bāzē.

Maksājums
LMKA izdevumu orderis
Nr.01
Darba spēju apkopojuma dati
apkopoti protokolā un ievadīti
datu bāzē.
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Organizēt 3 LMKA zonālās Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas
šķirnes medību suņu izstādes novads.
–
seminārus
Grobiņā 06.07.2013.
Ļaudonā un Daugavpilī,
LMKA XI Ļaudonas reģionālā šķirnes
medību suņu izstāde-seminārs.

Izstādē piedalījās 26 šķirnes medību suņi (8
Krievu-eiropas laikas,1 Rietumsibīrijas laika,
3 Vācu medību terjeri, 3 gludspalvainie takši,
4 Latvijas dzinējsuņi, 3 Vācu asspalvainie
putnu suņi, 2 Igaunijas dzinējsuņi, 1 Bīglis, 1
Bavārijas asins pēdu suns).
Izstādi vadīja LMKA kinologs-eksperts Agris
Čibulis II kategorija.
Pēc izstādes notika kinologu un LMKA
biedru seminārs.

Maksājums
Nr.9/1668346772
Nr.2/1588801413
Izstādes rezultāti apkopoti
protokolā un ievadīti datu
bāzē.

Daugavpils novads, Lauceses pagasts.
Izstādē piedalījās 11 šķirnes medību suņi (5
17.08.2013.
Krievu-eiropas laikas,2 Rietumsibīrijas laika,
LMKA zonālā šķirnes medību suņu 1 Vācu medību terjeri, 3 Latvijas dzinējsuņi).
Izstādi vadīja LMKA kinologs-eksperts
izstāde – seminārs Daugavpilī
Zintis Vucanlazdāns II kategorija.
Pēc izstādes notika kinologu un LMKA
biedru seminārs.
Semināra galvenā tēma ”LMKA pārstāvēšana
konkursos Polijā un Baltkrievijā
Izstādes galvenais organizators
M.Konošonoks LMKA valdes loceklis.

Maksājums
Nr.255793/1615113643
Nr.2/1588801413
Izstādes rezultāti apkopoti
protokolā un ievadīti datu
bāzē.

Kuldīgas novads Padures pagasts Deksne,
SIA Amazone teritorijā.
24.08.2013.( pārcelts no Grobiņas)
LMKA zonālā šķirnes medību suņu
izstāde – seminārs Kuldīgā.

Maksājums
Nr.3/1613742169
Nr.5/1619233131
Nr.2/1588801413
Izstādes rezultāti apkopoti
protokolā un ievadīti datu
bāzē.

Izstādē piedalījās 19 šķirnes medību suņi (3
Krievu-eiropas laikas,8 Rietumsibīrijas laika,
1 Vācu medību terjeri, 1 gludspalvainie takši,
1 Latvijas dzinējsuņi, 1 Vācu asspalvainais
putnu suns, 1 Bīglis,2 Somu Karēlijas laikas
un 1 Labradors-Retrivers).
Izstādi vadīja LMKA kinologs-eksperts Ojārs
Ginters Nacionālā kategorija.
Pēc izstādes notika kinologu un LMKA
biedru seminārs. Semināra galvenā tēmaselekcijas darba pilnveidošana.
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Organizēt
LMKA
47.Vislatvijas atklāto šķirnes
medību suņu izstādi –
semināru „Viesulīčos”.

SIA”Viesulīči” Rīgas- Šauļu šoseja (A8-43
km).13.07.2013.
LMKA 47. Vislatvijas atklātās LMKA
šķirnes medību suņu izstāde-seminārs.

Veikt darba spēju pārbaudi
„pa asins pēdu” šķirnes
medību suņiem Alūksnes
”Imantos”

„Imanti” Alūksnes novads 20.07.13
LMKA darba spēju pārbaude „pa asins
pēdu”.

Baltijas valstu dzinējsuņu ,
laiku audzētāju un kinologu
seminārs Ērgļos

”Mežciems” Jaunsvirlaukas pag.,
Jelgavas nov.
30. 10.2013.

