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Un norādīto novadu pilnvarotās personas – sabiedriskie inspektori, par kuru darbību ir zināms - Alojas, 
Burtnieku, Cēsu, Limbažu, Ogres, Salacgrīvas un Vecpiebalgas novadu pilnvarotās personas – sabiedriskie 
inspektori.

Sadarbības ilgtspējība.
 2001.gadā biedrības (toreiz – sabiedriskās organizācijas) – „Pasaules Dabas fonds” (Latvija), 
„Latvijas Makšķernieku asociācija” (LMA) un „Vides aizsardzības klubs” izveidoja koalīciju, lai kopīgiem 
spēkiem uzsāktu praktisku darbību lašu aizsardzībai, tādējādi liekot pamatus pavisam jaunam un vēl 
nebijušam zivju resursu aizsardzības modelim. Tā būtība – visciešākā sadarbība starp NVO, sabiedrību 
un vides aizsardzības valsts iestādēm. Ne tāpēc, ka tās nepietiekami tika galā ar saviem pienākumiem. 
Galvenokārt tāpēc, ka situācija ar zivju resursu nelikumīgu ieguvi (lasi – izzagšanu), kura, salīdzinot ar 
90.gadu sākumu, gan bija mazinājusies, tomēr joprojām bija visaptveroša un stabila mūsu valsts ikdienas 
parādība ar tendenci palielināties. Tā tika uzsākta rudens akcijas „Lašiem būt!” (2001-2005) īstenošana, 
kuru kopš 2004.gada turpināja LMA. 

	 „Man	 ir	 patiess	 prieks,	 ka	 akcijas	 „Dzīvais	 ūdens”	 dalībnieki	 un	 tās	
atbalstītāji	 plašos	 sabiedrības	 slāņos	 ir	 nelokāmi	 valsts	 ilgtspējīgas	 attīstības	
pārliecībā	un	atbalstīšanā.	Šo	cilvēku	skaits	palielinās,	kas	apliecina	ilgtspējīgas	
attīstības	idejas	spēku	un	dzīvotspēju.	Tā	ir	sakņota	mūsu	tautas	pagātnē.	Tā	ir	
mūsu	nākamo	paaudžu	dzīves	garants.
	 Lai	„Dzīvais	ūdens”	kalpo	dzīvai	valstij!”

Raimonds Vējonis	vides	ministrs,	

akciju	„Lašiem	būt!”	un	“Dzīvais	ūdens”	patrons

Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens”.
Pagātne. Tagadne! Nākotne?
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 Iegūstot pietiekamu pieredzi, kā arī izveidojoties LMA Mobilajai grupai (Valsts vides dienesta 
pilnvaroto personu – sabiedrisko inspektoru statusā) un pilnveidojoties un sekmīgi attīstoties sadarbībai 
ar vides aizsardzības valsts iestādēm, LMA nolēma no 2006.gada organizēt un īstenot zivju resursu 
aizsardzības akciju gandrīz visa gada garumā – „Dzīvais ūdens”. 
 Akciju „Lašiem būt!” un „Dzīvais ūdens” patrons, vides ministrs Raimonds Vējonis vienā no akcijas 
„Dzīvais ūdens” bukletiem rakstīja: „Zīmīgi,	 ka	 nevalstiskās	 vides	 organizācijas	 –	 LMA	 biedru	 aktivitāte	
akcijas	 „Dzīvais	 ūdens”	 ietvaros	 ir	 spējusi	 radīt	 nopietnu	 impulsu	 kompetentajām	 valsts	 institūcijām	
izvērtēt	 sava	 darba	 kvalitāti,	 kā	 arī	 maz	 efektīva	 un	 lēna	 darba	 sekas.	 Vienlaikus	 šis	 pozitīvais	 piemērs	
vēlreiz	apstiprina	Vides	ministrijas	nostāju,	ka	nevalstisko	organizāciju	(NVO)	iesaistīšanai	valstiski	svarīgu	
jautājumu	risināšanā	ir	neatsverama	nozīme,	jo	NVO	biedrus	vada	patiesa	ieinteresētība,	kas	bieži	vien	ir	ļoti	
nepieciešams	papildinājums	amatpersonu	kompetencei.
	 Esmu	 patiesi	 gandarīts,	 ka	 zivju	 resursu	 aizsardzības	 jomā	 arvien	 būtiskāku	 vietu	 ieņem	 Valsts	
vides	dienesta	un	pašvaldību	pilnvaroto	personu	darbība,	kuras	gan	atsevišķi,	gan	sadarbojoties	ar	valsts	
kompetentajām	institūcijām	rada	arvien	neciešamāku	situāciju	nelikumīgajiem	zivju	resursu	izmantotājiem.”
 Akcijas „Dzīvais ūdens” vislielākais ieguvums – sabiedrības līdzdalības ļoti būtisks pieaugums. Gan 
tiešā, gan netiešā veidā. Un tas varēja notikt tikai tāpēc, ka akcijas mērķi bija un ir valstiski un labestīgi 
savā cilvēciskajā būtībā. Kopumā tas radīja sabiedrības patiesu cieņu un atzinību ne tikai Latvijā, bet arī 
daudzās ārvalstīs, jo tur nekas tamlīdzīgs nekad nav īstenots.
 Jebkurā gadījumā – abas minētās akcijas bija un ir viens no ilgstošākajiem un no daudziem 
viedokļiem rezultatīvākajiem un veiksmīgākajiem vides aizsardzības pasākumiem vides aizsardzības 
jomā Latvijā, kas tiešā veidā ir veicinājis arī Latvijas tēla atpazīstamību ārvalstīs. Būtībā akcija „Dzīvais 
ūdens”, tāpat kā akcija “Lašiem būt!”, ir bezprecedenta fakts vides aizsardzības jomā pasaules mērogā 
(tā vairākkārtīgi atzinuši LMA sadarbības partneri pasaulē), un, piemēram, Igaunija, Somija, Krievija 
(Ļeņingradas apg.) un Baltkrievija tagad ir iecerējušas šo modeli sākt izmantot arī savās valstīs.
 Katru gadu LMA sadarbībā ar Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi (VVD JIŪP) ir 
apkopojusi akciju rezultātus, kuri ar „Latvijas Vides aizsardzības fonda” finansiālu atbalstu (kā visai akcijai 
kopumā) tika ietverti LMA izdotajos akciju ikgadējos tekstuālajos un vizuālajos pārskatos, un kuri tiek 
iesniegti Latvijas Republikas Valsts prezidentam, Latvijas Republikas Saeimas prezidija priekšsēdētājam, 
Latvijas Republikas Ministru prezidentam, Latvijas Republikas Saeimā pārstāvēto politisko partiju un 
politisko organizāciju apvienību frakcijām, vides ministram, zemkopības ministram, sabiedriskām 
organizācijām, plašsaziņas līdzekļiem un LMA sadarbības partneriem ārvalstīs.

