Pielikums Nr.6.2.
MSAF
līdzekļu izmantošanas
vadlīnijām

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU
Projekta nosaukums:
Projekta īstenotājs:

„Latviešu mednieku interešu pārstāvniecība
starptautiskajās nevalstiskajās medību organizācijās”
Latvijas Mednieku asociācija

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums
Finansēšanas līguma/vienošanās
numurs
datums
2013/41
04.04.2013.

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu
MSAF finansējums, LVL
7 516
Piešķirtā summa
7 516
Izlietotā summa
0
Atlikums

Projekta kopējas izmaksas, LVL
10 000

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)
Projekta mērķis ir ilgtermiņa mūsu mednieku interešu pārstāvniecība un iespēju attīstība sadarbībai ar dažādām starptautiskajām nevalstiskajām

organizācijām. Projekta ietvaros Latvijas mednieku intereses tiek koordinētas un pārstāvētas starptautiskajās nevalstiskajās organizācijās, galvenokārt
FACE (ES medību un dabas aizsardzības asociāciju federācija) un CIC (Starptautiskajā medību un medījamo dzīvnieku aizsardzības komiteja). Mūsu
mērķis ir nodrošināt informācijas apmaiņa starp Latvijas mednieku asociāciju un starpvalstu mēroga organizācijām. Latvijas mednieku asociācija ar savu
dalību šajās organizācijās atbalsta to darbību ES līmeņa institūcijās (Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija).
Projekta uzdevumi: nodrošināt sadarbību starp Latvijas medniekiem un starptautiskajām nevalstiskajām organizācijām, piedalīties Latvijas mednieku aktuālu
problēmu risināšanā starptautiskajā līmenī, kā arī ņemt dalību dažādos starptautiska mēroga pasākumos un organizēt informatīvus pasākumus Latvijā,
tādējādi nodrošinot starptautiskajiem ekspertiem izpratni/sapratni par Latvijas medību saimniecības īpatnībām, savukārt mūsu medniekiem par
nepieciešamību un ieguvumiem darboties starptautiskajās nevalstiskajās organizācijās.
Nodrošināt starptautisko kontaktu koordināciju. Iepriekšējos gados ir nodibināti labi kontakti ar medību organizācijām dažādās valstīs, tādējādi ļaujot
maksimāli ātri gūt informāciju nepieciešamības gadījumā.
Rezultāti: Saņemtā informācija no pirmavotiem par medību saimniecības starptautiskā mēroga attīstības tendencēm tiks analizēta kā to atbilstības un
piekritības piemērojamība Latvijas mērogiem, kā arī ES normu un ieteikumu ieviešanas vajadzība un pamatotība Latvijas likumdošanā.
Piedaloties
starptautisko nevalstisko organizāciju pasākumos, veicot informācijas apmaiņu, sniedzot informāciju par situāciju Latvijas medību saimniecībā, Latvija sevi
pierādīs kā zinošu un kompetentu partneri starptautiskai sadarbībai medību jomā.

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

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

Posma darba uzdevumi:
Dalība starptautiskajos
pasākumos, pārstāvot
Latvijas mednieku
intereses:
1. Janvāris FACE

1. 28.01. Dalība FACE valdes sēdē
Dortmundē, asociāciju pārstāv
valdes priekšsēdētājs Elmārs
Švēde.
Tika apspriesti jautājumi par FACE
budžetu, informācija par putnu direktīvas

Atsaucoties FACE lūgumam sniegt
informāciju par šaujamieroču lietotāju skaitu
Latvijā, lai palīdzētu apturēt plānotās
izmaiņas Eiropas šaujamieroču direktīvā, tika
sagatavota un 13.novembrī FACE nosūtīti no
Valsts Policijas saņemtā informācija par

Pasākuma un rezultāta
dokumentāls apliecinājums
(līgumu, rēķinu u.c.
dokumentu datums, nr.,
priekšmets)
Dortmunde
- lidmašīnas biļete
nr.1491791204 12.01.2013
mastercard Nr.523925...
Elmārs Švēde
-Viesnīca nr.352520 ...9044
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2.