Dalība starptautiskajās laiku
šķirnes medību darba spēju
pārbaudēs Baltkrievijā

Laiku šķirnes medību suņu darba
pārbaudes Maskavas apg. Firsanovka
Sacensības Baltkrievijā (Litusova) pārbaude
nenotiek sakarā ar Āfrikas cūku mēra
izplatību Baltkrievijā.
21.09. 2013.

. Izstādes galvenais organizators Normunds
Salmiņš (II kategorijas eksperts).
Izstādi vadīja LMKA kinologs Armands
Cirsis (nacionālās kategorijas eksperts).
Izstādi vērtēja 19 kinologi-eksperti.
Pēc izstādes notika kinologu un LMKA
biedru seminārs. Semināra galvenā tēma
”LMKA ekspertu kvalifikācijas
paaugstināšana”.
Izstādē tika novērtēti 67 (sešdesmit septiņi)
šķirnes medību suņi.
Tika izvērtēti 10 šķirnes medību suņu darbi.
Darba diplomus ieguva 2 Bavārijas
dzinējsuņi, 2 Krievu-Eiropas laikas, 1
Rietumsibīrijas laika un 1 Latvijas dzinējsuns.
Trīs šķirnes medību suņu darbi
Semināra galvenā tēma ”LMKA ekspertu
kvalifikācijas paaugstināšana un atzīšana
starptautiskajā līmenī”, FCI vadītāja Latvijā
Vija Klučeniece dalās pieredzē. Semināra
vadītājs LMKA biedrs vadītājs LMKA
kinologs Normunds Salmiņš.(I kategorijas
eksperts).
LMKA pārstāv viena komandas (4 laikas)
Iegūti 6 darba diplomi pa lāci un meža cūku.
Delegācijas vadītājs LMKA biedrs
Krikunovs.
Sacensību rezultāti publicēti saitā laiki.ru un
protokolēts ( protokols Nr 15)

Maksājums
Nr.2/1588801413
Nr.1155/1536842512
Izstādes rezultāti apkopoti
protokolā un ievadīti datu
bāzē.

Maksājums
LMKA izdevumu orderis
Nr.01
Maksājums
LMKA izdevumu orderis
Nr.03

Sacensību rezultāti publicēti
saitā laiki.ru un protokolēts
( protokols Nr 12)
Komandējums A.Krikunovs
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Dalība starptautiskajās
kompleksās darba spēju
pārbaudēs Polijā.

Starptautiskais XXVI un XXVII medību
suņu konkurss Slupskā.

Projekta īstenošanas gaitā
gūto rezultātu apkopojuma
gala seminārs.

”Mežciems” Jaunsvirlaukas pag.,
Jelgavas nov.
30. 10.2013.

Sacensības Polijā (Slupskas vojevodiste)
norisinās no 10.10.2013. līdz 13.10.2013.

LMKA pārstāv četri medību suņi.
Delegācijas vadītājs LMKA kinologs Aldis
Bondars (I kategorijas eksperts).

Maksājums
Nr.6/1643616251
V.Beļauniekam

Darba rezultātu apkopojums, darba procesā
pieļauto kļūdu izanalizēšana. Viedokļu
uzklausīšana LMKA iestāšanas FCI sistēmā.
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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)

Raidījums ”Meža taka”
Raidījums ”Zaļais stūris”
Sadarbība ar žurnālu „Medības”; MMD, Latvijas Avīzi.
Informācija par sacensību kalendāru, rezultātiem un iespēju apmācīt
šķirnes medību suņus Latvijas Mednieku asociācijas, medniekiem.lv
mājas lapā.
Informācijas sniegšana novadu preses izdevumos

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

Datums:

15.11.2013.
Normunds Salmiņš

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

(paraksts)

Normunds Salmiņš

Z.v.

(Projekta īstenotāja grāmatveža vārds, uzvārds)

(paraksts)

Aldis Bondars
(Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds)

(paraksts)

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

Aldis Bondars
Projekta vadītājs
aldis.bondars@inbox.lv
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