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Biedrības
“Latvijas Makšķernieku asociācija”

Dabu mēs neesam saņēmuši mantojumā no senčiem, 
bet gan aizņēmušies no mūsu bērniem.
/ Amerikas indiāņu paruna /

Latvijas Republikas Valsts prezidentam, 
Latvijas Republikas Saeimas prezidija priekšsēdētājai,

Latvijas Republikas Ministru prezidentam,
Latvijas Republikas Saeimā pārstāvēto politisko partiju un politisko organizāciju apvienību frakcijām, 

vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, 
zemkopības ministram, 

sabiedriskām organizācijām, 
plašsaziņas līdzekļiem,

biedrības „Latvijas Makšķernieku asociācija” sadarbības partneriem ārvalstīs



	 „Domāju, ka akcijas „Lašiem būt!” projekts ir viens no visveiksmīgākajiem 
Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiāli atbalstītajiem pasākumiem, kura 
konsekventā ilgtermiņa darbībā sasniegtie rezultāti dara godu Latvijai ne tikai 
nacionālā, bet arī starptautiskā mērogā.” 
(no akcijas bukleta, 2005.)

	 „Esmu iepazinusies ar Jūsu vēstuli par „Latvijas Makšķernieku asociācijas” 
darbību vides aizsardzības jomā, jau ilggadīgi veiksmīgi veicot uz lašu aizsardzību 
vērstus pasākumus. Patiesi priecājos, ka Latvija šajā ziņā sasniegusi atzīstamus 
rezultātus un, ka mūsu pieredze šajā jomā lieti noder arī kaimiņvalstīm un citur 
pasaulē.” 
(no atbildes vēstules LMA, 02.01.2006.)
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Raimonds Vējonis, vides ministrs,
zivju resursu aizsardzības akciju 

„Lašiem būt!” un „Dzīvais ūdens” patrons

Vaira Vīķe – Freiberga
eksprezidente

Biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija” (LMA), ikgadēji pārskatos sniedzot 
informāciju par zivju resursu aizsardzības akcijām „Lašiem būt!” (līdz 2005.g.) un 
„Dzīvais ūdens” (no 2006.g.), līdz šim vislielāko vērību vērsa uz to norišu rezultātu 
apkopošanu, vizuālās informācijas sniegšanu un LMA viedokļu un priekšlikumu 
izteikšanu saistībā ar vides aizsardzību, it īpaši ūdens un zivju resursu ilgtspējīgas 

izmantošanas un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanu, ūdens objektu un zivju resursu apsaimniekošanas 
bezatbildības cēloņiem un sekām, nepilnībām attiecīgajos normatīvajos aktos, kā arī citām, mūsuprāt, Latvijā 
esošajām problēmām un aktualitātēm minētajās jomās. 
 Kopš LMA nodibināšanas 29.05.2001. tā kopumā ir sniegusi priekšlikumus grozījumiem vairāk nekā 
desmit vides aizsardzības un zivsaimniecības normatīvajos aktos (tai skaitā divu jaunu izveidei - Ministru kabi-
neta noteikumi Nr.27 un noteikumi “par zvejas tīklu tirdzniecību un apriti”) un APK, tos aktīvi lobējot dažādos 
valsts likumdevējas un izpildvaras līmeņos. Papildus kā patstāvīgas NVO darbībai LMA, būdama Vides 
konsultatīvās padomes (VKP) locekle, kurā ir pārstāvētas divdesmit Latvijas vides NVO, ir piedalījusies daudzu 
būtisku konsultāciju un viedokļu sniegšanā valsts institūcijām dažādos ar vidi saistītos jautājumos.
 Par īpaši svarīgu sasniegumu normatīvo aktu sakarā LMA uzskata 09.02.2002. spēkā stājušos Ministru 
kabineta (MK) noteikumus Nr.27 „Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības 
nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus”, 
jo tieši ar šāda priekšlikuma izteikšanu, aktīvu dalību minēto noteikumu izstrādē un to lobēšanu LMA uzsāka 
savu darbību tās nodibināšanas jau pašā sākumā, skaidri un nepārprotami sevi piesakot kā makšķernieku 
sabiedrisku organizāciju, kuras viena no galvenajām prioritātēm ir vides aizsardzība. 
 Par ļoti būtisku veikumu LMA uzskata tās izstrādātos priekšlikumus grozījumu veikšanai „Zvejniecības 
likumā” (stājās spēkā 2005.g.), kā rezultātā pirmo reizi Latvijas valsts pastāvēšanas vēsturē ar likuma spēku 
tika noteiktas sabiedrisko vides inspektoru tiesības un pienākumi zivju ieguves kontroles jomā, kas īstenībā ir 
bezprecedenta fakts visas pasaules mērogā, joprojām turpinot pārsteigt daudzu ārvalstu institūciju pārstāvjus 
un makšķernieku un vides organizācijas, kuras to min kā “vislielākās ievērības cienīgu piemēru un paraugu 
sabiedrības līdzdalībai un sadarbībai ar vides aizsardzības valsts iestādēm, ko visai pasaulei demonstrē 
Latvija – neliela valsts pie Baltijas jūras!”
 Par nozīmīgu faktu LMA uzskata arī 2006.gada nogalē sagatavoto priekšlikumu paketi, kas tika 
iesniegta toreizējajai Saeimai un valdībai, kā rezultātā toreizējais ministru prezidents izdeva rezolūciju 
(16.02.2007.) - „lai efektīvi risinātu jautājumus un problēmas, kas saistītas ar valsts zivsaimniecību, 
zivju resursu aizsardzību un izmantošanu”, kam sekoja toreizējā zemkopības ministra attiecīgs rīkojums 

