Medību saimniecības attīstības fonda padomes sēdes
PROTOKOLS
Rīgā
2020.gada 9.septembris

Nr. 3.2-7e/4/2020

Ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumus Nr.1455 „Medību
saimniecības attīstības fonda nolikums”, jo īpaši to 4., 6., 9., 10., 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).
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 kārtība: biedrības „Latvijas mednieku asociācija” 2020.gada 13.augusta
iesnieguma (saņemts 2020.gada 18.augustā) „Par izmaiņām MSAF atbalstītā projekta
līguma nosacījumos” izskatīšana un lēmuma pieņemšana par tajā izteiktā lūguma
atbalstīšanu vai noraidīšanu.
MSAF padome iepazinās ar biedrības „Latvijas mednieku asociācija” 2020.gada
13.augusta iesniegumu „Par izmaiņām MSAF atbalstītā projekta līguma nosacījumos”, kurā
norādīts:
“2020.gada 9.martā biedrība „Latvijas mednieku asociācija” ar Zemkopības ministriju
parakstīja līgumu Nr. 2020/58 par projekta “Mednieku izglītošana mednieku festivālā
“Minhauzens 2020”” izpildi.
Projekta 1.posma darba uzdevumi paredzēja uzsākt mednieku festivāla “Minhauzens
2020” organizēšanu, kas norisinātos 31. jūlijā un 1. augustā, Vidzemē; nodrošināt pasākuma
norises vietu, rīkot organizatoru sanāksmes, izveidot darba grupas; uzsākt sacensību disciplīnu
un šaušanas iemaņu prasību/ pārbaužu sagatavošanu; veikt informatīvos pasākumus; sagatavot
pasākuma nolikumu. Savukārt 2. posmā bija paredzēts organizēt mednieku festivālu
“Minhauzens 2020” šā gada 31. jūlijā un 1. augustā Dikļos, Dikļu pils teritorijā; organizēt 13
sacensību disciplīnas, tajā skaitā medību zinību pārbaudi, drošību prasību ievērošanu, apejoties
ar šaujamieroci, kā arī sportiskas, veiklību saturošas un pārbaudošas aktivitātes ar mērķi
popularizēt medības; sagatavot publikāciju par mednieku festivāla “Minhauzens 2020” norisi.
Kopējās projekta izmaksas bija paredzētas 9 955.00 euro. Sakarā ar COVID-19 izraisīto globālo

pandēmiju un tās rezultātā noteiktajiem pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumiem,
mednieku festivāls “Minhauzens 2020” tika pārcelts uz 2021. gada 6. un 7. augustu. Biedrība
„Latvijas mednieku asociācija” nesaskata iespēju realizēt otrajā posmā paredzētos darba
uzdevumus.
Biedrība „Latvijas mednieku asociācija” lūdz MSAF padomi izvērtēt iespēju
projekta “Mednieku izglītošana mednieku festivālā “Minhauzens 2020” 2.posmam
paredzētos līdzekļus 6 471,00 euro (seši tūkstoši četri simti septiņdesmit viens euro un 0
centi) apmērā piešķirt citam biedrības „Latvijas mednieku asociācija” realizētajam
projektam “Mednieku izglītošana un medību popularizēšana”. T.i., plānoto 12 bezmaksas
semināru vietā rīkot 28 bezmaksas seminārus, tostarp klātienē un attālināti par šādiem
tematiem:
1. Teorija – Medību likuma un tam pakārtoto Ministru kabineta noteikumu prasības,
ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums.
2. Medījuma pirmapstrāde, biodrošība, medījuma higiēnas prasības un medījamiem
dzīvniekiem un cilvēkiem bīstamās infekcijas slimības, medījumu pirmapstrādes
vietu izveide atbilstoši normatīvo aktu prasībām (praktiskie demonstrējumi).
3. Medību inventārs, tā izmantošana un kopšana.
4. Apmācība briežu piebaurošanā, stirnāžu selekcijas medības.
5. Medību šķirnes suņu izmantošana, apmācība (teorija un praktiskie demonstrējumi) ,
suņu labturība.
Atkarībā no mednieku intereses, semināru programmā tiks iekļautas papildu tēmas, kas
medniekiem būs aktuālas.
12 bezmaksas seminārus plānots organizēt attālināti jaunizveidotajā mājaslapā
www.mednieksgribzinat.lv. Vērojot iespējamos COVID-19 riskus arī nākotnē, mednieku
izglītošana un medību popularizēšana šādā veidā arī turpmāk var būt ļoti aktuāla. 8 bezmaksas
seminārus plānots organizēt klātienē Rīgā un citās Latvijas pilsētās. Savukārt atlikušos 8
bezmaksas seminārus plānots organizēt kā semināru kursu jaunajiem un topošajiem
medniekiem par šādiem tematiem:
1. Medījamie dzīvnieki, medību sezonas, Medību likums.
2. Medību saimniecība, medījamo dzīvnieku uzskaite, medījamo dzīvnieku
piebarošana, postījumi.
3. Medību veidi, medību norise.
4. Medību ētika un estētika, medību tradīcijas.
5. Medības kā ilgtspējīgs medījamo dzīvnieku populācijas apsaimniekošanas
instruments.
6. Medījuma pirmapstrāde.
7. Medību suņi, suņu izmantošana medībās un suņu labturība.
8. Drošības tehnikas un drošība apejoties ar ieroci, praktiskā šaušana.
Šāda iespēja nodrošinātu medību popularizēšanu vēl lielākā mērogā, tostarp jauniešu un
jauno/ topošo mednieku vidū, kā arī nodrošinātu iespēju ar aktuālāko medību nozarē informēt
arvien lielāku skaitu mednieku.”
MSAF sekretariāts biedrības „Latvijas mednieku asociācija” 2020.gada 13.augusta
iesniegumu „Par izmaiņām MSAF atbalstītā projekta līguma nosacījumos” izvērtēšanai un
viedokļu sniegšanai ir nosūtījis gan MSAF padomei, gan MSAF Konsultatīvajai padomei.
Atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumu Nr.1455 „Medību
saimniecības attīstības fonda nolikums” 10.punktam katram padomes loceklim lēmumu
pieņemšanā ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja
balss. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā pieci padomes locekļi.
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 6 471,00 euro 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 asociācija” iesniegumā ietvertajam lūgumam ļaus visracionālāk un visefektīvāk
izmantot MSAF finanšu līdzekļus konkrētajā situācijā. 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 asociācija” projektam „Mednieku izglītošana
mednieku festivālā “Minhauzens 2020”” piešķirtos neizmantotos finanšu līdzekļus
6 471,00 euro (seši tūkstoši četri simti septiņdesmit viens euro un 0 centi) novirzīt
projekta „Mednieku izglītošana un medību popularizēšana” realizēšanai.
2. Starp biedrību „Latvijas mednieku asociācija” un Zemkopības ministriju 2020.gada
10.martā noslēgto līgumu Nr.2020/58 par projekta „Mednieku izglītošana mednieku
festivālā “Minhauzens 2020”” realizēšanu izbeigt normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
3. Starp biedrību „Latvijas mednieku asociācija” un Zemkopības ministriju 2020.gada
10.martā noslēgto līgumu Nr.2020/57 par projekta “Mednieku izglītošana un
medību popularizēšana” realizēšanu grozīt atbilstoši biedrības „Latvijas mednieku
asociācija” iesniegtajiem
projekta „Mednieku izglītošana
un medību
popularizēšana” papildinātajiem darba uzdevumiem un tāmei.
MSAF padomes locekļi savu viedokli (elektronisko atzinumu) par lemjamo jautājumu
izteikuši, nosūtot MSAF sekretariātam pa e-pastu un vizējot, parakstot šo protokolu
Zemkopības ministrijas Dokumentu vadības sistēmā.
MSAF padomes priekšsēdētājs

K. Gerhards