Ilgtspējība un realitāte - „ja valsts ar mani tā, tad es arī!”
 Bet 2009.gads nesa Latvijas valstij arī ļoti būtiskus ekonomiskus, finansiālus, sociālus un cita 
veida satricinājumus, kuri vistiešākajā veidā skāra arī vides aizsardzības sistēmu.
 Oktobra sākumā vides ministrs Raimonds Vējonis brīdināja, ka „jau	veiktie	un	tuvākajā	nākotnē	
iespējamie	 valsts	 finansējuma	 samazinājumi	 vides	 aizsardzības	 institūcijām	 paralizē	 un	 grauj	 ilgstoši	 un	
veiksmīgi	veidoto	Latvijas	vides	aizsardzības	sistēmu	(..)”,	„(..)	vēl	lielāks	finansējuma	samazinājums	draud	
ne	 tikai	 ar	 vides	 aizsardzības	 krahu,	 bet	 arī	 ar	 milzīgiem	 zaudējumiem	 valsts	 budžetam	 (..)”.	 „Iespējama	
vides	 stāvokļa	 pasliktināšanās	 un	 dabas	 resursu	 nelegāla	 izmantošana	 (..)” (avots: žurnāls „Vides Vēstis”, 
11/2009).
 Nelegāla izmantošana – pagājušajā gadā noticis nenoliedzami lēcienveidīgs valsts zivju resursu 
izzagšanas pieaugums, par ko akcijas „Dzīvais ūdens 2009” laikā tās īstenotāji pārliecinājās gandrīz vai 
ikdienu. Bet šajā sakarā parādījās kas jauns, vēl nepieredzēts iepriekšējos gados – „ja	valsts	ar	mani	tā,	tad	
es	arī!”. To reidu laikā nācās dzirdēt dažādās Latvijas vietās, kas savā atklātībā burtiski šokēja sabiedriskos 
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inspektorus. Tas nozīmē, ka daļa cilvēku krīzes iespaidā sākuši pavisam atklāti izlaupīt zivju resursus, ļoti 
bieži iegūtās zivis pat pametot ezeru un upju krastos, sakot, ka viņiem tās nemaz nav vajadzīgas! Līdzīgi 
ir dzirdēts arī par nelikumīgām medībām, koku izciršanu un kūlas dedzināšanu - „ja valsts ar mani tā, tad 
es arī!”.
 Būtībā runa ir par atsevišķas sabiedrības daļas vēl nepieredzētu agresivitāti pret dabas resursiem, 
kas var vērsties plašumā, ja netiks veikti kardināli pasākumi zivju resursu aizsardzības jomā! Protams, 
ka pašu mierinājumam varētu teikt, ka tam ir pārejošs gadījuma raksturs. Tomēr LMA un VVD JIŪP var 
droši apgalvot, ka tā nav, jo tas var pārvērsties par ikdienas normu, un būtu tuvredzīgi un nevalstiski to 
neņemt vērā.
 Līdz ar to jautājums (lasi – problēma), kuru LMA dažādos līmeņos ir uzstādījusi ilgstoši un 
daudzkārt, joprojām ir nemainīgs – kas un kā Latvijā ir atbildīgs par ūdens objektu apsaimniekošanu? 
 Vai ūdens un ūdens bioloģisko resursu un to bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējīgas 
izmantošanas nodrošināšana attiecas tikai uz VVD JIŪP valsts inspektoriem un VVD pilnvarotajām 
personām - sabiedriskajiem inspektoriem? Bet JIŪP iekšējo ūdeņu inspektoru skaits apmēram viena 
gada laikā ir samazināts no 45 uz... 31, t.i., apmēram par 40%! Savukārt vides aizsardzības sistēmā 
veiktās restrukturizācijas rezultātā kopumā atbrīvoti vairāk nekā 1000 strādājošo! Un, ko tur slēpt - arī 
sabiedrisko inspektoru vidū, to visu redzot, sācis pieaugt pesimisms un sava brīvprātīgā darba lietderības 
apšaubīšana...
 Vai arī atbildība par ūdens objektu apsaimniekošanu primāri nebūtu attiecināma uz 
pašvaldībām, kuras saskaņā ar grozījumiem „Zvejniecības likumā” jau vairāk nekā gadu ir zivju resursu 
pārvaldītājas savu administratīvo teritoriju ūdenstilpēs (pirms tam – pārzinātājas)? Protams - pastāv 
nedaudzi izņēmumi, kas vislielākajā mērā ir atsevišķu NVO un saskaņā ar ilgtspējības principu domājošu 
pašvaldību vadītāju sadarbības piemēri. Bet, tikai nedaudzi...
