PROTOKOLS
Rīgā
2020.gada 23. janvāris

Nr. 3.2-7e/2/2020

Medību saimniecības attīstības fonda padomes sēdes
PROTOKOLLĒMUMS
Sēdes sākums: 12:00

Ievērojot Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumus Nr.1455
„Medību saimniecības attīstības fonda nolikums”, jo īpaši to 4., 6. un 9. punktu, kā arī Zemkopības
ministra 2019. gada 14. marta rīkojuma Nr. 38 „Par Medību saimniecības attīstības fonda padomi”
1. punktu un Zemkopības ministrijas 2019.gada 12.novembra rīkojumu Nr.129 “Par grozījumu
Zemkopības ministrijas 2019.gada 14.marta rīkojumā Nr.38 „Par Medību saimniecības attīstības
fonda padomi””, sēdē piedalās Medību saimniecības attīstības fonda (turpmāk – MSAF) padomes
locekļi (ar lemšanas tiesībām):
Zemkopības ministrs – MSAF padomes priekšsēdētājs, sēdes vadītājs;

Kaspars
Gerhards
Arvīds Ozols
Rita Benta
Andis Krēsliņš
Vilnis Bernards
Agris Bukovskis
sēdes dalībnieks:
Edvīns
Zakovics
protokolētājs:
Jānis Bārs

MSAF padomes priekšsēdētāja vietnieks, Zemkopības ministrijas Meža
departamenta direktors;
Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža resursu un medību
nodaļas vadītāja;
Valsts meža dienesta ģenerāldirektors;
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības
departamenta Sugu un biotopu aizsardzības nodaļas vecākais referents;
biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” pārstāvis (uz 2020.gada
21.janvāra pilnvaras Nr.202001/INIC39 pamata Alda Ābeles vietā).
MSAF Konsultatīvās padomes pārstāvis (ar padomdevēja, bet
bez lemšanas tiesībām);
Zemkopības ministrijas Meža departamenta Meža resursu un
medību nodaļas vecākais referents (bez padomdevēja, bez
lemšanas tiesībām);

Darba kārtība:
I. Darba kārtības apstiprināšana.
II. Projektu iesniegumu vērtēšana (MSAF Konsultatīvās padomes pārstāvja E.Zakovica ziņojums
par MSAF Konsultatīvās padomes sagatavoto vērtējumu un rekomendācijām).
III. Lēmuma pieņemšana par MSAF finansiālā atbalsta piešķiršanu 2020. gadā šādiem
pieteiktajiem projektiem:
Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Projekta iesniedzējs

MSAF
Konsultatīvās
padomes sniegtais
vērtējums ballēs

1

Gada balva medniecībā

Biedrība "Latvijas
mednieku savienība"

8,80

2
3
4
5
6
7

8

9
10

11

12
13

Mednieku un jauno mednieku
teorētisko un praktisko apmācību
nometne „Vanaga acs”
Mednieku izglītošana mednieku
festivālā "Minhauzens 2020"
Mednieku un medību vadītāju
izglītošana
Starptautiskā pārstāvniecība un
sadarbība
Lielo plēsēju populāciju stāvokļa
izmaiņas medību ietekmē
Medību trofeju vērtēšana un
izstāžu organizēšana
Latvijas mednieku interešu
pārstāvniecība starptautiskajās
nevalstiskajās medību
organizācijās
Ikmēneša televīzijas raidījumu
cikls „UZ MEŽA TAKAS“
Mednieku izglītošana un medību
popularizēšana
Bezmaksas mednieku izglītošana
interneta portālā "LA.LV", kā arī
izdevumos "Latvijas Avīze" un
"Medības"
Ligzdojošo un nomedīto
ūdensputnu izpēte
Drošas un precīzas šaušanas
pamatprincipi medniekiem

Straupes mednieku un
makšķernieku biedrība
„Mārkulīči”
Biedrība "Latvijas
mednieku asociācija"
Biedrība "Latvijas
mednieku savienība"
Biedrība "Latvijas
mednieku savienība"
Latvijas Valsts
mežzinātnes institūts
„Silava”
Biedrība "Latvijas
mednieku savienība"

8,69
8,43
8,20
8,20
8,20
8,16

Biedrība "Latvijas
mednieku asociācija"

7,97

SIA“ Uz Meža Takas“

7,73

Biedrība "Latvijas
mednieku asociācija"

7,70

AS "Latvijas Mediji"

7,00

Latvijas Universitāte

6,90

Biedrība “Latvijas
Sportinga Federācija”