Latvijā.
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Paralēli darbībai vides, īpaši ūdens un zivju resursu aizsardzības jomās nacionālā 
līmenī, LMA konsekventi un mērķtiecīgi darbojās arī starptautiskā līmenī saskaņā 
ar tās Statūtos minēto mērķi - sadarbība ar vides aizsardzības un makšķernieku 
sabiedriskajām organizācijām un valsts institūcijām Latvijā un ārvalstīs, bet ko 
LMA minētajos pārskatos līdz šim nav atspoguļojusi, tikai lielākā vai mazākā 

mērā dažādos plašsaziņas līdzekļos. Visvairāk - LMA interneta vietnē www.dzivaisudens.lv un žurnālā 
„Medības. Makšķerēšana. Daba.” (MMD), kas ir vienīgais preses izdevums Latvijā, kas profesionāli, konsekventi, 
sistemātiski un plaši atspoguļo zivju resursu ieguves jomu un tās kopsakarību ar dabu un vides aizsardzību.
 No vienas puses LMA apzinās, ka tās darbība starptautiskajā līmenī ir sniegusi nenoliedzamu 
ieguldījumu ne tikai Latvijas atpazīstamības, tēla un Latvijas prakses un sasniegumu vides aizsardzības jomā 
popularizēšanā, bet arī Latvijas kā starptautiski atzīta un augsti novērtēta piemēra un parauga popularizēšanā 
attiecībā uz mūsu valsts vides aizsardzības valsts iestāžu (pirmkārt – Vides ministrijas, Valsts vides dienesta un 
Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes) ilgtermiņa un ļoti aktīvu sadarbību ar LMA kā sabiedrisku organizāciju vides 
aizsardzības un zivsaimniecības jomās.
 No otras puses LMA uzskata, ka tās darbība starptautiskajā līmenī nav īpašas uzmanības vērta, bet 
gan loģiska, pašsaprotama un neatņemama ikdienas darbības sastāvdaļa (kas apjoma ziņā gan ar katru 
gadu palielinās), un vairāk pret to attiecās kā pret LMA iekšēju lietu.
 Tomēr, ievērojot LMA tās sadarbības partneru Latvijā un ārvalstīs vairākkārtīgi izteiktos aicinājumus, 
LMA valde nolēma šā pārskata ietvaros sniegt informāciju par tās nozīmīgākajām vairāku gadu aktivitātēm 
starptautiskajā līmenī, kas, kā minēts augstāk, apkopojošā veidā līdz šim nav darīts. Otrs aspekts, ko LMA valde 
kontekstuāli ņēma vērā – 2011.gadā apritēs 10 gadi kopš LMA nodibināšanas.
 LMA starptautisko kontaktu un ciešas ilgtermiņa sadarbības iedibināšanai galvenokārt tika pieņemti 
starptautisko vides un makšķernieku organizāciju LMA izteiktie aicinājumi uz sadarbību. Atsevišķos gadījumos 
arī pati LMA meklēja sadarbības nodibināšanas iespējas, kā arī tika izmantoti LMA valdes priekšsēdētāja 
Alvja Birkova personiskie starptautiskie sakari ar atsevišķu vides un makšķernieku organizāciju vadītājiem 
ārvalstīs vēl pirms LMA nodibināšanas. Kopumā tas deva iespēju LMA ieņemt stabilu vietu pasaules un Eiro-
pas redzamāko vides un makšķernieku organizāciju vidū un apritē, kas ir nesaraujami saistīts arī ar Latvijas 
vārdu.
 Būtiski norādīt, ka makšķernieku aprindās ārvalstīs jau ilgu laiku kā cieša pārliecība un praktiskās 
darbības apliecinājums valda aksioma, ka primārais priekšnosacījums makšķernieku interešu sakarā ir dabas 
un vides aizsardzība, bez kā mūsdienās nav iedomājama ūdens un zivju resursu izmantošanas un bioloģiskās 
daudzveidības ilgtspējības nodrošināšana, un kas tiešā veidā ir saskanīgi arī ar LMA biedru cilvēcisko un pilsoni-
sko pārliecību, atbildības sajūtu, LMA Ētikas kodeksa pamatprincipiem, attiecīgajiem mērķiem un praktiskās 
darbības virzieniem. 
 Lai arī kādā statusā starptautiska līmeņa pasākumos LMA nepiedalītos, mēs vienmēr esam pret 
to attiekušies ar vislielāko atbildības sajūtu jo, kaut arī nekad neesam pārstāvējuši Latviju vai Latvijas 
makšķernieku saimi, vienmēr apzinājāmies, ka esam sabiedriska organizācija no Latvijas, kas vēl jo vairāk iz-
virza visaugstākās prasības un profesionalitātes kritērijus. 
 Zemāk norādīta LMA nozīmīgākā darbība starptautiskajā līmenī, kas sniegta nosacītā hronoloģiskā 
secībā. 

Ārvalstīs.

(22.03.2007.) par darba grupas izveidi Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldes (tagad – 
Zivsaimniecības departaments) vadībā - „Zivju resursu aizsardzība un izmantošana”. Tās darbā apmēram divu 
gadu garumā piedalījās septiņu valsts institūciju un sešu NVO pārstāvji. Arī šīs darba grupas darbības rezultātā 
tika izstrādāts redakcionāls projekts jauniem MK noteikumiem „Noteikumi par zvejas tīklu tirdzniecību un 
apriti”, kuri pašreiz atrodas starpministriju saskaņošanas etapā.
 Augstāk minētais apliecina LMA darbības konsekvenci tās Statūtos noteikto mērķu īstenošanā kopš 
nodibināšanas brīža, un kas daļēji atspoguļots arī iepriekšējo gadu pārskatos par zivju resursu aizsardzības 
akcijām „Lašiem būt!” un „Dzīvais ūdens”.
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 LMA darbība vides, it īpaši ūdens un zivju resursu aizsardzības jomās nacionālā līmenī, pirmām kārtām 
pievērsa starptautiskās vides organizācijas Coaltion Clean Baltic (CCB, Zviedrija) uzmanību, ar kuru LMA 
saskaņā ar CCB uzaicinājumu uzsāka sadarbību 2005.gadā. CCB ir 26 dalīborganizācijas no 11 Baltijas jūras 
reģiona valstīm (arī Latvijas Vides aizsardzības klubs). 
 CCB 2005.gadā organizēja starptautisku semināru Tallinā saistībā ar CCB ilgtermiņa programmas 
īstenošanu par Baltijas jūras laša dabiskās (savvaļas) populācijas saglabāšanu un aizsardzību, kura laikā LMA 
sniedza prezentāciju par lašu populācijas līdzšinējās aizsardzības praksi un problēmām Latvijā.