 Kā zināms, vārds pārvaldīt sevī ietver arī tādu jēdzienu kā vadīt (ko), būt atbildīgam (par to). 
Par ko? Par ūdens objektu! Diemžēl esam ļoti tālu no tā, jo Latvijā ūdens objekti gandrīz 100% tiek 
lietoti un izmantoti, nevis apsaimniekoti, ko tiešā veidā izsaka arī attiecīgo normatīvo aktu nosaukumi 
– Ministri kabineta noteikumi – „Noteikumi	par	ūdenstilpju	un	rūpnieciskās	zvejas	tiesību	nomu	un	zvejas	
tiesību	 izmantošanas	 kārtību” (Nr.433) un „Ūdens	 objektu	 ekspluatācijas	 (apsaimniekošanas)	 noteikumu	
izstrādāšanas	kārtība” (Nr. 1014). 
 Nomāt – iegūt lietošanā uz laiku par maksu, ekspluatācija – process, darbība izmantošanai, 
apsaimniekot – pārzināt, veicot saimnieciskus darbus, pārzināt – zināt, būt iepazinušam visu kopumā, 
vadīt, būt atbildīgam, atbildēt – pārzināt, būt noteicējam, būt atbildīgam, atbildēt par sekām (kursīvā 
norādīto vārdu skaidrojumi – „Latviešu valodas vārdnīca”, izdevniecība „Avots”, 2006).  
 Tāpēc – vai Latvijai beidzot nebūtu jāievieš skaidrību par to, ko gribam darīt ar valsts ūdeņiem? 
Vai tas nebūtu no visiem viedokļiem loģiski, ja tiku rūpīgi izstrādāti un pieņemti, piemēram – „Ūdens 
objektu vispārējie un individuālie apsaimniekošanas noteikumi”?
 Vienīgais normatīvais akts, kurā skaidri un nepārprotami (arī saturiskā ziņā) minēts vārds 
apsaimniekošana, ir Latvijas „Ūdens	 apsaimniekošanas	 likums” (ieviests saskaņā ar EK „Ūdens 
struktūrdirektīvu”, 2000/60EK). Tikai tajā noteiktais specifiskais mērķis - panākt labas kvalitātes ūdens 
nodrošināšanu Latvijā līdz 2015.gadam (tāpat kā visās ES dalībvalstīs) paredz apsaimniekošanu upju 
sateču baseinu sakarā, nevis pašvaldību administratīvo teritoriju robežās.
 Ir dzirdēti iebildumi no „Latvijas Pašvaldību savienības” (LPS) puses, ka līdz šim nav noteikta 
publisko ūdens objektu piederība – kā valdījumā tie atrodas - valsts vai pašvaldību? 
 Bet, ja jau ūdens	 objektu	 piederība ir bijis kaut kāds šķērslis vai apgrūtinājums „vēlmei” tos 
apsaimniekot, tad kāpēc pašvaldības vai viņu pārstāvētā LPS līdz pat šim laikam nav centusies to atrisināt 
vai vismaz mēģinājusi to darīt?
 Un, vai piemēram, ūdens	 objektu	 piederības neskaidrība līdz šim ir vai nav bijis šķērslis vai 
apgrūtinājums pašvaldībām zivju resursu izmantošanai rūpnieciskajā zvejā un licencētajā makšķerēšanā? 
Jeb šajā gadījumā tam vienkārši vairs nav nekādas nozīmes? 
 Tāpat dzirdēts, ka teritoriālā plānojuma izstrādei pašvaldībām trūkstot līdzekļi. Bet 60% no dabas 
nodokļa ieņēmumiem taču paliek pašvaldību rīcībā! Tāpat ir arī ar ieņēmumiem no zvejas tiesību nomas 
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un licencētās makšķerēšanas. Tikai - kā šie ieņēmumi tiek izmantoti?
 LMA ir pārliecināta, ka Latvijas ūdeņu apsaimniekošana ir valsts vides aizsardzības un 
zivsaimniecības kopēja problēma nr.1, kas prasa nekavējošu civilizētu, loģisku un esošajai situācijai 
atbilstošu risinājumu, un kurā ūdens bioloģisko resursu aizsardzībai ir jābūt neatņemamai ūdens 
objektu apsaimniekošanas sastāvdaļai, skaidri un nepārprotami nosakot – kas, par ko un kā ir 
atbildīgs!! Pretējā gadījumā valsts ūdeņu ilgtspējības nodrošināšana joprojām būs tikai uz papīra esošs 
sauklis bez jebkāda praktiska seguma, un ūdens objektu izlietošana un izmantošana turpināsies kā 
līdz šim. 
 Bet kā tad ar mantojumu nākamajām paaudzēm, ko ilgtspējības sakarā vienmēr pieminam?

