Medību saimniecības attīstības fonda padomes sēdes
PROTOKOLS
Rīgā
2019.gada 5. decembris

Nr. 3.2-7e/4/2019

Ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumus Nr.1455
„Medību saimniecības attīstības fonda nolikums”, jo īpaši to 4., 6., 9., 11. un 12.punktu
punktu, kā arī Zemkopības ministra 2019. gada 14. marta rīkojuma Nr.38 „Par Medību
saimniecības attīstības fonda padomi” 1. punktu un 2019.gada 12.novembra rīkojumu
Nr.129 lēmuma pieņemšanā piedalās:
Medību saimniecības attīstības fonda (turpmāk – MSAF) padomes locekļi:
Kaspars Gerhards
MSAF padomes priekšsēdētājs, zemkopības
ministrs;
Arvīds Ozols
Zemkopības ministrijas Meža departamenta
direktors, MSAF padomes priekšsēdētāja vietnieks;
Rita Benta
Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža
resursu un medību nodaļas vadītāja;
Aldis Ābele
Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis;
Andis Krēsliņš
Valsts meža dienesta ģenerāldirektors;
Vilnis Bernards
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas Dabas aizsardzības departamenta Sugu
un biotopu aizsardzības nodaļas vecākais referents.
protokolē:
Jānis Bārs
Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža
resursu un medību nodaļas vecākais referents (bez
lemšanas tiesībām).
Darba kārtībā:
Noslēguma pārskatu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana par rezultātu
atbilstību līgumu nosacījumiem sekojošiem projektiem:
Nr.p.k.
Projekta nosaukums
Projekta izpildītājs
Medību trofeju vērtēšana un izstāžu Biedrība "Latvijas Mednieku
1
organizēšana
savienība"
Biedrība "Latvijas Mednieku
2
Gada balva medniecībā
savienība"
Latvijas mednieku interešu pārstāvniecība
Biedrība "Latvijas Mednieku
3
starptautiskajās nevalstiskajās medību
asociācija"
organizācijās
Lielo plēsēju populāciju stāvokļa izmaiņas Latvijas Valsts mežzinātnes
4
medību ietekmē
institūts "Silava"
Biedrība "Latvijas Mednieku
5
Starptautiskā pārstāvniecība un sadarbība
savienība"
Biedrība "Latvijas Mednieku
6
Mednieku un medību vadītāju izglītošana
savienība"
Mednieku izglītošana mednieku festivāla Biedrība "Latvijas Mednieku
7
"Minhauzens 2019" ietvaros
asociācija"

8
9
10
11

12
13

Mednieku un jauno mednieku teorētisko Straupes
mednieku
un
un
praktisko
apmācību
nometne makšķernieku
biedrība
"Vanagacs"
"Mārkulīči"
Ikmēneša televīzijas raidījumu cikls „UZ
SIA “Uz Meža Takas“
MEŽA TAKAS“
Mednieku
izglītošana
popularizēšana

un

medību Biedrība "Latvijas Mednieku
asociācija"

Bezmaksas mednieku izglītošana interneta
portālā LA.LV, kā arī preses izdevumos AS "Latvijas mediji"
"Latvijas Avīze" un "Medības"
Izglītojošu un zinātnisku materiālu par
medību saimniecībā būtiskām tēmām SIA "Dumpis"
tulkošana un publicēšana žurnālā MMD
Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu
Latvijas Universitāte
izpēte

Lēmuma pieņemšana par projektu rezultātu atbilstību līguma nosacījumiem.
Lēmums pieņemts nesasaucot Padomes sēdi klātienē, saskaņā ar Ministru
kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumu Nr.1455 „Medību saimniecības attīstības
fonda nolikums” 11.punktu, īstenojot12.punktā noteikto kārtību.
Noslēguma pārskatu un Noslēguma finanšu pārskatu (kā arī projektu īstenotāju
papildus iesniegtās un publiski pieejamās informācijas) izvērtēšanas gaitā konstatēts,
ka visu minēto projektu darba uzdevumi izpildīti pilnībā un atbilstoši līguma
nosacījumiem.
MSAF padome vienbalsīgi NOLEMJ:
uzskatīt iesniegtos Noslēguma pārskatus un Noslēguma finanšu pārskatus par
aizstāvētiem, un atzīt projektus par izpildītiem pilnībā atbilstoši līgumu
nosacījumiem un uzdevumiem.
Latvijas Pašvaldību savienības, Valsts meža dienesta un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas pārstāvju epasta atbildes pielikumos. Zemkopības
ministrijas pārstāvji elektroniskā saskaņošana īstenota, veicot protokola vizēšanu un
parakstīšanu Zemkopības ministrijas dokumentu vadības sistēmā DVS.

MSAF padomes priekšsēdētājs

K.Gerhards

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