FOR PROTECTION OF THE BALTIC SEA ENVIRONMENT

 CCB 2006.gadā uzaicināja LMA piedalīties Zviedrijas pieredzes apguvē par zivju ceļu izveidi uz upēm, 
uz kurām Zviedrijas dienvidos izbūvētas mazās HES. Pasākuma laikā notika arī sanāksme - domu apmaiņa ar 
vienu no visredzamākajiem ekspertiem Eiropā - Zviedrijas zivju ceļu konstruktoru un praktisko īstenotāju arī 
citviet pasaulē Matu Hebrandu (Mats Hebrand) un citiem Zviedrijas dabas un vides aizsardzības speciālistiem, 
arī LMA sniedzot ieskatu par attiecīgo situāciju Latvijā. 
 Pēc tikšanās Zviedrijā Mats Hebrands pēc kāda laika saskaņā ar LMA priekšlikumu tika uzaicināts 
uz Latviju, ko praktiski organizēja Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts Mata Hebranda ekspertīzes atzinuma 
sniegšanai sakarā ar Staiceles vecās papīrfabrikas dambja uz Salacas upes iespējamo nojaukšanu. 
 Pieredzes apmaiņas laikā Zviedrijā notika arī tikšanās ar Helges upes baseina Baltijas jūras laša dabiskās 
populācijas atjaunošanas projekta galveno organizatoru Pelli Ridbergu (Pelle Rygberg) un Skannes reģiona 
Zivsaimniecības lietu direktoru (atbildīgo personu par visām ar zivsaimniecību saistītām lietām rajonā) Johanu 
Vangstrēmu (Johan Wangstrom). Šī bija LMA ārkārtīgi vērtīga pieredzes apguve, kas deva skaidru priekšstatu 
par zivju ceļu praktiskas izbūves iespējām un perspektīvām Latvijā. 
 LMA, augstu vērtējot Helges reģiona makšķernieku organizācijas un valsts institūciju kopīgos 
centienus Baltijas jūras laša dabiskās populācijas atjaunošanā (kas idejiski un praktiski sakrīt arī ar LMA 
darbību šajā jomā), pēc atgriešanās Latvijā nosūtīja saviem kolēģiem nelielu naudas ziedojumu projekta 
sekmīgai īstenošanai. 
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 CCB 2008.gadā lūdza LMA sniegt apkopojošu tekstuālu un vizuālu 
informāciju (A4, 6 lpp., abpusējā druka) par LMA organizētās un īstenotās lašveidīgo 
zivju aizsardzības akcijas „Lašiem būt!” sasniegumiem, rezultātiem, problēmām 
un sadarbību ar vides aizsardzības valsts iestādēm problēmu risināšanā. Minēto 
informāciju LMA kā autordarbu pēc tam izmantoja arī citos starptautiskos 
pasākumos (sanāksmēs, semināros, konferencēs u.tml.). CCB bukletu ir izdevusi arī 
krievu valodā tās izplatīšanai CCB un tās dalīborganizāciju pasākumos Krievijā un 
Baltkrievijā.

 CCB 2009.gadā uzaicināja LMA piedalīties starptautiskajā seminārā Krievijā, Kingisepas pilsētā 
(Ļeņingradas rajonā), par esošo situāciju ar Baltijas jūras laša dabisko populāciju Lugas upes baseinā, ko 
CCB īstenoja tās augstāk minētās programmas ietvaros. Semināra laikā arī LMA sniedza savu prezentāciju, 
galvenokārt saistībā ar sabiedrības līdzdalības tiesībām, pienākumiem un praktiskās līdzdalības iespējām 
vides un zivju resursu aizsardzībā Latvijā, kas klātesošajos Krievijas kolēģos izraisīja patiesu atzinību, cieņu un 
visaugstāko novērtējumu Latvijai un LMA. Semināra laikā tika apmeklēta arī Kingisepas lašu audzētava. 

 2007.gadā LMA kļuva par pasaulē lielākās un zināmākās vides aizsardzības, 
vides izglītošanas, makšķerēšanas un makšķerēšanas sporta, pasaules čempionātu 
makšķerēšanā organizētājas un pasaules rekordu makšķerēšanā reģistrētājas - 
sabiedriskās organizācijas International Game Fish Association (IGFA, ASV) biedri.
 IGFA ir dibināta 07.06.1943. un pašreiz tajā ir biedri no 88 pasaules valstīm - 
vairāk nekā 20 000 individuālie biedri, vairāk nekā 200 juridiskie biedri un apmēram 
300 IGFA Starptautiskās pārstāvju komitejas locekļi – IGFA oficiālie pārstāvji (sūtņi) 
dažādās pasaules valstīs (arī Latvijā). 
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 LMA bija patiesi pagodināta uzzinot, ka IGFA ar tās biedra un aktīva atbalstītāja 
- Latvijas Goda konsula Floridā Berija Movela kunga (Barry Mowell) starpniecību lūkoja 
nodibināt kontaktus ar LMA. Jau pirmajā sarunā ar B.Movela kungu uzzinājām, ka IGFA 
bija zināma LMA darbība vides, it īpaši ūdens un zivju resursu aizsardzībā un sabiedrības, 
īpaši bērnu un jauniešu vides izglītošanā un, ka IGFA ir ieinteresēta un būtu pagodināta 
starp saviem daudzajiem biedriem no visas pasaules redzēt arī LMA, kas pēc tam tika 
īstenots vistuvākajā laikā. Sekojot LMA piemēram, pēc kāda laika par IGFA biedri kļuva 
arī Igaunijas Makšķerēšanas sporta federācija (Estonian Sport Fishing Federation, ESFF). 
 Par ieinteresētību un atbalstu kontaktu nodibināšanā ar IGFA LMA ir pateicīga 
Berijam Movela kungam, toreizējam ārlietu ministram Mārim Riekstiņa kungam un 
Saeimas deputātam Dzintaram Rasnača kungam. 
 Par īpaši nozīmīgu faktu LMA uzskata IGFA prezidenta Roba Kramera (Rob 
Kramer) kunga sniegto uzrunu (apsveikumu) Latvijas makšķerniekiem sakarā ar LMA 
mājas lapas www.dzivaisudens.lv atvēršanu 2008.gadā (saite – IGFA), kas apliecina tās 
vadības īpašo atzinību un cieņu Latvijai, Latvijas makšķerniekiem un LMA.