6,89

IV. Citi jautājumi.
Darba kārtības apstiprināšana.
Kvorums ir nodrošināts.
Sēdi atklāj un vada K.Gerhards, kurš aicina klātesošos izteikties par sēdes darba kārtību.
A.Krēsliņš ierosina darba kārtības IV. punktā diskutēt jautājumu par valsts nodevām.
A.Ozols izsaka priekšlikumu darba kārtības IV. punkta ietvaros pārrunāt nelaimes gadījumu
medībās statistiku.
K.Gerhards pauž viedokli, ka minētie jautājumi risināmi atsevišķi.
MSAF padome vienbalsīgi NOLEMJ: apstiprināt iepriekš sagatavoto MSAF padomes darba
kārtību.
I.

Projektu iesniegumu vērtēšana.
A.Ozols informē klātesošos par 2020.gada atbalstam pieteiktajiem projektiem:
2020. gada MSAF atbalstam saņemti 13 projektu iesniegumi par kopējo summu 150222,00,00
euro. MSAF 2020. gadā pieejams finansējums 141621,00 euro apmērā. Pieejamie līdzekļi pārsniegti
par 8601,00 euro jeb 5,73 %.
MSAF sekretariāts ir izskatījis MSAF atbalstam pieteikto projektu iesniegumus, tos vērtējot
atbilstoši MSAF nolikumā noteiktajiem administratīvajiem atbilstības kritērijiem. Saņemtie projektu
II.

iesniegumi savstarpēji atšķiras informācijas detalizācijā, tomēr nav konstatēts pietiekams pamats
noraidīšanai kā neatbilstošiem administratīvajiem kritērijiem, tādēļ visi projekti virzīti tālākai
izvērtēšanai MSAF Konsultatīvajā padomē.
E.Zakovics informē MSAF padomi par katra atbalstam pieteiktā projekta izvērtēšanas gaitu
MSAF Konsultatīvajā padomē un pamato Konsultatīvās padomes vērtējumu.
Katrs MSAF Konsultatīvās padomes loceklis saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada
10.decembra noteikumu Nr.1455 „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums” 29.punktā
noteikto, ir individuāli izvērtējis katra projekta iesniegumu sadalījumā pa šādiem projektu vērtēšanas
kritērijiem:
a) projekta mērķis atbilst Medību likumā noteiktajam izlietojumam, projekta rezultātiem ir
ilgtermiņa ietekme uz medību saimniecības attīstību;
b) projekta izmaksu kalkulācijā iekļautie izdevumi ir pamatoti un atbilst reālajām izmaksām;
c) darba uzdevumi atbilst projekta mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Darba
uzdevumi ir skaidri definēti un sasniedzami noteiktajā projekta īstenošanas termiņā;
d) projekta rezultatīvie rādītāji un projekta mērķu aktualitāte, kā arī projekta rezultāti būs ar
reģionālu vai valstisku ietekmi;
e) projekta pieteicēja pieredzi projektu īstenošanā.
Rezultātā katrs MSAF Konsultatīvās padomes loceklis ir nosaucis katram MSAF atbalstam
pieteiktajam projektam vērtējumu ballēs katram Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra
noteikumu Nr.1455 „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums” 24., 29. punktā, ievērojot
27.punkta nosacījumus, noteiktajam kritērijam. Katram projektam ir aprēķināts un salīdzināšanai
izmantots vidējais aritmētiskais visas MSAF Konsultatīvās padomes vērtējums atbilstoši Ministru
kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumos Nr. 1455 „Medību saimniecības attīstības fonda
nolikums” noteiktajai metodikai. Projekti sakārtoti secībā pēc iegūtā vidējā vērtējuma ballēs un
attiecīgi gatavotas rekomendācijas MSAF padomei.
Konsultatīvajā padomē tika apspriesti divi iespējamie scenāriji:
1) lai rastu iespēju atbalstīt visus atbalstam pieteiktos projektus pieejamo līdzekļu ietvaros,
veikt proporcionāli vienādu samazinājumu visiem projektiem;
2) trim viszemāk novērtētajiem projektiem piemērot samazinājumu 15% apmērā katram, bet
atlikušajiem projektiem piemērot proporcionālu samazinājumu atlikušo līdzekļu ietvaros.
Pēc diskusijas un balsošanas Konsultatīvajā padomē ar balsu vairākumu tika pieņemts
priekšlikums - trim viszemāk novērtētajiem projektiem piemērot samazinājumu 15% apmērā katram,
bet atlikušajiem projektiem piemērot proporcionālu samazinājumu pieejamo līdzekļu ietvaros (skatīt
tabulu zemāk šajā protokolā) vienlaikus attiecīgi samazinot projekta ietvaros veicamo darbu apjomus.
Konsultatīvā padome ir telefoniski sazinājusies ar projektu kontaktpersonām, lai noskaidrotu,
vai ir iespējama projektu īstenošana ar samazinātu finansējumu un attiecīgi samazinātiem darba
uzdevumiem. MSAF Konsultatīvā padome uzskata, ka pirms līgumu par projektu īstenošanu
noslēgšanas ir jāprecizē projektu iesniedzēju, ja tie piekritīs projektus realizēt ar samazinātu
finansējumu un darbu apjomu, faktiski veicamie darba uzdevumi un tāmes.
III.