3.
4.

5.

valdes sēde
Dortmundē
Marts FACE biedru
sapulce un valdes
sēde Dublinā
Aprīlis CIC ģenerālā
asambleja
Maijs, Baltijas un
Ziemeļvalstu valdes
priekšsēdētāju
tikšanās Rīgā
Mednieku un
sabiedrības
informēšana par
starptautiskajām
aktivitātēm.
Publikācijas
plašsaziņas līdzekļos.

darba grupas darbu, par Lielo plēsēju darba
grupas darbu. Kā arī jautājumi par Ieroču
un munīcijas lietošanas likumdošanas
izmaiņām un svina munīcijas regulējumu.
Tika apspriests jautājums par sadarbību ar
FACE stratēģiskiem partneriem. Dalībnieki
tika iepazīstināti ar Vācijas medību
tradīcijām un piedalījās medību izstādes
JAGT & HUND 2013 atklāšanā.
2. 10. 05. Baltijas un Ziemeļvalstu
Valdes priekšsēdētāju tikšanās
Rīgā.
Tikšanās vieta – Rīga. Piedalās pārstāvji no
Dānijas, Zviedrijas, Somijas,Igaunijas,
Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Beļģijas.
Latvijas medību saimniecības prezentācijaE.Švēde;
Lielo plēsēju monitorings Latvijā
prezentācija-J.Ozoliņš VMD;
Diskusijas par vilku, lūšu populāciju
stāvokli un problēmām, kuras rada EK
nepādomātie lēmumi, kuri neatbilst vietējai
situācijai Somijā, Zviedrijā, Baltijas valstīs;
Medņu monitorings, populācijas stāvoklis
un LVM finansētās izpētes programmas
prezentācija-E.Peterhofs A/S LVM ;
Medību tūrisms, medību tūrisma
organizācija , attīstības iespējas un nozīme
Latvijā- E.Ozols A/S LVM;
FACE redzējums medību saimniecības
attīstībai tuvākajā nākotnē, problēmas un

šaujamieroču apriti Latvijā!
Šī informācija palīdzēs FACE sagatavot
materiālus par to, ka likumīgo šaujamieroču
īpašniekiem nav nepieciešama papildus
kontrolē, ko iecerējusies ieviest Eiropas
Komisija, atsaucoties uz dažu Eiropas
Parlamenta deputātu aicinājumu.
Projekta ietvaros ir izdevies uzlabot
sadarbību ar Eiropas un tuvējām
kaimiņvalstīm, organizētas tikšanās,
nodrošināta operatīva aktuālās informācijas
aprite un iesaistīšanās aktuālu jautājumu
risināšanā ekspertu, konsultāciju , pārstāvju
līmenī, kuri vajadzības gadījumā iesaistās
jautājumu risināšanā un sniedz konsultācijas.
Sagatavoti sadarbības līgumi ar Baltkrievijas,
Gruzijas, Krievijas vadošajām mednieku
organizācijām, izveidota cieša sadarbība ar
Ziemeļvalstu vadošajām mednieku
organizācijām, kā arī notiek aktīva aktuālās
informācijas apmaiņa. Esam saņēmuši
nepieciešamo informāciju par vairāku sugu
statusu un iespējām iekļaut šīs sugas
medījamo dzīvnieku sarakstā, Mērkaziņa,
Kormorāns, Baltvaigu zoss, kā arī saņemta
informācija par klaiņojošo suņu, kaķu statusu.
ES šī informācija izmantota izstrādājot jaunos
medību noteikumus un devusi iespēju
atspēkot melīgos mājdzīvnieku aizsardzības
organizāciju apgalvojumus klaiņojošo
dzīvnieku saistībā. Latvijas pārstāvji iesaistīti