Ūdens un zivju resursu ilgtspējība?
 Kā zināms, zivju resursi ir atjaunojami resursi, bet to mākslīga atjaunošana nevar būt par zivju 
resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanas pamatprincipu, jo draud pārvērsties par mehānisku 
procesu savā būtībā - „ielaižam – izņemam”. Tāpēc, pastāvot šādai domāšanai un rīcībai (lasi - politikai), 
bija un ir loģiski un neizbēgami, ka ūdenstilpes tiek uzskatītas par kaut ko otršķirīgu un vienīgi par 
„zivju dīķim” līdzīgu ūdens objektu, kurā mīt zivis, paredzētas „izņemšanai”, lai pēc tam atkal „ielaistu” 
jaunas. Tādējādi zivju resursu krājumu papildināšana no sadzīviskā un patērētāja viedokļa rada šķietamu 
efektivitāti, pilnīgā novārtā atstājot ūdenstilpi kā ūdens bioloģisko resursu dabiskās dzīves vidi kā tādu.
 Daudzu pasaules valstu ilggadējā prakse apliecina, ka ūdens bioloģisko resursu dabiskās 
dzīves vides kvalitātes nodrošināšana ir bioloģiskās daudzveidības un zivju resursu saglabāšanas 
un ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanas viens no galvenajiem priekšnosacījumiem un 
pamatprincipiem. Arī Latvijā, gan vislielākajā mērā pateicoties atsevišķu entuziastu grupām, šis 
princips, iedzīvināts praksē, ir devis ļoti būtiskus rezultātus, kurus nenoliedzami jāvērtē kā ūdenstilpju 
apsaimniekošanas labas prakses piemēriem. Diemžēl tikai dažviet, jo ūdens bioloģisko resursu dabiskās 
dzīves vides kvalitātes nodrošināšana nevienā nacionālajā normatīvajā aktā nav noteikta kā prioritāte 
ūdens bioloģisko resursu sakarā!
 Pat nedaudzās vietās Latvijā īstenotā ūdenstilpju renovācija un rekultivācija ir spējusi nodrošināt 
ne tikai zivju resursu pieaugumu dabiskā ceļā, bet arī ūdens kvalitātes uzlabošanos un upju dabisko 
caurplūdi, ko, starp citu, nosaka arī Latvijas starptautiskās saistības. Līdz ar to ir loģisks jautājums – ja arī 
maz skaitliskā nacionālā prakse apliecina šāda principa neapšaubāmu efektivitāti salīdzinājumā ar līdz 
šim praktizēto „ielaižam – izņemam” principu, tad kāpēc līdz šim tas vēl nav noteikts normatīvajos aktos 
valstiskā līmenī?
 Un arī šajā gadījumā tikpat loģisks jautājums – kas par to ir/būs atbildīgs? Ja šāda atbildība tiktu 
noteikta, tad pašvaldībām - pārvaldītājām būtu iespējas noteikt, piemēram, atšķirīgus makšķerēšanas 
noteikumus no valstī kopēji noteiktajiem (kaut gan daļēji šādas iespējas pastāv arī tagad, vajag tikai 
gribēšanu un patiesu ieinteresētību savu ūdenstilpju apsaimniekošanā). Arī tā ir ļoti normāla prakse 
ārvalstīs, kas tiešā veidā darbojas zivju resursu izmantotāju interesēs, veicinot arī makšķerēšanas tūrisma 
un nodarbinātības dažādošanas iespējas lauku rajonos. Kaut gan makšķerēšanas tūrisma jēdziens kā 
tāds Latvijā vēl joprojām nav definēts – pilnīgi pretēji Latvijai vistuvāko ārvalstu praksei un pieredzei. 
 Ja ūdens bioloģisko resursu dabiskās dzīves vides kvalitātes nodrošināšana tiktu noteikta kā 
viena no prioritātēm ūdenstilpju apsaimniekošanā, tad arī akvakultūrai būtu izvirzāmi citi principi un 
uzdevumi. Tas ir, tai vajadzētu kļūt par elastīgu, radošu un harmonisku ūdens bioloģisko resursu dabiskās 
dzīves vides kvalitātes nodrošināšanas palīg un arī ietekmējošu instrumentu, nevis no šī procesa savrup 
esošu zivsaimniecības nozares struktūru, kā tas būtībā bija līdz šim. Tāpēc atliek cerēt, ka jaunizveidotā 
Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā 
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institūta „BIOR” vadības solījumi daudz ko mainīt līdzšinējā valsts akvakultūras praksē patiešām tiks 
īstenoti.
 Tikai diemžēl, ja Latvijā pastāvētu šāda loģiska un harmoniska sakarība kā minēts iepriekš, tās 
efektivitāte varētu tikt apdraudēta, jo kā bremzējošais (pretdarbības) faktors tik un tā turpinātu darboties 
valstī ilggadēji praktizētais zivju	resursu	saglabāšanas	un	aizsardzības	princips	ar	zivju	resursu	ieguves	rīku	
regulēšanu. Un šajā gadījumā to pilnā mērā jāattiecina uz zvejniecību iekšējos ūdeņos. 
 Ne tikai daudzos Latvijas progresīvi (ilgtspējīgi) domājošos makšķerniekos, bet arī LMA ārvalstu 
sadarbības partneros vienmēr neizpratni radīja fakts, ka mūsu valstī makšķerēšanā saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem „Makšķerēšanas noteikumi” 18(!) zivju sugām ir noteikts to ieguves limits (skaits un 
pat svars) un makšķerēšanas rīku skaits, bet rūpnieciskajā zvejā iekšējos ūdeņos nav noteikts ne kopējais 
nozvejas limits, ne limits atsevišķām zivju sugām. Vienīgais, kas „vieno” makšķerēšanu un zveju, ir abiem 
zivju ieguves veidiem attiecīgi noteiktais rīku skaits (limits), piederumu ierobežojumi, atsevišķām zivju 
sugām noteiktie minimālie izmēri, ieguves lieguma laiki un vietas.
 Ja iespēju robežās kaut vai aptuveni salīdzinātu Latvijas makšķernieku pienesumu valsts budžetā 
ne tikai no „Makšķerēšanas karšu” pārdošanas (2009.g. – apmēram Ls 260  000), bet arī pievienotās 
vērtības izteiksmē salīdzinājumā ar rūpnieciskās zvejas pienesumu iekšējos ūdeņos, tad nozvejas limita 
noteikšana rūpnieciskajā zvejā ir vairāk nekā loģiska un rūpnieciskās zvejas kontrole iekšējos ūdeņos 
iegūtu pavisam citu jēgu un funkciju.
 Līdz ar to – kurš no abiem minētajiem zivju resursu ieguves veidiem iekšējos ūdeņos ir atbilstošāks 
un saskanīgāks ar zivju resursu ieguves ilgtspējības nodrošināšanas jēdzienu?
 Jebkurā gadījumā - zivju resursu ilgtspējības (lasi – racionālas izmantošanas) nodrošināšana 
ir komplekss jēdziens, kas sevī ietver ne tikai atbildību par zivju resursu dabiskās dzīves vides 
kvalitātes un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanu, resursu ieguvi un papildināšanu, bet arī 
resursu aizsardzību!

