Medību saimniecības attīstības fonda padomes sēdes
PROTOKOLS
Rīgā
2020.gada 7.augusts

Nr. 3.2-7e/3/2020

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 “Par
grozījumu Zemkopības ministrijas 2019. gada 14. marta rīkojumā Nr.38 “Par Medību
saimniecības attīstības fonda padomi””, Medību saimniecības attīstības fonda (turpmāk –
MSAF) padomes sēdē piedalās šādi 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;
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 kārtība:
1.
Informatīvo ziņojumu par pirmā posma izpildi izvērtēšana un lēmuma
pieņemšana par projektu rezultātu atbilstību līgumu nosacījumiem šādiem projektiem:
Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Projekta izpildītājs

1.

Gada balva medniecībā

Biedrība "Latvijas
mednieku savienība"

2.

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

Straupes mednieku un
makšķernieku biedrība
„Mārkulīči”

3.

Mednieku izglītošana mednieku festivālā
"Minhauzens 2020"

Biedrība "Latvijas
mednieku asociācija"

Mednieku un medību vadītāju izglītošana

Biedrība "Latvijas
mednieku savienība"

4.

Starptautiskā pārstāvniecība un sadarbība

Biedrība "Latvijas
mednieku savienība"

Lielo plēsēju populāciju stāvokļa izmaiņas medību
ietekmē

Latvijas Valsts
mežzinātnes institūts
„Silava”

7.

Medību trofeju vērtēšana un izstāžu organizēšana

Biedrība "Latvijas
mednieku savienība"

8.

Latvijas mednieku interešu pārstāvniecība
starptautiskajās nevalstiskajās medību organizācijās

Biedrība "Latvijas
mednieku asociācija"

9.

Ikmēneša televīzijas raidījumu cikls „UZ MEŽA
TAKAS“

5.

6.

SIA“ Uz Meža Takas“
Biedrība "Latvijas
mednieku asociācija"

10.

Mednieku izglītošana un medību popularizēšana

11.

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

AS "Latvijas Mediji"

12.

Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte

Latvijas Universitāte

13.

Drošas un precīzas šaušanas pamatprincipi
medniekiem

Biedrība “Latvijas
Sportinga Federācija”

2.
Biedrības „Latvijas mednieku savienība” 2020.gada 27.jūlija iesnieguma Nr.1-1/20
„Par izmaiņām MSAF atbalstītā projekta līguma nosacījumos” izskatīšana un lēmuma
pieņemšana par tajā izteiktā lūguma atbalstīšanu vai noraidīšanu.
Šajā MSAF padomes sēdē lēmumi tiek pieņemti, nesasaucot Padomes sēdi klātienē, bet
ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumu Nr.1455 „Medību saimniecības
attīstības fonda nolikums” 11. un 12.punktā noteikto.
Darba kārtības 1.jautājums.
Projektu izpildītāju MSAF padomei iesniegto informatīvo ziņojumu izvērtēšanas gaitā
konstatēts, ka darba kārtības 1.punktā minētie projektu izpildītāji (izņemot biedrību „Latvijas
mednieku savienība”, kura realizē projektu „Starptautiskā pārstāvniecība un sadarbība” saskaņā
ar 2020.gada 9.marta līgumu Nr.2020/54) tiem attiecīgajos līgumos, kas noslēgti starp projekta
izpildītāju un Zemkopības ministriju, noteiktos darba uzdevumus ir izpildījuši pilnībā un
atbilstoši līgumu nosacījumiem.
Tādēļ MSAF padome vienbalsīgi NOLEMJ:
darba kārtības 1.punktā minēto projektu izpildītāju (izņemot biedrību „Latvijas mednieku
savienība”, kura realizē projektu „Starptautiskā pārstāvniecība un sadarbība” saskaņā ar

2020.gada 9.marta līgumu Nr.2020/54) realizēto projektu pirmā darba posma rezultātus
atzīt par izpildītiem atbilstoši ar tiem noslēgto līgumu nosacījumiem.
Darba kārtības 2.jautājums.
MSAF padome iepazinās ar biedrības „Latvijas mednieku savienība” 2020.gada
27.jūlija iesniegumu Nr.1-1/20 „Par izmaiņām MSAF atbalstītā projekta līguma nosacījumos”,
kurā norādīts, ka biedrība „Latvijas mednieku savienība” nespēj pilnvērtīgi un kvalitatīvi
realizēt projektā „Starptautiskā pārstāvniecība un sadarbība” paredzētos darba uzdevumus
atbilstoši 2020.gada 9.marta līgumā Nr.2020/54 noteiktajam COVID-19 izraisītās globālās
pandēmijas un tās rezultātā noteikto pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumu dēļ. Biedrība
„Latvijas mednieku savienība” atsaucas uz 2020.gada 9.martā noslēgtā līguma Nr.2020/54
6.1.apakšpunktu, kurā noteikts: „ja līguma darbības laikā iestājas nepārvaramās varas apstākļi
(force majeure), kurus puses nevarēja un kurus tām nebija pienākums paredzēt, tad līguma
izpildes termiņš tiek pagarināts pusēm rakstiski vienojoties. Force majeure turpinoties vairāk
par vienu mēnesi, puses var pieņemt lēmumu par līguma izbeigšanu un saistību tālākas izpildes
kārtību.”
Biedrība „Latvijas mednieku savienība” lūdz MSAF izvērtēt iespēju projektam
“Starptautiskā pārstāvniecība un sadarbība” paredzētos finanšu līdzekļus piešķirt šīs pašas
biedrības citam realizētajam projektam “Medību trofeju vērtēšana un izstāžu organizēšana”,
kura ietvaros paredzētie darba uzdevumi jau ir izpildīti lielākā apjomā, kā to paredz 2020.gada
9.marta līguma Nr.2020/53 darba uzdevumi. Biedrība „Latvijas mednieku savienība” informē
MSAF padomi, ka medību trofeju izstādē “Nurmuiža 2020” jau ir veikta medaļas vērto trofeju
fotografēšana, lai izveidotu virtuālo trofeju izstādi, kura ikvienam interesentam visā pasaulē
būs apskatāma http://www.lms.org.lv/. Biedrība „Latvijas mednieku savienība” iesniegusi
projekta „Medību trofeju vērtēšana un izstāžu organizēšana” papildinātos darba uzdevumus un
tāmi.
MSAF sekretariāts iesniegtos informatīvos ziņojumus un biedrības „Latvijas mednieku
savienība” 2020.gada 27.jūlija iesniegumu Nr.1-1/20 „Par izmaiņām MSAF atbalstītā projekta
līguma nosacījumos” izvērtēšanai un viedokļu sniegšanai ir izsūtījis gan MSAF padomei, gan
MSAF Konsultatīvajai padomei. No MSAF Konsultatīvās padomes iebildumi vai citi
ierosinājumi līdz šī protokola parakstīšanas dienai nav saņemti. Ņemot vērā Ministru kabineta
2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1455 „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums”
paredzēto kārtību projektu konkursa izsludināšanai, projektu iesniegumu apkopošanai,
izvērtēšanai trijos līmeņos, pieejamo finansējumu 1622,00 eiro apmērā, nepieciešamo laiku
jauna līguma sagatavošanai un noslēgšanai, kā arī projektu īstenošanas ilgumu (konkrētajā
gadījumā līdz 2020.gada 15.novebrim), MSAF secina, ka atkārtota projekta konkursa rīkošana
2020.gadā nav lietderīga.
MSAF padome uzskata, ka finanšu līdzekļu novirzīšana atbilstoši biedrības „Latvijas
mednieku savienība” iesniegumā ietvertajam lūgumam ļaus visracionālāk un visefektīvāk
izmantot MSAF finanšu līdzekļus konkrētajā situācijā – atbalstot projektu, kura realizēšanas
laikā paveiktais jau šobrīd ievērojami pārsniedz līgumā paredzētos darba uzdevumus. Izdarot
lietderības apsvērumus, pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumu
Nr.1455 „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums” 3. punktu, kā arī 9.3. un
9.5.apakšpunktiem,

MSAF padome vienbalsīgi NOLEMJ:
1. Biedrības „Latvijas mednieku savienība” projektam „Starptautiskā pārstāvniecība
un sadarbība” piešķirtos finanšu līdzekļus 1622,00 eiro (viens tūkstotis seši simti
divdesmit divi eiro un 0 centi) novirzīt projekta „Medību trofeju vērtēšana un izstāžu
organizēšana” realizēšanai.
2. Starp biedrību „Latvijas mednieku savienība” un Zemkopības ministriju 2020.gada
9.martā noslēgto līgumu Nr.2020/54 par projekta „Starptautiskā pārstāvniecība un
sadarbība” realizēšanu izbeigt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3. Starp biedrību „Latvijas mednieku savienība” un Zemkopības ministriju 2020.gada
9.martā noslēgto līgumu Nr.2020/53 par projekta “Medību trofeju vērtēšana un
izstāžu organizēšana” realizēšanu grozīt atbilstoši biedrības „Latvijas mednieku
savienība” iesniegtajiem projekta „Medību trofeju vērtēšana un izstāžu
organizēšana” papildinātajiem darba uzdevumiem un tāmei.

MSAF padomes priekšsēdētājs

K. Gerhards