 2009.gada janvārī IGFA Starptautiskā pārstāvju komiteja (IGFA International Committee of 
Representatives) par IGFA oficiālo pārstāvi Latvijas Republikā ievēlēja Alvi Birkovu, kas ir LMA valdes 
priekšsēdētājs, bet kura ievēlēšana minētajā pārstāvja statusā (tāpat kā citu IGFA pārstāvju ievēlēšana 
ārvalstīs) notika saskaņā ar IGFA noteikumiem un kritērijiem, kuri nosaka lēmumu pieņemšanu neatkarīgi no 
attiecīgās personas jebkādiem ieņemamajiem amatiem vai pienākumiem valsts institūcijās vai nevalstiskās 
organizācijās.

 Tā bija sagadīšanās, ka laikā, kad LMA kļuva par IGFA biedri, par pirmajiem IGFA pasaules rekordu 
īpašniekiem no Latvijas, kas vienlaicīgi ir arī pirmais šāds fakts Latvijas makšķerēšanas vēsturē, kļuva LMA 
biedri Ingmārs Birkovs, Alvis Birkovs un Gatis Kimonts (visi arī IGFA individuālie biedri). Pasaules rekordi tika 
uzstādīti IGFA noteiktajā makšķerēšanas auklu klasē saldūdeņiem (Freshwater Line Class) Eiropas alatas sugas 
kategorijā (Thymallus thymallus), kā arī tika reģistrēti atbilstoši IGFA pasaules rekordu makšķerēšanā noteik-
tajiem reģistrēšanas noteikumiem. Lai arī zivis tika noķertas ārvalstīs, IGFA pasaules rekordu grāmatā (IGFA 
World Record Game Fishes) tagad ir arī Latvijas makšķernieku vārdi.
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 IGFA, augstu vērtējot LMA darbību arī sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu vides izglītošanā, tās izdotā 
žurnāla International Angler (žurnāls tiek izplatīts praktiski visā pasaulē) 2010.gada novembra/decem-
bra numurā ievietoja informāciju par LMA juridiskā biedra - Straupes mednieku un makšķernieku biedrības 
„Mārkulīči” organizēto jauno mednieku un makšķernieku vasaras nometni (05.-09.07.2010.) Braslas upes 
krastā Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, kuras laikā viena diena tika veltīta vides aizsardzībai un ar 
makšķerēšanu saistītām lietām. Nometnes popularitāte aug ar katru gadu („Mārkulīči” to organizē jau ceturto 
gadu pēc kārtas), tāpēc līdzdalībai bija pieteikušies jau 55 bērni un jaunieši no visas 
Latvijas, bet tehnisku iemeslu dēļ tajā varēja piedalīties tikai 36 (tai skaitā 4 mei-
tenes). Tas ir pirmais gadījums, kad informācija par LMA kā Latvijas makšķernieku 
NVO aktivitātēm ir ievietota vienā no vispopulārākajiem žurnāliem makšķerniekiem 
pasaulē. 

 2009.gada rudenī LMA saņēma uzaicinājumu no Somijas Ekonomikas un 
nodarbinātības ministrijas un Somijas starptautiskā koncerna HAAGA-PERHO ārvalstu 
pamatreferāta nolasīšanai starptautiskajā seminārā Tamperē „Makšķerēšanas 
tūrisms – ekoloģija vai ekonomija?”, kura praktisko īstenošanu veica Tamperes reģiona 
pašvaldību organizācija „ProAgria Rural Advisory Centre of Piranmaa”. Seminārā 
piedalījās vairāk nekā 80 dalībnieki no visas Somijas, kuri nodarbojas ar makšķerēšanas 
un ūdens tūrisma uzņēmējdarbību. Semināra norise tika atspoguļota arī divās Somijas 
TV programmās.
 Pēc referāta nolasīšanas notika atbilžu sniegšana uz semināra dalībnieku 
daudzajām atbildēm, ko LMA veica kopā ar tās ilggadēju un ļoti ciešu sadarbības 
partneri - Igaunijas Makšķerēšanas sporta federāciju tās vadītāja Endrika Tonsberga (Endrik Tonsberg) personā. 
Semināra dalībnieki augstu novērtēja arī Latvijas makšķerēšanas noteikumus, it sevišķi to normas attiecībā uz 
atļauto lomā paturamo zivju limitu (skaitu).
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 2009.gada aprīlī saskaņā ar Eiropas Makšķernieku Alianses (European Anglers Alliance, EAA) 
Ģenerālsekretāra Jana Kapela (Jan Kappel) uzaicinājumu un pilnvarojumu, LMA kā vienīgā no Eiropas 
makšķernieku organizācijām piedalījās Eiropas Komisijas Zivsaimniecības un jūras lietu ģenerāldirektorāta 
organizētajā konsultāciju sanāksmē Briselē par „Baltijas lašu pārvaldības plāna” izstrādi. Sanāksmē kā Latvijas 
pārstāvis piedalījās arī Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņa 
kungs.

       2010.gada augustā LMA piedalījās Eiropas Makšķernieku 
Alianses Ģenerālajā asamblejā Helsinkos (EAA ir pārstāvētas 12 
Eiropas valstis), kuras laikā tika izskatīti jautājumi arī par EAA 
darbības stratēģiju un taktiku vides, zivju resursu aizsardzības un 
makšķerēšanas jomās 2011.gadam. Asamblejas sēžu laikā un 

neformālās sarunās ļoti atzinīgi tika novērtēta LMA darbība un aktivitātes minētajās jomās, kā arī līdzdalība 
EAA darbībā mazo HES sakarā. 
 EAA prezidents Peters Monherts (Peter Monhert) kādas sēdes laikā uzsvēra, ka “daudzām Eiropas 
makšķernieku organizācijām vajadzētu LMA uzskatīt par piemēru, kā ar minimāliem finanšu līdzekļiem 
sasniegt ļoti ievērojamus rezultātus, kas apliecina, ka naudai ir otršķirīga nozīme un, ka Latvija ir izcils 
piemērs modelim, kā nevalstiska organizācija ilgtermiņā veiksmīgi sadarbojas ar valsts institūcijām.”
 Jānorāda, ka LMA nav EAA biedre, bet kandidāte – asociētā biedre ar novērotājas statusu, tāpat kā 
Igaunijas Makšķerēšanas sporta federācija. Tādējādi EAA bez 12 dalībvalstīm ir arī 2 asociētie biedri.