Lēmuma pieņemšana par MSAF finansiālā atbalsta piešķiršanu 2020. gadā
pieteiktajiem projektiem.
E.Zakovics ziņo par MSAF Konsultatīvās padomes sagatavotajām rekomendācijām.

Nr.
p.k.

Projekta nosaukums

1

Gada balva medniecībā

Projekta iesniedzējs

Vidējais
vērtēju
ms
ballēs

Pieprasīts
no MSAF
euro

MSAF KP
rekomendē
euro

Samazi
nājums
%

Biedrība "Latvijas
mednieku savienība"

8,80

11100,00

10665,00

3,9

2

Mednieku un jauno mednieku
teorētisko un praktisko
apmācību nometne „Vanaga
acs”

Straupes mednieku
un makšķernieku
biedrība „Mārkulīči”

8,69

5893,00

5662,00

3,9

3

Mednieku izglītošana mednieku
festivālā "Minhauzens 2020"

Biedrība "Latvijas
mednieku asociācija"

8,43

10560,00

10146,00

3,9

4

Mednieku un medību vadītāju
izglītošana

Biedrība "Latvijas
mednieku savienība"

8,20

9940,00

9551,00

3,9

Starptautiskā pārstāvniecība un
sadarbība
Lielo plēsēju populāciju
stāvokļa izmaiņas medību
ietekmē
Medību trofeju vērtēšana un
izstāžu organizēšana
Latvijas mednieku interešu
pārstāvniecība starptautiskajās
nevalstiskajās medību
organizācijās

Biedrība "Latvijas
mednieku savienība"
Latvijas Valsts
mežzinātnes institūts
„Silava”
Biedrība "Latvijas
mednieku savienība"

8,20

1720,00

1653,00

3,9

8,20

32221,00

30959,00

3,9

8,16

8830,00

8484,00

3,9

Biedrība "Latvijas
mednieku asociācija"

7,97

14397,00

13833,00

3,9

Ikmēneša televīzijas raidījumu
cikls „UZ MEŽA TAKAS“

SIA“ Uz Meža
Takas“

7,73

22454,00

21574,00

3,9

Mednieku izglītošana un
medību popularizēšana
Bezmaksas mednieku
izglītošana interneta portālā
"LA.LV", kā arī izdevumos
"Latvijas Avīze" un "Medības"

Biedrība "Latvijas
mednieku asociācija"

7,70

8600,00

8263,00

3,9

AS "Latvijas Mediji"

7,00

4272,00

3631,00

15,0

5
6
7

8

9
10

11

12

Ligzdojošo un nomedīto
ūdensputnu izpēte

Latvijas Universitāte

6,90

14235,00

12100,00

15,0

13

Drošas un precīzas šaušanas
pamatprincipi medniekiem

Biedrība “Latvijas
Sportinga Federācija”

6,89

6000,00

5100,00

15,0

Kopā:

141621,00

Paralēli notiek MSAF padomes locekļu diskusijas par projektiem, apsverot to nozīmi Latvijas
medību saimniecībai.
A.Ozols atzinīgi vērtē MSAF Konsultatīvās padomes rekomendācijas un izvērtēšanas
rezultātus, vienlaikus akcentējot MSAF Konsultatīvajā padomē salīdzinoši zemu novērtētā projekta
“Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte” nozīmību datu uzturēšanā un informācijas sniegšanā
par ūdensputnu populāciju stāvokli Latvijā, kā arī uzsver, ka 15% samazinājums būtiski ietekmēs
projekta rezultātus. A.Ozols izsaka priekšlikumu akceptēt visus atbalstam pieteiktos projektus ar
proporcionāli vienādu samazinājumu (5,73%).
V.Bernards norāda, ka šāds risinājums varētu būt pārsteigums projektu īstenotājiem.
E.Zakovics informē, ka šāds risinājums jau tika apskatīts Konsultatīvajā padomē, ir veikta
komunikācija ar projektu kontaktpersonām un visi projektu īstenotāji ir lietas kursā par iespējamu
samazinājumu.
K.Gerhards aicina izteikt viedokļus un iebildumus, kā arī izsaka priekšlikumu atbalstīt
priekšlikumu par proporcionāli vienādu samazinājumu visiem atbalstam pieteiktajiem projektiem.
Nav atsevišķu viedokļu, iebildumu par MSAF padomes priekšsēdētāja piedāvāto
proporcionāli vienādo finansējuma samazinājumu 5,73% apmērā visiem atbalstam pieteiktajiem
projektiem.

MSAF padome, iepazīstoties ar visu projektu iesniegumiem, izvērtējot MSAF
Konsultatīvās padomes rekomendācijas, izdarot lietderības apsvērumus par Latvijas medību
saimniecības ilgtermiņa attīstības iespējām un to ietekmi uz medību saimniecības ilgtspēju,
projektu paredzamos rezultātus, ievērojot kopējo MSAF pieejamo finansējuma apmēru
2020.gadā, vienbalsīgi NOLEMJ:
2020.gadā atbalstīt šādus projektus, piešķirot mazāku finansējumu nekā prasīts
projekta iesniegumā, attiecīgi samazinot projekta ietvaros veicamo darbu apjomu un
uzdodot projekta iesniedzējam precizēt tāmi:
Projekta iesniedzējs

MSAF
atbalstītais
finansējums
euro

Samazi
nājums
%

Gada balva medniecībā

Biedrība "Latvijas
mednieku savienība"

10465,00

5,73

2

Mednieku un jauno mednieku teorētisko
un praktisko apmācību nometne „Vanaga
acs”

Straupes mednieku un
makšķernieku biedrība
„Mārkulīči”

5556,00

5,73

3

Mednieku izglītošana mednieku festivālā
"Minhauzens 2020"

Biedrība "Latvijas
mednieku asociācija"

9955,00

5,73

4

Mednieku un medību vadītāju izglītošana

Biedrība "Latvijas
mednieku savienība"

9371,00

5,73

5

Starptautiskā pārstāvniecība un sadarbība

1622,00

5,73

6

Lielo plēsēju populāciju stāvokļa
izmaiņas medību ietekmē

30376,00

5,73

7

Medību trofeju vērtēšana un izstāžu
organizēšana

Biedrība "Latvijas
mednieku savienība"

8324,00

5,73

8

Latvijas mednieku interešu
pārstāvniecība starptautiskajās
nevalstiskajās medību organizācijās

Biedrība "Latvijas
mednieku asociācija"

13573,00

5,73

9

Ikmēneša televīzijas raidījumu cikls „UZ
MEŽA TAKAS“

SIA“ Uz Meža Takas“

21168,00

5,73

Biedrība "Latvijas
mednieku asociācija"

8108,00

5,73

AS "Latvijas Mediji"

4027,00

5,73

Latvijas Universitāte

13420,00

5,73

Biedrība “Latvijas
Sportinga Federācija”

5656,00

5,73

Nr.
p.k

Projekta nosaukums

1

10

11

12
13

Mednieku izglītošana un medību
popularizēšana
Bezmaksas mednieku izglītošana
interneta portālā "LA.LV", kā arī
izdevumos "Latvijas Avīze" un
"Medības"
Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu
izpēte
Drošas un precīzas šaušanas
pamatprincipi medniekiem
Kopā:

Biedrība "Latvijas
mednieku savienība"
Latvijas Valsts
mežzinātnes institūts
„Silava”

141621,00

IV. Citi jautājumi
Diskusija par Latvijas medību saimniecībai aktuāliem jautājumiem un iespējām palielināt
MSAF pieejamo finanšu līdzekļu apjomu.
Sēdes beigas: 12:50
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu šis administratīvais akts stājas
spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu, 189.panta pirmo daļu un
Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumu Nr.1455 „Medību saimniecības attīstības
fonda nolikums” 14.punktu šo protokollēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc projekta pieteicēja juridiskās adreses viena mēneša laikā no šī
protokollēmuma spēkā stāšanās dienas.
Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta otro daļu lēmums, kas paziņots kā vienkāršs pasta
sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais
dokuments. Savukārt, ja lēmums adresātam nosūtīts kā ierakstīts pasta sūtījums, tad pamatojoties uz
Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu uzskatāms, ka lēmums paziņots septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā.

MSAF padomes priekšsēdētājs

Bārs, 67027554
Janis.Bars@zm.gov.lv

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

K. Gerhards