Kontroles ilgtspējība?
 45-14=31. Tāds no 01.02.2010. ir VVD JIŪP iekšējo ūdeņu inspektoru „pārpalikums” pēc 2009.
gadā veiktajām īsināšanām un samazināšanām.
 Saīsināja (lasi – likvidēja) arī VVD JIŪP iekšējo ūdeņu kontroles sektorus Valmierā un Ventspilī 
(01.02.2010.), ar to daļiņām pagarinot Rīgas, Jelgavas un Liepājas sektorus. 
 2256+796+12400=15452. Tāds ir aptuvens ezeru, ūdenskrātuvju un upju skaits Latvijā (attiecīgā 
secībā).
 15452:31=498,45. Tāds ir ūdenstilpju skaits, kas no 2010.gada, dalot brālīgi, tagad „pienākas”	
vienam(!) VVD JIŪP iekšējo ūdeņu inspektoram! 
 Šo ūdens objektu skaitu formāli var samazināt ar ūdenstilpēm, kuras pienākas 29 Dabas 
aizsardzības pārvaldes (DAP) inspektoriem (JIŪP dati, 2010), kuri darbojas gan tikai savās – īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās. Šo inspektoru pienesums pagājušajā gadā zivju resursu aizsardzības 
jomā bija apmēram 1% no valstī kopā atklātajiem pārkāpumiem (JIŪP dati).
 JIŪP ir likvidēti arī jūras inspektoru sektori – Salacgrīvā un Mērsragā, ar kuru divu inspektoru 
„pārpalikumu” pagarinot Rīgas kontroles sektoru. Kopumā JIŪP štati ir samazināti no 140 uz 71 cilvēku 
(JIŪP dati, 01.02.2010.)
 Vēl ir palikuši divi (pirms tam – trīs) valsts policisti, kuri visā valsts teritorijā(!) darbojas arī zivju 
resursu aizsardzības jomā – no Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas pārvaldes 
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Licencēšanas un atļauju sistēmas nodaļas (abi – viss nodaļas darbinieku skaits).
 Vēl saskaņā ar Zvejniecības	likumu un Vides	aizsardzības	likumu ir 106 VVD pilnvarotās personas 
– sabiedriskie inspektori zivju resursu aizsardzības un uzraudzības jomā (VVD dati, 2010.), kuru darbība 
ārpus organizētām grupām (LMA Mobilā grupa, biedrība „Mēs – zivīm un inspektori Salacgrīvā) ir ļoti 
tālu no vēlamā.
 Latvijā ir 109 pašvaldības, kurām saskaņā ar Zvejniecības	 likumu ir tiesības nozīmēt savas 
pilnvarotās personas zivju resursu aizsardzībai, tikai... nevienam nav zināms šo personu skaits un kur 
viņas darbojas (ja vispār darbojas, izņemot uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmās pašvaldībās), jo 
neviens normatīvais akts neparedz kādam veikt šo personu uzskaiti, apmācību, darbības rezultātu 
apkopošanu, sadarbības koordinēšanu ar VVD JIŪP u.t.t.
 Latvijā ir nevienam nezināms, bet liels laivu bāžu skaits, kuru uzņēmējdarbība (lasi – labums) ir 
vistiešākajā veidā saistīts ar zivju resursu ieguvi. Novērojumi apliecina, ka tajā pašā laikā to pienesums 
(lasi – labums) zivju resursu aizsardzībā un ūdenstilpēm kopumā ir līdzvērtīgs nullei (ar ļoti retiem 
izņēmumiem).
 Latvijā ar rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 2009.gadā nodarbojās 1729 zvejnieki (katru gadu 
ap 1500), no kuriem pagājušajā gadā 83% bija tādi, kuri zvejo pašpatēriņam - tāpat kā makšķernieki!, 
bet 17% - komerciālie zvejnieki (JIŪP dati, 2010.), kuriem ir tiesības realizēt zivju produkciju tirgū. Gan 
vieniem, gan otriem zvejniecības normatīvajos aktos nav noteikts nekāds nozvejas limits (ķer cik gribi!), 
tikai jāievēro zvejas rīku skaits, veids, lieguma laiki un zivju garumi atsevišķām sugām.
 Latvijā ir apmēram 80  000 makšķernieki (saskaņā ar pārdotajām „Makšķerēšanas kartēm”, 
Zemkopības ministrijas Zivju fonda dati), kaut gan faktiski šis skaitlis ir nesalīdzināmi lielāks, jo ļoti liela 
cilvēku daļa makšķerē bez makšķerēšanas kartēm, kas makšķerēšanas sakarā joprojām ir „vispopulārākais” 
pārkāpums (JIŪP dati). It sevišķi no centriem attālākajos rajonos. 
 Latvijā ir „Zivju resursu atražošanas valsts programma” – bezgala arhaisks un „mehānisks” 
dokuments, kuru, tāpat kā līdzšinējo valsts akvakultūras praksi, jaunizveidotā ZM pārraudzībā esošā 
„Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR”” vadība ir solījusi principiāli 
mainīt un padarīt par zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas nodrošināšanas elastīgu instrumentu. 
 Visa augstāk minētā pašradītā situācija kopumā nav nekāds jauns	izaicinājums Latvijai, bet gan 
izšķiršanās. 
 Ar visām no tā izrietošām pozitīvajām vai negatīvajām sekām. 
 Tikai... kas par to ir/būs atbildīgs?
 Kāpēc ūdenstilpju apsaimniekošanas un zivju resursu ieguves un aizsardzības sakarā mēs Latvijā 
varam runāt tikai par atsevišķiem pozitīviem piemēriem, nevis par atsevišķiem negatīviem	piemēriem?
 LMA saskaņā ar tās Statūtos noteiktajiem mērķiem, darbības virzieniem un praksi, vienmēr ir 
iestājusies par vides, īpaši ūdens un ūdens bioloģisko resursu aizsardzību, to bioloģiskās daudzveidības 
un ilgtspējības nodrošināšanu un šo darbību konsekventi turpinās, apliecinot savu gatavību arī 
turpmāk piedalīties jebkādos pasākumos, kuri ir vērsti uz minētā mērķa īstenošanu, vienlaicīgi 
izsakot pateicību visiem, kas to atbalsta un līdzdarbojas!
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2010. gadā inspektoru skaits valsts iekšējo ūdeņu kontrolē 
samazināts gandrīz par 40% un pašlaik to veic 31 valsts vides 
inspektors. Tas nozīmē, ka nelikumīgas ūdens bioloģisko 
resursu ieguves („maluzvejniecības”) apkarošana no 2010. 
gada notiks jaunos apstākļos – katastrofālā inspektoru 
trūkumā un faktiski gandrīz nekontrolējamā situācijā valstī.