     2010.gada maijā LMA kļuva par starptautiskās NVO alianses OCEAN2012 
(www.ocean2012.eu) biedri. Pašreiz aliansē ir vairāk nekā 100 biedri no 
18 valstīm, kas ir unikāls fakts Eiropas sabiedrisko organizāciju praksē, jo 
OCEAN2012 pastāv tikai nepilnus divus gadus, un kas uzskatāmi apliecina Eiro-
pas sabiedrības un NVO ieinteresētību, saliedētību un nozīmi kopēju mērķu 
sasniegšanā zivsaimniecības jomā! 
 Alianses galvenais mērķis ir aktīva līdzdalība Eiropas Kopienas kopējās 

zivsaimniecības politikas (Common Fisheries Policy, CFP) reformu izstrādē - pārzvejas (nelikumīgas 
zivju ieguves) komerciālajā zvejā (Latvijā - rūpnieciskajā zvejā) samazināšana, apturēšana un 
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 2010.gada jūnijā LMA piedalījās the Fisheries 
Secretariat (FISH) un tās sadarbības partneru Polijā - 
„Eko – Unia” un „Fudacja Nasza Ziemia” organizētajā 
starptautiskajā seminārā Polijā par OCEAN2012 mērķiem 

un metodoloģiju to sasniegšanā, un kurā pirmo reizi piedalījās arī vairāku ap Balti-
jas jūru esošo valstu makšķernieku organizāciju pārstāvji.
 Būtiski norādīt, ka makšķernieku NVO piedalīšanās minētajā seminārā 
OCEAN2012 darbības ietvaros notika pirmo reizi kopš OCEAN2012 nodibināšanas, 
jo Fisheries Secretariat (FISH) organizētajā seminārā, kas 2010.gada maijā no-
tika Palangā, Lietuvā, LMA izteica principiālu priekšlikumu FISH direktorātam 
par nepieciešamību OCEAN2012 darbībā iesaistīt vismaz ap Baltijas jūru esošās 
makšķernieku organizācijas, kas tika vienbalsīgi atbalstīts un turpmāk sekmīgi 
īstenots (norādīts augstāk un zemāk). 

10.

īstenots (norādīts augstāk un zemāk). 

izbeigšana pasaules okeānos un jūrās (arī Baltijas jūrā); zivju resursu 
ilgtspējīgas izmantošanas patiesa nodrošināšana; videi nedraudzīgu zve-
jas rīku izņemšana no apgrozības un videi draudzīgu zvejas rīku ieviešanas 
atbalstīšana un popularizēšana; zivju resursu ieguves patiesi godīgas sadales 
nodrošināšana, kontroles sistēmas kardināla uzlabošana, datu bāzes ticamības 
nodrošināšana u.tml.
 2010.gadā dažādās valstīs notika vairākas svarīgas starptautiskas 
sanāksmes, semināri, konferences un tikšanās (arī ar LMA kā šīs organizācijas 
biedres piedalīšanos), kuras organizēja gan pati OCEAN2012 organizācija, gan 
atsevišķas tās dibinātājas organizācijas (visas – vides organizācijas) - The Pew 
Charitable Trusts Pew Environmental Group, OAK Foundation, Coalition for Fair 
Fisheries Arrangements (CFFA), Seas At Risk (SAR) un the Fisheries Secretariat 
(FISH) - ar pēdējo LMA sadarbojās jau vairākus gadus iepriekš pirms OCEAN2012 
nodibināšanas. 
 Kā īpaši svarīgu un no daudziem viedokļiem nozīmīgu jāmin alianses 
dalībnieku sanāksmi Briselē (13.-14.11.2010.), kurā piedalījās vairāk nekā 60 
pārstāvji no vairāk nekā 40 dažādām Eiropas vides organizācijām. Par sanāksmes 
galveno notikumu kļuva tikšanās ar Eiropas Kopienas Zivsaimniecības un jūras 
lietu komisāri Mariju Damanaki kundzi (European Fisheries and Maritime Affairs 
Commissioner Maria Damanaki). 
 OCEAN2012 vadība pasniedza Damanaki kundzei dokumentus par 
dažādu valstu sabiedrības un NVO viedokli saistībā ar CFP reformām. Savukārt, 
kad notika sanāksmes dalībnieku kopēja fotografēšanās ar komisāres kundzi, no-
tika īsa saruna starp viņu un LMA valdes priekšsēdētāju Alvi Birkovu, kuras laikā 
augstā amatpersona izteica atzinību, ka makšķernieki ar savu līdzdalību un at-
balstu OCEAN2012 darbībā demonstrē patiesu inteliģentumu. Savukārt A.Birkovs 
informēja komisāres kundzi par Eiropas makšķernieku organizāciju identificētajām 
problēmām valstu iekšējos ūdeņos, to risināšanas iecerēm un priekšlikumiem, uz 
ko Damanaki kundze atbildēja, ka ir ieinteresēta ar to iepazīties sīkāk.
 OCEAN2012 darbība tiek plaši atspoguļota dažādos Eiropas plašsaziņas 
līdzekļos. 
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 2010.gada novembra vidū Berlinē notika the Fisheries Secretariat (FISH) un „Eko – Unia” un 
„Fudacja Nasza Ziemia” organizēta starptautiska konference saistībā ar novitātēm videi draudzīgu zvejas 
rīku izmantošanā komerciālajā zvejā un videi nedraudzīgu zvejas rīku ietekmi uz jūras ekosistēmu, kas notika 
OCEAN2012 mērķu un darbības ietvaros, un kurā piedalījās pārstāvji no vairākām Eiropas valstīm.
 Pēc konferences Berlīnē LMA saskaņā ar divu lielu Polijas makšķernieku NVO – „Towarzystwo Przyjaciol 
Rzek Iny i Gowienicy” un „Baltycka Asocjacja Lowcow Troci „Balt”” uzaicinājumu piedalījās plašā divu dienu 
pasākumā Miedzyzdroje pilsētiņā Sčecinas rajonā ar apmēram 80 makšķernieku līdzdalību no dažādām Poli-
jas pilsētām, kā arī no Krievijas Kaļiņingradas apgabala. 
 Pasākumā ietvaros atsevišķā sanāksmē LMA sniedza plašu informāciju par ikgadējām zivju resursu 
aizsardzības akcijām Latvijā, par sadarbību ar vides aizsardzības valsts iestādēm, par Latvijas vides, ūdens 
un zivju resursu aizsardzības normatīvajiem aktiem, par sabiedrības līdzdalību, kā arī par zvejas kontroles sa-
biedriskajiem vides inspektoriem un LMA Mobilās grupas darbību, kas klātesošos interesēja jo sevišķi, jo Polijā 
sabiedriskie inspektori faktiski ir beztiesiski (tāpat kā Latvijā pirms attiecīgo grozījumu veikšanas „Zvejniecības 
likumā”). Pasākuma laikā notika arī atbilžu sniegšana uz daudziem dalībnieku jautājumiem, kas kopumā 
ievērojami pārsniedza tam paredzēto laiku.
 Vislielāko atzinību (arī aplaudēšanas formā) izpelnījās LMA sniegtā informācija par to, ka LMA ir 
noslēgusi līdzdarbības līgumu ar Valsts vides dienestu (08.11.2010.), kas faktiski ir Latvijas valsts deleģējums 
LMA trīs gadu laikā veikt sabiedriskā vides inspektora statusa pretendentu apmācību zivju resursu ieguves 
kontroles jomā (teorijā un praksē), kā arī veikt jau esošo sabiedrisko vides inspektoru kvalifikācijas celšanas 
apmācības minētajā jomā (apmācības LMA uzsāks 2011.gada sākumā), ko klātesošie komentēja sekojoši - 
kaut kas tamlīdzīgs Polijā un Krievijā nav iedomājams, tāpat kā tādas tiesības, kādas ir jums – sabiedriskajiem 
vides  inspektoriem Latvijā.
 Arī šīs sanāksmes laikā (tāpat kā citviet Eiropā) tika teikti atzinīgi vārdi par Latvijas makšķerēšanas 
noteikumiem, jo - tie uzskatāmi apliecina Latvijas valsts centienus zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas 
nodrošināšanā, no kā daudziem vajadzētu mācīties. 
 Tas nav noliedzams fakts, jo vairāku Eiropas valstu līdzšinējā piekoptā liberālā politika šajā jomā un 
makšķernieku arvien pieaugošais spiediens uz zivju resursiem daudzviet ir radījis to ievērojamu noplicināšanos 
un izsīkumu, tiešā veidā negatīvi iespaidojot arī makšķerēšanas tūrisma uzņēmējdarbību. Sanāksme tika 
atspoguļota arī Polijas plašsaziņas līdzekļos.
 Pasākuma laikā kopā ar poļu sabiedriskajiem inspektoriem bija iespēja piedalīties arī taimiņu nārsta 
vietu apsardzībā (dienā un naktī), kas bija arī emocionāls pasākums zinot, ka poļu kolēģiem nav tiesības 
pārkāpējus (ne reti – ļoti agresīvus) nedz aizturēt, nedz izņemt nelikumīgos rīkus, nedz sastādīt attiecīgus doku-
mentus. Vienīgā iespēja – ar savu fizisko klātbūtni pie upes atbaidīt maluzvejniekus un pārkāpuma gadījumā 
zvanīt policijai.

11.
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 2006.gada  rudenī  LMA  piedalījās  tās  ilggadēja  un  ļoti  cieša  sadarbības  partnera   -   Zviedrijas 
Makšķernieku asociācijas (Swedish Anglers Association) organizētajā ap Baltijas jūru esošo valstu 
makšķernieku organizāciju pārstāvju konferencē Visbijā, kurā tika apspriestas problēmas saistībā ar Baltijas 
jūras  vides  problēmām  un  tās  zivju  resursu  izmantošanu  un  aizsardzību  -  „The  Baltic  Sea  in  focus”. 
Konferences noslēgumā visi tās dalībnieki parakstīja paziņojumu attiecīgo valstu atbildīgajām 
amatpersonām (arī Latvijā).
 Šai konferencei bija ļoti svarīga un paliekoša nozīme ap Baltijas jūru esošo makšķernieku organizāciju 
tālākai sadarbībai, kas kopš konferences Visbijā aktīvi un ļoti sekmīgi turpinās dažādos virzienos un līmeņos.

Piebilde. 
Nākamā ap Baltijas jūru esošo valstu makšķernieku organizāciju pārstāvju kopējā sanāksme notiks 2011.gada 
janvāra vidū Stokholmā, kuru organizē Zviedrijas Makšķernieku asociācija, lai turpinātu darbu, kas pirms tam 
tika sekmīgi uzsākts un turpināts Zviedrijā, Polijā un citviet.

 2010.gada nogalē, neilgi pēc Eiropas Makšķernieku alianses (EAA) Ģenerālās asamblejas Helsinkos, 
LMA saņēma apliecinājumu no Eiropas Makšķerēšanas piederumu ražotāju asociācijas (European Fishing 
Tackle Trade Association, EFTTA), kas cieši sadarbojas ar EAA, par LMA piešķirto līdzfinansējuma atbalstu 
Baltijas jūras jauno makšķernieku starptautiskās nometnes (International Baltic Sea Young Anglers Camp) 
organizēšanai 2011.gada jūlijā, kas notiks Igaunijā. 
 Tajā piedalīsies ne tikai LMA jauno makšķernieku interešu pulciņu dalībnieki, bet arī viņu vienaudži 
no Igaunijas (Estonian Sport Fishing Federation) un Somijas (Finnish Federation of Recreational Fishing). 
Domājams, ka vistuvākajā laikā šī nometne pārtaps par vēl plašāku starptautisku pasākumu jaunajiem 
makšķerniekiem, jo vienlaicīgi LMA saņēma informāciju no ASV, ka arī IGFA ir ieinteresēta līdzdalībai jauno 
makšķernieku nometņu organizēšanā Eiropā. 

Alvis Birkovs, 
LMA valdes priekšsēdētājs
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 Biedrības „Latvijas Makšķernieku asociācija” (LMA) valde 2011.gadā nacionālā līmenī īpašu uzmanību 
veltīs problēmu risināšanai saistībā ar: 
• Latvijas ūdens objektu apsaimniekošanas kritēriju, pienākumu un atbildības izstrādi to iekļaušanai 
attiecīgajos normatīvajos aktos, jo pašreiz varam runāt tikai par valsts ūdens objektu ekspluatāciju 
(izmantošanu) dažādiem mērķiem; 
• zivju dabiskā nārsta nodrošināšanu valsts iekšējos ūdeņos (nārsta vietu rekultivāciju un renovāciju);
• ūdens un zivju resursu aizsardzību valsts iekšējos ūdeņos un Baltijas jūrā;
• mazo HES darbību un uz Latvijas upēm esošajiem dambjiem, it sevišķi saistībā ar Eiropas Kopienas 
„Ūdens struktūrdirektīvas” (2000/60/EC) prasību un nacionālo vides aizsardzības normatīvo aktu prasību iz-
pildi, kā arī saistībā ar starptautisko rekomendāciju zivsaimniecības jomās praktisko pielietošanu Latvijas 
iekšējos ūdeņos.
 Kopumā augstāk minētais ir saskanīgs ar šo aktuālo problēmu risināšanu arī citās Eiropas Kopienas 
valstīs. Par to risināšanas nepieciešamību Latvijā kā tādu LMA ar Vides konsultatīvās padomes starpniecību 
iesniedza attiecīgus priekšlikumus Vides ministrijai to iekļaušanai valdības rīcības plānā. 
 LMA ir paredzējusi uzsākt arī makšķerēšanas kā valsts zivsaimniecības nozares neatņemamas 
sastāvdaļas lomas un nozīmes valsts ekonomikā (pievienotās vērtības, jeb labuma u.c.) noteikšanu, kas 
daudzās pasaules valstīs jau sen ir pašsaprotama lieta, bet Latvijā līdz šim vēl nav darīts.
 Tiks turpināts darbs arī ar citiem ar vides un zivju resursu aizsardzību saistītiem jautājumiem, it sevišķi 
attiecībā uz sabiedrisko vides inspektoru līdzšinējās darbības pārskatīšanu, kas vislielākajā mērā attiecināms 
uz pašvaldību pilnvaroto personu apmācību, uzskaiti, darbības koordinēšanu ar vides aizsardzības valsts 
iestādēm un vides aizsardzības NVO un to darbības rezultātu novērtēšanu. 
 LMA 2011.gada sākumā uzsāks sabiedriskā vides inspektora statusa pretendentu apmācību zivju 
resursu ieguves kontroles jomā (teorijā un praksē) un veiks esošo sabiedrisko vides inspektoru kvalifikācijas 
celšanas apmācības.
 LMA turpinās darbu arī Vides konsultatīvajā padomē, Zemkopības ministrijas 
Zivsaimniecības departamenta Zivju fondā un sāks līdzdarboties Saeimas Tautsaimniecības, 
agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas jaunizveidotajā Dabas resursu apakškomisijā 
saistībā ar vides aizsardzības politikas un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas jautājumu 
risināšanu, organizēs un īstenos zivju resursu aizsardzības akciju „Dzīvais ūdens 2011”” un 
citus LMA 2011.gada darbības plānā noteiktos pasākumus, kā arī turpinās darbu dažādās 
starptautiskās organizācijās, sanāksmēs, semināros, konferencēs u.t.t.

Valērijs Gabrāns, 
vides zinātņu maģistrs,
LMA valdes loceklis un

LMA pārstāvis Zivju fondā
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Zivju	resursu	aizsardzības	akcijas	“Dzīvais	ūdens	2010”
rezultātu	kopsavikums

Tabulā norādīto datu kopsavilkumu veica 
Valsts vides dienesta (VVD) Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde (JUĪP) 
saskaņā ar biedrības „Latvijas Makšķernieku asociācija” projekta 

„Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2010”” sadarbības partneru - 
VVD JIŪP, biedrības „Makšķernieku klubs „Salackrasti””, 

biedrības „Mēs – zivīm”,
Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes 

Prevencijas pārvaldes licencēšanas un atļauju sistēmas nodaļas,
Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta un Valsts robežsardzes, kā arī

biedrības „Latvijas Makšķernieku asociācija” Mobilās grupas sniegto informāciju

Summary of
“The Fish Resources Protection Program “Living Water 2010””

The facts presented in table are summarized by 
the Marine and Inland Waters Administration (MIWA) of the State Environmental Service (SES)

in accordance with information of the following
Partners	of	Cooperation

of the “Latvian Anglers Association’s” project
“The Fish Resources Protection Program “Living Water 2010””: 

the BMIW of the SES, the society „Makšķernieku klubs „Salackrasti””, 
the society “Mēs – zivīm”,

Licencing System Unit of Prevention Department of Central Public Order 
Police Department of State Police, the Naval Forces Coast Guard Service and 

the State Border Guard as well as the Mobile Unit of the “Latvian Anglers Association”

Ūdens bioloģisko resursu uzraudzības un izmantošanas kontroles reidu skaits 
The number of raids aimed at water biology resource monitoring and utilization control

Apsekotas ūdenstilpes (arī vairākkārtīgi)
Water sheds inspected (some repeatedly)

Reidu laikā pa sauszemi nobraukts 
Land travel distances covered during raids

Reidu laikā pa ūdeni nobraukts 
Water travel distances covered during raids

Reidu laikā pavadīto stundu skaits 
Total hours spent carrying out raids

Reidos piedalījušos cilvēku kopskaits 
Total persons participating in raids

12 000

1 245

124 700 km

9 000 km

16 200

150

>16 000

14 011

178 900 km

14 574 km

24 320

145

* 2010. 2009.
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VVD JIŪP inspektoru sastādīto AP protokolu skaits
The number of AC by the State Environmental Inspectors of the MIWA of the SES 676 1 632