VISA Elmārs Švēde
31.01.2013
-Vilciena biļete Nr.84039
...9044 VISA ElmārsŠvēde
39.01.2013
dienasnauda 4x 32 LVL
DUBLINA
Viesnīca rēķ.189222
23.03.13
...3606 Mastercard Elmārs
Švēde
Lidmašīnas biļete NR. 2202329676943 07.02.13.
9044 VISA Elmārs Švēde
Dienasnauda 4x36 LVL
Brisele 12.09-14.09
Lidmašīnas biļete Nr. 6572407218544 12.08.2013
...9044 VISA Elmārs Švēde
Viesnīca rēķ. 67268 ...9044
VISA Elmārs Švēde
14.09.2013
Taksometrs 12.09.2013
nr.003 skaidrā naudā
14.09.2013 nr. 1/14
dienasnauda 3x 28 LVL
Brisele 13.11.2013
Lidmašīnas biļete rēķ.
1305765035...
9044 VISA Elmārs Švēde
19.10.2013
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risināmie jautājumi;
Sadarbības iespējas, sadarbības nodomu
protokola parakstīšanas nepiecišamība starp
LATMA un Baltkrievijas mednieku
biedrību un FACE;
3. 14. 05. FACE organizēta tikšanās
Briselē, LATMA pārstāv Linda
Dombrovska.
Eiropas Parlamentā tika rīkota tikšanās ar
parlamenta deputātiem, lai spriestu par
medījamo dzīvnieku postījumu novēršanu.
Galvenais uzdevums bija pastāvēt uz to, ka
postījumu kompensēšana un
apsaimniekošana ir katras dalībvalsts
kompetence un nevajag vispārīgus Eiropas
Savienības mēroga normatīvos aktus.

2.poma darba uzdevumi:
1. Biedru dalības maksas
segšana FACE un CIC
2. Mednieku un sabiedrības
informēšana par
starptautiskajām aktivitātēm.
Publikācijas plašsaziņas
līdzekļos.

Publikācijas:
www.latma.lv, „Medības”,
www.allforhunt.com.
Samaksāta dalības maksa FACE.
Samaksāta dalības maksa CIC.

un līdzdarbojās FACE darba grupās, kuras
risina lielo plēsēju apsaimniekošanas
jautājumus, pēdējā brīža aktualitāte, kura
saistīta ar Sējas zosu (tundras pasugas)
populācijas, Medņu mākslīgās pavairošanas
un aizsardzības iespējām, snieguši
informāciju FACE par ieroču aprites ar to
saistīto kriminālo un nelaimes gadījumu
statistiku, kura tiks izmantota Eiroparlamentā
kā arguments, lai netiktu aktualizēts jautājums
par jaunu stingrāku prasību izstrādi ieroču
aprites jomā Eiropas līmenī. Sadarbību
nepieciešas aktivizēt un paplašināt iesaistot
plašāku Latvijas speciālistu loku aktuālo
jautājumu apspriešanā FACE darba grupās
balsstiesīgu darba grupu dalībnieku statusā.
Šāda veida līdzdalība dod iespējas ietekmēt
Eiroparlamenta lēmumus medību jomā un
panākt maksimāli labvēlīgus un Latvijas
medniekiem pieņemamus normatīvos aktus
un to izstrādi.

Taksometra pakalpojumi
13.11.2013 bez nr. skaidrā
naudā
13.11.2013 nr. 081981
skaidrā naudā
dienasnauda 28 LVL
Brisele (13.05.-14.05.)
30.04.2013. Rēķins Nr. D40/04,
aviobiļete Rīga-Brisele-Rīga (13.05.14.05.)