Ar rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos 2009.gadā nodarbojās 
1729 zvejnieku (katru gadu – ap 1500). Lielāka daļa no tiem 
bija pašpatēriņa zvejnieki (83%), kuriem nav tiesības realizēt 
zivju produkciju tirgū, kas praktiski nav izkontrolējams ar 
visām no tā izrietošajām iespējamajām sekām.

Saskaņā ar grozījumiem APK 80.pantā par soda naudas 
apmēru, kuri stājās spēkā 2008. gada sākumā, vairāk nekā 
2,5 reizes palielinājās naudas sodu un zaudējumu atlīdzību 
summas.

2009. gadā gandrīz uz pusi palielinājās izņemto nelikumīgo 
zvejas rīku skaits iekšējos ūdeņos, ko daļēji var izskaidrot 
ar ekonomisko situāciju valstī. Tajā pašā laikā atklāto 
pārkāpumu skaits palielinājās tikai par 8%.! Tas uzskatāmi 
apliecina, ka inspektori iekšējos ūdeņos 2009. gadā strādāja, 
maksimāli izmantojot darba rezerves. Iespējas palielināt darba 
efektivitāti, nepalienot inspektoru skaitu un neuzlabojot 
materiāli tehnisko bāzi, praktiski vairs nav iespējams! 

Zvejnieku skaits iekšējos ūdeņos 2009.g. (kopā 1729)

Pašpatēriņa zveja Komerciālā zveja

Atklāto pārkāpumu (sodīto personu skaits) un izņemto zvejas rīku skaits iekšējos ūdeņos.

Administratīvi sodīto pārkāpēju skaits Izņemtie zvejas un makšķerēšanas rīki

Inspektoru skaits iekšējos ūdeņos 2009.g. un 2010.g.

Sektori

Daugavpils Jelgava Liepāja Rīga Madona Rēzekne Valmiera Ventspils

Zaudejumu atlīdzības un naudas sodu izmaiņas iekšējos ūdeņos (Ls).

Zaudējumu atlīdzība par nelikumīgi iegūtām zivīm. Naudas sodi
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Pašpatēriņa zveja un makšķerēšana notiek 
galvenokārt Latvijas iekšējos ūdeņos. Tur 
koncentrējas ne tikai godīgi zvejnieki un 
makšķernieki, bet arī likumpārkāpēji. Tāpat kā 
iepriekšējos gados, to liecina pārbaužu rezultāti 
arī 2009. gadā. Piemēram, iekšējos ūdeņos atklāti 
94% pārkāpumu, bet piekrastē un jūrā - 6%. 
Iekšējos ūdeņos uzliktā soda naudas summa 78%, 
piekrastē un jūrā - 22%, bet zivju resursiem nodarītā 
zaudējuma aprēķina summa 85%, piekrastē un jūrā 
- 15 %.

Tā kā ar makšķerēšanu Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos 
un piekrastē nodarbojas apmēram 120 000 cilvēku, bet ar 
rūpniecisko zveju dažādos laika periodos tikai no 2000 līdz 
3000 cilvēku, līdz ar to makšķerēšanas noteikumu pārkāpēju 
skaits ir krietni lielāks nekā zvejas noteikumu pārkāpēju 
skaits. 2009. gadā makšķerēšanas noteikumu pārkāpēju skaits 
sastādīja 84% no visiem atklātajiem pārkāpumiem.

Sagatavoja:

Tā kā ar makšķerēšanu Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos 
un piekrastē nodarbojas apmēram 120 000 cilvēku, bet ar 
rūpniecisko zveju dažādos laika periodos tikai no 2000 līdz 
3000 cilvēku, līdz ar to makšķerēšanas noteikumu pārkāpēju 
skaits ir krietni lielāks nekā zvejas noteikumu pārkāpēju 
skaits. 2009. gadā makšķerēšanas noteikumu pārkāpēju skaits 
sastādīja 84% no visiem atklātajiem pārkāpumiem.

Atklāto (sodīto personu) pārkāpumu skaits 2009.g. (kopā 2058)

Makšķerēšanas noteikumi

Iekšējie ūdeņi

Zvejas noteikumi

Jūra un piekraste

Zaudējumu atlīdzība par nelikumīgi iegūtām zivīm (Ls) 2009.g.

Iekšējie ūdeņiJūra un piekraste

Naudas sodi (Ls) par zvejas un makškerēšanas noteikumu pārkāpumiem 2009.g.

Iekšējie ūdeņiJūra un piekraste

Zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumi 2009.g. (kopā 2058).

Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumi Zvejas noteikumu pārkāpumi
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Zivju resursu aizsardzības akcijas „Dzīvais ūdens 2009” rezultāti
Tabulā norādīto datu apkopošanu veica 

Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde (VVD JIŪP), 
tajā iekļaujot informāciju, kuru sniedza sekojoši 
akcijas „Dzīvais ūdens 2009” sadarbības partneri:

• VVD JIŪP,
• Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Prevencijas pārvaldes Licencēšanas un atļauju   sistēmas 
nodaļa,
• Jūras spēku Krasta apsardzes dienests, 
• Valsts robežsardze,
• biedrības „Latvijas Makšķernieku asociācija” Mobilā grupa,
• biedrība „Makšķernieku klubs „Salackrasti””, 
• biedrība „Mēs – zivīm”.

Piebilde:	akcijas	 ietvaros	notika	sadarbība	arī	ar	atsevišķu	rajonu	pašvaldību	policistiem	un	zemessardzi,	kā	arī	 tika	 izmantota	
sabiedrības	sniegtā	informācija.



* Latvijas iekšējo ūdeņu zivju resursu 
aizsardzības prakses iespējamā piramīda

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. VVD JIŪP – nodrošina visas valsts zivju resursu aizsardzības 
vadību un koordinēšanu, darbojas patstāvīgi un uztur pastāvīgu 
saikni ar visām struktūrām, palīdz pašvaldībām – ūdens 
objektu apsaimniekotājām un to pilnvarotajām personām – 
sabiedriskajiem inspektoriem, nodrošina VVD un pašvaldību 
pilnvaroto personu - sabiedrisko inspektoru kvalifikācijas celšanu 
un apmācības potenciālajiem sabiedriskajiem inspektoriem, 
apkopo visas valsts zivju resursu aizsardzības rezultātus un uztur 
datu bāzi u.c.

2. Dabas aizsardzības pārvalde – nodrošina zivju resursu 
aizsardzību īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ūdeņos un primāri 
sadarbojas ar pašvaldībām – ūdens objektu apsaimniekotājām 
un to pilnvarotajām personām, bet nepieciešamības gadījumā – 
ar VVD JIŪP attiecīgajiem kontroles sektoriem, VVD pilnvarotajām 
personām – sabiedriskajiem inspektoriem vai citām struktūrām

3. Valsts policija, Krasta apsardze un Valsts robežsardze – 
darbojas patstāvīgi un saskaņā ar to pienākumiem sadarbībā ar 
VVD JIŪP vai tās attiecīgajiem kontroles sektoriem nodrošina zivju 
resursu aizsardzību, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties arī 
ar citām struktūrām

4. VVD pilnvarotās personas – sabiedriskie inspektori – 
darbojas patstāvīgi, primāri uztur saikni ar VVD JIŪP vai tās 
kontroles sektoriem, cieši sadarbojas ar pašvaldību pilnvarotajām 
personām – sabiedriskajiem inspektoriem vai nepieciešamības 
gadījumā arī ar citām struktūrām

5. Pašvaldības – ūdens objektu apsaimniekotājas un to 
pilnvarotās personas – sabiedriskie inspektori – nodrošina 
valsts zivju resursu aizsardzības pamata funkcijas pašvaldību 
administratīvo teritoriju ūdeņos, darbojas patstāvīgi un uztur 
saikni ar visām struktūrām

6. Makšķernieki un zvejnieki kā sabiedrības pārstāvji - tiešie 
zivju resursu ieguvēji ikdienā – paši ievēro attiecīgo normatīvo 
aktu prasības un uzskata par savu cilvēcisku un pilsonisku 
pienākumu primāri pašiem nepieļaut un novērst situācijas, kad 
citas personas tos neievēro, t.i., ar savu attieksmi un rīcību pašiem 
radīt maksimālu apgrūtinājumu nelikumīgai zivju resursu ieguvei

* Latvijas iekšējo ūdeņu zivju resursu 
aizsardzības pašreizējās prakses piramīda

1.