Sastādīto administratīvo pārkāpumu (AP) protokolu un policijā un prokuratūra nodoto lietu skaits
Total number of Administrative Citations (AC) and cases submitted to Police and to Prosecution

Sabiedrisko vides inspektoru - VVD pilnvaroto personu sastādīto AP protokolu skaits 
The number of AC by the Public Environmental Inspectors - Authorized Persons of the SES 176 223

Policijas AP protokolu skaits / AC by the Police 132 203

Kopā / Total ��� 2 0��

Policijā un prokuratūrā nodoto lietu skaits 
Cases submitted to Police and Prosecution 11 15

 Uzliktie naudas sodi un zaudējumu atlīdzināšana
 Fines and assessments for compensation for loss

Uzliktie naudas sodi par nelikumīgu ūdens bioloģisko resursu ieguvi 
Fines for illegal taking of water biology resources 64 430 Ls ** 117 226 Ls

Noteiktā zaudējumu atlīdzība par ūdens bioloģiskajiem resursiem nodarīto kaitējumu 
(nelikumīgi iegūtam zivīm un vēžiem ) 
Assessments for losses caused to water biology resources 
(illegally taken fish and crayfish) 

20 249 Ls 43 214 Ls

Par makšķerēšanu bez “Makšķerēšanas kartes” sodītas personas 
Persons fined for angling without the “Angling Card” 914 1 642

Izņemtie nelikumīgie zivju un vēžu ieguves rīki
Illegal fishing and crabbing items removed

Zivju tīkli (zivju tīklu garums rēķināts km, ņemot vērā, ka 1gab. tīkla garums ir 100m, 
kaut gan daudzi izņemtie tīkli bija ievērojami garāki)
Fishing nets (length in km is figured at 100m per net, though many of the nets removed 
were considerably longer)

2 864 gab./pcs. 
kopgarums 

(total lenght)
> 290 km

4 440 gab./pcs. 
kopgarums 

(total lenght)
> 460 km

Žebērkļi / Gaffs 19 24

Zivju murdi / Fish creels 323 448

Nēģu murdi / Lamprey creels  149 201

217141Vēžu murdi un krītiņi / Crayfish creels

Mazizmēru tīkli / Small size nets 1 570 1 720

2 352573Naktsāķi / Night hooks

Makšķerēšanas rīki / Angling items 2 003 9 045

4 1003 013Citi rīki (zivju grozi, āķi, kuri aprīkoti zivju aizciršanai makšķerēšanas veidā) 
Other items - fish baskets and hooks equipped or fitted for use as gaffs instead of for angling

Kopā / Total � ��1 1� 10�

* rādītāju skaita samazināšanās 2010. gadā ir tiešas sekas VVD JIŪP valsts vides inspektoru skaita samazināšanai 2010. gada janvārī - no 45 uz 31 
inspektoru (apmēram par 40%)
Less numbers of facts is direct effect of decrease the numbers of State Environmental Inspectors of the MIWA of the SES from 45 to 31 (about 40%) 
in January 2010

** Ls (lats) – national currency of Latvia (LVL). 1LVL = 1,42 EUR or 1LVL = 1,85 USD

* 2010. 2009.
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            Biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija” (LMA) sirsnīgi pateicas visiem tās 
atbalstītājiem akcijas norises laikā, it īpaši LMA Mobilās grupas brīvprātīgajiem 
palīgiem (viņu skaits pieaug ar katru gadu!), kuri tiešā veidā piedalījās kontroles 
reidos, kā arī tiem apmēram 50 brīvprātīgajiem atbalstītājiem (arī viņu skaits 
pieaug ar katru gadu!) dažādās Latvijas vietās, kuri sniedza vērtīgu informāciju 
par konstatētajiem pārkāpumiem vai to recidīviem, uz ko Mobilā grupa centās 
reaģēt pēc iespējas operatīvāk! 

 LMA Mobilās grupas iesniegtās atskaites Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldē par 
veiktajiem kontroles reidiem liecina, ka, pateicoties LMA brīvprātīgo atbalstītāju sniegtajai informācijai, no 
visiem kontroles reidiem, kurus LMA Mobilā grupa veica visas akcijas laikā, 44(!) reidi tika veikti saskaņā ar šo 
cilvēku sniegto informāciju, kas vairumā gadījumos apstiprinājās. 
 Dārgie draugi! Mēs ļoti augstu vērtējam un cienām jūsu cilvēcisko un pilsonisko ne–vienaldzību 
Latvijas zivju resursu aizsardzībā un saglabāšanā! 
 Paldies jums par to!
 Arī šogad akcijas kontroles reidu laikā LMA Mobilā grupa turpināja sabiedrības domu, uzskatu un 
viedokļu izzināšanu, apzināti un nejauši satiktiem cilvēkiem (makšķerniekiem, zvejniekiem, ūdeņu tuvumā 
esošo māju iedzīvotājiem, ūdens tūristiem, netālu no ūdeņiem satiktiem cilvēkiem 
u.t.t.) uzdodot dažādus jautājumus – gan par ūdens un zivju resursiem, gan par to, 
kas un kā atbild vai neatbild par to apsaimniekošanu, gan par maluzvejniecību, 
gan par dabas un vides aizsardzību, gan par mazajām HES u.tml. 
 LMA tas bija un joprojām ir svarīgi un nepieciešami, jo dod daudz 
precīzāku ieskatu un iespēju konkretizēt sabiedrības vides izglītošanas aspektus.
 Paldies visiem par sniegtajām atbildēm!

Valērijs Morozs, 
LMA valdes loceklis un 

LMA Mobilās grupas vadītājs

Valērijs Morozs

Pārpublicēšana saskaņojama ar biedrību „Latvijas Makšķernieku asociācija”.
Atsauce uz biedrību „Latvijas Makšķernieku asociācija” obligāta.

Biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija” - Lāčplēša iela 23 - 17, Rīga, LV-1011, Latvija
Mob. tālr. (+371) 29285934, e-pasts: albiart@inbox.lv

www.dzivaisudens.lv

Akcijā kopā bija:




