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NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU
Projekta nosaukums:
Projekta īstenotājs:

Starptautiskā medību trofeju izstāde „TROPHY GRAND
PRIX RIGA 2013”
Latvijas Mednieku Asociācija

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas līguma/vienošanās
numurs
Datums
2013/43
04.04.2013.

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu
MSAF finansējums, LVL
10 171
Piešķirtā summa
10 171
Izlietotā summa
0
Atlikums

Projekta kopējas izmaksas, LVL
14 970,11

3. Projekta īstenošanas laiks
No

2013.gada 5.

marta

līdz

2013.gada 30.

jūnijam

1

4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)
Starptautiskā medību trofeju izstāde tika rīkota Mežaparka Lielajā estrādē. Izstādes mērķis – informēt par dabas un dzīvnieku veselīgu populāciju nozīmi
visai sabiedrībai, skaidrot trofeju lielo zinātnisko vērtību kā savvaļas dzīvnieku populācijas rādītāju. Trofeju izstādes kā patstāvīgs savvaļas dzīvnieku
monitorings, kurš ilgtermiņā ļauj sekot trofejas dzīvnieku veselības stāvoklim, populācijas kvalitātei un ļauj izdarīt secinājumus par medību saimniecības
virzību ļauj izdarīt secinājumus un sniegt rekomendācijas apsaimniekošanas kvalitātes uzlabošanai un pieļauto trūkumu novēršanai. Iegūtais zinātniski
augstvērtīgais materiāls var tikt izmantots ilgtermiņā populāciju attīstības tendenču izsekošanai un secinājumu izdarīšanai, gan īslaicīgā periodā sekot
stāvoklim un nepieciešamības gadījumā reaģēt uz nelabvēlīgām parādībām kurām varētu būt iespaids uz populācijas tālāko attīstību. Parādīt medību trofejas
kā Latvijas tautas vēstures, kultūras un mākslas tradīciju sastāvdaļu, gadsimtos uzkrāto un izveidoto medību tradīciju popularizēšana un turpināšana.
Eksponētās trofejas ir unikāls zinātniskais materiāls, kurš dod iespēju mūsu saimniekošanu izvērtēt zinātniski, izdarīt secinājumus, sniegt rekomendācijas,
mācīties, saglabāt šo zinātniski vērtīgo informāciju nākotnei un izmantot šodien kvalitatīvai medību saimniecības vadīšanai. Šis materiāls dod iespēju sekot
populāciju veselības un kvalitātes stāvoklim šodien un ilgtermiņā.
Trofeju izstāde uzskatāmi parāda, kādi saimnieki mēs esam. Tā ir kā atskaites punkts, pēc kura mēs varam izvērtē paši savas saimniekošanas pareizību,
salīdzināt savu saimniekošanu ar mūsu tuvāko kaimiņu - Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievu - medību saimniecību sasniegumiem, kā arī ar sasniegumiem citviet
pasaulē. Šīs izstādes mērķis ir vērtēt savu veikumu, mācīties pareizi un saudzīgi saimniekot, rūpēties par dabas daudzveidības saglabāšanu.

5. Projekta ietvaros veiktie pasākumi saskaņā ar darba uzdevumiem

Darba uzdevums

Veikto pasākumu apraksts

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

Pasākuma un rezultāta
dokumentāls apliecinājums
(līgumu, rēķinu u.c.
dokumentu datums, nr.,
priekšmets)
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1. Rīkot starptautisko
medību trofeju izstādi
„Trophy Grand Prix Riga
2013” no 09.05.-26.05.2013.

Izvēlēta izstādes norises vieta – Mežaparka
Lielā estrāde.
Izveidota atsevišķa sadaļa portālā
www.allforhunt.com, kur publicēt
informāciju, kas saistīta ar izstādi, tādējādi
informējot visus interesentus, izveidots
informatīvs e-pasts grandprix@latma.lv
Izstrādāts izstādes nolikums, kas publicēts
www.allforhut.com, www.latma.lv.
Izgatavoti izstādes plakāti un bukleti,
informatīvi materiāli, kas izvietoti medību
veikalos, sponsoru un atbalstītāju birojos.
Izgatavotas norādes, kas izstādītas
Mežaparka teritorijā, lai apmeklētājiem
vieglāk atrast izstādes vietu.
Apzināti medību trofeju īpašnieki,
informācija par medību izstādes norisi
izplatīta ar mediju starpniecību –
„Medības”, „MMD”, „Latvijas Avīze”,
www.allforhunt.com, www.medniekiem.lv.
Izstādē iesaistīti dalībnieki ar savām
trofejām no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un
Baltkrievijas.
Organizēts transports medību trofeju

Mērķis - popularizēt medības un medību
tradīcijas sabiedrībā – sasniegts, izveidojot
izstādi no kvalitatīvām un izcilām medību
trofejām, ļaujot tās bez maksas aplūkot
ikvienam interesentam, tādējādi medniekiem
un izstādes apmeklētājiem rodas iespaids par
to, kā darbojas un attīstās medību saimniecība
gan Latvijā, gan arī ārpus tās robežām. Šis ir
kā atskaites punkts, pēc kura iespējams
izvērtēt saimniekošanas pareizību un kvalitāti,
kā arī salīdzināt ar paveikto iepriekšējos
gados.
Mednieku izglītošana par medījamo
dzīvnieku populāciju pareizas
apsaimniekošanas lielo nozīmi mūsdienu
medību saimniecībā. Medību saimniecības kā
tautsaimniecības nozares nozīme. Trofeju
medību popularizēšana, sabiedrības
iepazīstināšana ar trofeju medību zinātnisko
un kultūrvēsturisko nozīmi.

15.04.2013. Sadarbības līgums Nr.
2/04/2013.
Saskaņā ar līgumu:
16.05.2013. Rēķins Nr. D09/05 –
transporta pakalpojumi ekspozīcijas
transportēšanai
16.05.2013. Rēķins Nr. D10/05 –
trofeju noformēšana un apstrāde
25.06.2013.Rēķins Nr. D20/06 –
projekta vadītājs, projekta vadītāja
asistents, ekspozīcijas noformēšana
25.06.2013. Rēķins Nr. D21/06 –
pasākumu telpu īre, izstādes kataloga
drukāšana
15.04.2013. Rēķins Nr. 2/04 –
izstādes stendu izgatavošana.
22.05.2013.Rēķins Nr. IL041/2013
– kataloga dizains, makets
13.05.2013. Rēķins Nr. 7/13 – par
medību trofeju vērtēšanu, trofeju
anotāciju un katalogu datu
sagatavošanu
Degviela, "Statoil Fuel & Retail
Latvia":
03.05.2013./977061
Tr.nr. 630450199927
05.05.2013./815185
Tr. nr. – 630780105259
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nogādāšanai uz Mežaparku un organizēts
transports trofeju nogādāšanai atpakaļ
īpašniekiem. (Trofeju
saņemšanas/atdošanas vietas - Saldus,
Vaiņode, Valgunde).
Izgatavoti trofeju stendi, veikta izstādes
iekārtošana un noformēšana.
Izveidota ekspozīcija trīs līmeņos ar vairāk
nekā 540 trofejām, papildus biežu dārzu
trofejas un eksotiskās trofejas.
Trofeju sadalījums:
-klasiskās trofejas;
-trofejas no iežogotām platībām;
-eksotiskās trofejas.
Starptautiskās medību trofeju izstādes
„Trophy Grand Prix Riga 2013” ietvaros,
atbilstoši CIC metodikai novērtētas 540
medību trofejas.

09.05.213./102787
Tr.nr. – 630450103450
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Ekspertu komisijas priekšsēdētājs – Jānis
Baumanis. Ekspertu komisijā – Kaarel
Roht no Iganijas, Roman Dziedzic no
Polijas un Veli Lappalainen no Somijas, kā
arī 30 eksperti un asistenti no Baltkrievijas,
Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.
Organizēta izstādes atklāšana ar
ielūgumiem 09.05.2013., patrons – Latvijas
valsts prezidents – Andris Bērziņš. Uz
atklāšanu ieradās vairāk nekā 150 lūgto
viesu.
Visi trofeju vērtēšanas dati ievadīti
elektroniskajā medību trofeju datu bāzē,
sagatavotas trofeju etiķetes, izstādes
katalogs un medaļas.
Izstādi apmeklējuši līdz 10 tūkstošiem
apmeklētāju, arī viesi no Igaunijas un
Lietuvas.
Izstādes laikā tika novadītas vairāk nekā 10
organizētas ekskursijas, tajā skaitā arī citu
valstu apmeklētājiem.
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2. Semināru rīkošana
medniekiem un medību
trofeju vērtētājiem.

Izstādes projekta ietvaros sarīkoti
bezmaksas semināri:
1) 02.05. Trofeju vērtēšanas ekspertu
apmācības un kvalifikācijas
celšanas seminārs. Semināru vadīja
Jānis Baumanis.
2) 17.05. Putnu un dzīvnieku balsu
atdarināšana, mānekļu izmantošana
medībās un vēsturiskās tradīcijas,
izmantojot mānekļus dzīvnieku
pievilināšanai. Semināru vadīja
Vacslavs Svaboda no Čehijas.
3) 11.05. Pārnadžu populācijas pareiza
apsaimniekošana. Semināru vadīja
Jānis Baumanis.
4) 18.05. Briežu piebaurošanas
apmācības un piebaurošanas
konkurss. Semināru un konkursu
vadīja Vacslavs Svaboda no
Čehijas.
Seminārus apmeklējuši aptuveni 100
cilvēku.

Semināriem piemīt izglītojoša funkcija un
iegūtās zināšanas medniekiem un arī pārējiem
interesentiem sniedz plašāku skatījumu uz
medību saimniecību. Seminārā mednieki un
arī citi interesenti tika izglītoti un
iepazīstināti ar Latvijā netradicionālām
medību metodēm, izmantojot mānekļus
dzīvnieku un putnu balsu atdarināšanai,
sistēmas un metodes mānekļu izmantošanai
medībās, mānekļu izmantošanas vēsturi un
tradīcijām Eiropā un pasaulē.
Seminārā par pareizu pārnadžu populācijas
apsaimniekošanu tika aplūkotas tādas tēmas
kā dzimuma un vecuma struktūras izveide un
selekcijas medību nozīme populāciju
apsaimniekošanā.
Trofeju vērtēšanas ekspertu apmācības un
kvalifikācijas celšanas seminārs, kurā
norisinājās ekspertu un trofeju vērtētāju
apmācība pēc CIC metodikas, dažādu trofeju
vērtēšanas atšķirībām un pareizas metodikas
nozīmi trofeju vērtēšanā, jaunākās atziņas un
tendences trofeju vērtēšanā.
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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

(īss apraksts par projekta publicitāti attiecīgajā mēdijā)

X Informatīvs sižets par izstādes atklāšanu LTV7 raidījumā „Attīstības kods”
09.05.2013.

Radio
Prese

X Intervija „Latvijas Avīze”; informatīvi raksti „Medības” Jūnijs, 2013, „MMD”
X

Internets
Citi

X

Jūnijs, 2013.
Informatīvas publikācijas www.latma.lv, www.allforhunt.com, www.vmd.gov.lv,
www.leta.lv, www.nra.lv, www.hunters.lv, www.rigasmezi.lv, u.c. Raksti www.la.lv – 25.04.2013., 10.05.2013., http://www.staljnoj.com/mmd/ . Foto
galerijas - www.president.lv, www.medniekiem.lv
Informatīvi bukleti, plakāti, izstādes katalogs

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

Datums:

26.06.2013.
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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