Pielikums Nr.6.2.
MSAF
līdzekļu izmantošanas
vadlīnijām

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU
Projekta nosaukums:

„Latvijas mednieku pārstāvniecība CIC un
līdzdalība CIC ģenerālajā asamblejā”

Projekta īstenotājs:

Latvijas Mednieku savienība

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas līguma/vienošanās
numurs
datums
2013/51
08.04.2013.

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu
MSAF finansējums, LVL
1144
Piešķirtā summa
1144
Izlietotā summa
0
Atlikums

Projekta kopējas izmaksas, LVL
1395

3. Projekta īstenošanas laiks
No

2013.gada 8.

aprīļa

līdz

2013.gada 30.

jūnijam

1

4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)
Projekta ietvaros nodrošināta Latvijas mednieku organizāciju pārstāvja līdzdalība Starptautiskās medību un medījamo dzīvnieku aizsardzības komitejas
(CIC) ģenerālajā asamblejā, kas no ‘2013. gada 28. līdz 30. aprīlim norisinājās Ungārijas pilsētā Budapeštā. Šī pasākuma laikā nodrošināta informācijas
apmaiņa starp Latvijas un citu valstu mednieku organizācijām, kā arī ņemta aktīva līdzdalība Latvijai aktuālu medību jautājumu risināšanā. Līdzdalība CIC
darbā nodrošinās Latvijai iespēju ietekmēt medību saimniecības procesus, kā arī sagatavoties izmaiņām, kas medību saimniecībā notiek pasaulē un Eiropā.

5. Projekta ietvaros veiktie pasākumi saskaņā ar darba uzdevumiem

Darba uzdevums

Veikto pasākumu apraksts

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

Organizatoriskie pasākumi Lai nodrošinātu Latvijas pārstāvja līdzdalību CIC Nodrošināta Latvijas pārstāvja
līdzdalībai CIC ģen. as.
ģenerālajā asamblejā Budapeštā, tika savlaicīgi veikta piedalīšanās CIC ģenerālajā
(pieteikšanās, biļešu un
pieteikšanās, kā arī biļešu un naktsmītnes rezervēšana. asamblejā.
naktsmītnes rezervēšana).

Līdzdalība CIC ģenerālajā
asamblejā, darbs CIC

CIC ģenerālās asamblejas laikā nodrošināta Latvijas Iegūta informācija un pausts Latvijas
pārstāvja līdzdalība sekojošos pasākumos un darba viedoklis par jautājumiem, kas skar

Pasākuma un rezultāta
dokumentāls
apliecinājums (līgumu,
rēķinu u.c. dokumentu
datums, nr., priekšmets)
Latvia Tours SIA,
29.03.2013.; biļetes
Latvia Tours SIA,
25.04.2013.; biļetes
No. 65540, 01.05.2013.,
taksis
PIRKUMS 4205735000298360
03.04.2013 500 EUR
VALŪTAS KURSS 0.712
(289808) ASSZISZTENCIA
CONGRES 01136 BUDAPEST

CIC ĢA darba materiāli.
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komisijās un programmā
paredzēto pasākumu
apmeklējums.

Atskaites sagatavošana un
publicēšana preses
izdevumos un interneta
portālos.

grupās:
1. atklāšanas ceremonijā un biedru pilnsapulcē;
2. Eiropas loku mednieku federācijas tikšanās un
prezentācija par loku medību statusu Eiropā;
3. darba grupa - IUCN vadlīnijas trofeju
medībām un diskusija par selektīvo medību
ilgtspējību;
4. darba grupa - pārrobežu sadarbība populāciju
apsaimniekošanā;
5. līdzdalība medību trofeju ekspertu, medību
ekonomikas un bezsvina munīcijas darba
grupās.

medību trofeju vērtēšanu un ekspertu
darba organizēšanu, medību
ekonomiku, medības ar loku un
pārrobežu sadarbību medījamo
dzīvnieku populāciju
apsaimniekošanā.

Sagatavota atskaite par līdzdalību CIC ĢA, kas Notikusi informācijas apmaiņa starp
publicēta LMS mājas lapā un iesniegt publicēšanai Latviju un citu valstu mednieku
žurnālam MMD.
organizācijām, kā arī nodrošināta
Latvijas mednieku informēšana par
aktuālākajām norisēm jautājumos, kas
saistīti ar medību saimniecības
organizēšanu pasaulē.
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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 žurnāls MMD
X www.lms.org.lv; www.medniekiem.lv

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

Datums:

30.06.2013.
Jānis Baumanis

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

(paraksts)

(Projekta īstenotāja grāmatveža vārds, uzvārds)

(paraksts)

Jānis Baumanis
(Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds)

(paraksts)

Z.v.

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

Jānis Baumanis
valdes priekšsēdētājs
janis.baumanis@lms.org.lv
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