Viesnīca, ēdināšana – skaidrā
naudā
FACE – contribution 2013 4 425 EUR (IN/2013-015)
CIC – Membership fee 2013 –
355 EUR (LV-003/2012/02)

Samaksas veikšana ļauj turpināt darbu kā
pilntiesīgiem šo organizāciju biedriem,
saņemot t.s. biedru privilēģijas. Tas
nodrošina nepātrauktu darbu un sadarbību,
saņemot atbalstu no šīs organizācijām par
jautājumiem, kas ir svarīgi medību
saimniecībai.
Elektroniska sarakste ar FACE, vēstule
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epastā - 29. augusts par Starptautiskajiem
slazdošanas standartiem (AIHTS) un to
ieviešanas gaitu. Ar FACE palīdzību bija
iespēja saņemt to slazdu veidu sarakstu, kas
atzīti Kanādā. Ņemot vērā, ka Kanāda ir
AIHTS līguma dalībvalsts, tur sertificētie
slazdi ir izmantojami arī Eiropas Savienība,
proti Latvijā.
FACE līdz šim ir konsultējusi LATMA
attiecībā uz iespējām papildināt medījamo
sugu sarakstu ar konkrētām putnu sugām,
piemēram, mērkaziņu, sniedzot informāciju
par pieejamiem un atzītiem pētījumiem, kas
norāda, ka šis putns nav aizsargājamo
putnu sarakstā. Informācija pieejama
Wetlands International, ko atzīst arī
Līgums par Āfrikas-Eirāzijas migrējošo
ūdensputnu
aizsardzību
(http://m.likumi.lv/doc.php?id=217559).
Iegūtā informācija nodota attiecīgajām
institūcijām izvērtēšanai.
29.08.2013. Iestājas pet šaujamieroču
direktīvas atvēršanu. Publikācija:
www.latma.lv
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2013/ie
stajas-pret-saujamierocu-direktivasatversanu-208/
Eiropas Komisija ir uzsākusi iniciatīvu, lai
atvērtu "Šaujamieroču" direktīvu un
padarītu prasības stingrākas.
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Informācija pieejama: www.latma.lv
Jūras krauklis - vadlīnijas izņēmuma
ieviešanai.
http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/
guidance_cormorants.pdf
www.latma.lv 30.08.2013. FACE plāno
nākamā gada darbību.
No 13. līdz 15.septembrim Briselē
risināsies FACE ģenerālā asambleja, kurā
lems par nākotnes plāniem.
Sanāksmē dalību jau pieteicis Latvijas
Mednieku asociācijas priekšsēdētājs Elmārs
Švēde.
FACE meklē sievietes mednieces Eiropā
Ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē arvien
vairāk sieviešu kļūst par medniecēm.
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2013/fa
ce-mekle-sievietes-mednieces-eiropa-235/

3.posma darba uzdevumi:
1.Dalība starptautiskajos
pasākumos, pārstāvot
Latvijas Mednieku intereses:
1.1. Septembris, FACE
Ģenerālā asambleja un
valdes sēde
13.-15. septembrī LATMA valdes
1.2.Novembris, FACE valdes priekšsēdētājs Elmārs Švēde apmeklēja
sēde Briselē
FACE valdes sēdi, kurā tika lemts par
nākamā nākotnes plāniem.
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2013/fa
ce-plano-nakama-gada-darbibu-210/
Atskaite par dalību FACE valdes sēdē
Briselē 13. Novembrī, Elmārs Švēde.
Dienas kārtība:
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1. Iepriekšējās valdes sēdes 14.09.2013
protokola apstiprināšana.
2. Prezidenta ziņojums par aktualitātēm
3.
Ziņojums
par
jaunā
FACE
ģenerālsekretāra izraudzīšanas procesa
gaitu un rezultātiem
4. Finansu pārskats - Finansiālā situācija un
budžeta izpilde: - Biedru maksas par 2013
gadu
5. Sekretariāta ziņojumi
6.
Valdes
sēdes
pamattēmas
Eiroparlamenta vēlēšanas: - Medību
tūrisms Eiropā
7. Prezentācija par OMPO pētījumiem
medījamo putnu uzskaites datu ticamības
zinātniskā salīdzināšanā.
8. Plānotās tikšanās FACE valdes sēdes
darba materiāli ir ierobežotas pieejamības
Publikācija:
http://www.latma.lv/lv/aktualitates/2013/fa
ce-atskatas-uz-2013gada-paveikto-234/
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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 „Medības”
X www.latma.lv, ww.allforhunt.com, www.la.lv,

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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