2.
3.

4.
5.
6.

1. VVD JIŪP – darbojas patstāvīgi visā valsts teritorijā un uztur 
pastāvīgu saikni ar Valsts policijas Galvenās kārtības policijas 
pārvaldes Prevencijas pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas 
nodaļu (Valsts policija), Jūras spēku Krasta apsardzes dienestu, 
Valsts robežsardzi un atsevišķām VVD pilnvaroto personu – 
sabiedrisko inspektoru organizētajām grupām, apkopo rezultātus 
un uztur datu bāzi saskaņā ar augstāk minēto

2. Dabas aizsardzības pārvalde – darbojas galvenokārt 
patstāvīgi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

3. Valsts policija, Jūras spēku Krasta apsardzes dienests un 
Valsts robežsardze - darbojas patstāvīgi visā valsts teritorijā 
iekšējos ūdeņos (Valsts policija) un jūras piekrastē un daļēji 
iekšējos ūdeņos (Krasta apsardze un Valsts robežsardze) - 
galvenokārt uztur saikni ar VVD JIŪP un atsevišķām VVD 
pilnvaroto personu – sabiedrisko inspektoru organizētajām 
grupām 

4. VVD pilnvarotās personas – sabiedriskie inspektori – darbojas 
patstāvīgi visā valsts teritorijā un ļoti retos gadījumos uztur 
saikni ar VVD JIŪP kontroles sektoriem, izņemot VVD pilnvaroto 
personu – sabiedrisko inspektoru organizētās grupas, kuras tiešā 
veidā uztur saikni ar VVD JIŪP

5. Pašvaldību pilnvarotās personas – sabiedriskie inspektori 
- skaits un darbības vietas nezināmas (ar ļoti retiem izņēmumiem) 
– būtu jādarbojas savu pašvaldību administratīvajās teritorijās 

6. Makšķernieki un zvejnieki - tiešie zivju resursu ieguvēji 
ikdienā un viņu ieguldījums zivju resursu nelikumīgas ieguves 
situācijas nepieļaušanā un novēršanā ikdienā (pieņemot, ka paši 
vienmēr ievēro attiecīgo normatīvo aktu prasības un ziņo par 
novērotajiem pārkāpumiem, it sevišķi to norises laikā)

4.

5.

6.
4.
5.
6.

4., 5. un 6. – sabiedrības loma un proporcionālais īpatsvars
zivju resursu aizsardzībā valsts iekšējos ūdeņos

„Vides	aizsardzība	ir	visas	sabiedrības	kopējs	uzdevums	(..)” 
Romas pāvests Benedikts XVI (vēstījums 43. Pasaules Miera dienā, 01.01.2010.)

Sagatavoja: 
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Akcijas "Dzīvais Ūdens 2009" noslēguma pasākums Doma laukumā 13.03.2010. 
"Neļauj apzagt savu valsti"
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Paldies visiem, kuri piedalījās un atbalstīja!

Zivju resursu aizsardzības akcijas „Dzīvais ūdens 2009” „rekords”.

 Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes sektora vadītājs Andris Strautiņš ar 
inspektoriem, veicot kontroles reidu 2009.gadā 21.  martā, pie Gaujas upes Vangažos ar lietiskiem 
pierādījumiem - elektrozvejas aparātu un akumulatoru, aizturēja trīs maluzvejniekus, kuri 
visbarbariskākajā veidā bija nozvejojuši 50 gabalus lašus un taimiņus. 
 Šis A.Strautiņa ilggadējā praksē ir pirmais gadījums, kad ar lašveidīgo zivju maluzvejniecību dabai 
nodarītais kaitējums ir tik liels — 16 000 latu. Pret maluzvejniekiem uzsākts kriminālprocess saskaņā ar 
Krimināllikuma 110. panta 3. daļu, kas paredz bargu sodu — līdz pat brīvības atņemšanai uz pieciem 
gadiem.
 Liels paldies A.Strautiņam un viņa kolēģiem!
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ALATA (�ymallus thymallus)

“DZĪVAIS ŪDENS - 2009”

ALATA (�ymallus thymallus)

“DZĪVAIS ŪDENS - 2009”

Biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija” pateicas „Latvijas Vides aizsardzības fondam” par 
atbalstu, visiem sadarbības partneriem par radošu sadarbību un plašsaziņas līdzekļiem par 

akcijas „Dzīvais ūdens 2009” norises atspoguļošanu!

Izdevumu sagatavoja: Alvis Birkovs, zivju resursu aizsardzības akcijas „Dzīvais ūdens 2009”
projekta aktivitāšu koordinators un LMA Valdes priekšsēdētājs.

Pārpublicēšana saskaņojama ar LMA. Atsauce uz LMA obligāta.
Biedrība “Latvijas Makšķernieku asociācija” - 

Stabu iela 33-25, Rīga, LV-1011, tel./fakss: 67316943, e-pasts: info@dzivaisudens.lv, www.dzivaisudens.lv

Maketēšana un dizains Andrejs Kisels "OMNI RĪGA"

Zivju resursu aizsardzības akcijā „Dzīvais ūdens 2009” kopā bija:


