Dabas aizsardzības pārvalde
pastiprināti
kontrolēs
lašveidīgo zivju nārstošanas
vietas
No 1. oktobra, stājoties spēkā lašveidīgo zivju ieguves
lieguma periodam, Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk –
Pārvalde) vides inspektori pastiprināti uzraudzīs īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas un kontrolēs zivju ieguves
lieguma ievērošanu.

Lašveidīgo zivju ieguve aktīvajā nārstošanas periodā ir
aizliegta. Tomēr loma tīkotāju īpaši aizsargājamās dabas
teritorijās netrūkst, pat neskatoties uz lielajiem sodiem par
lieguma periodā noķertajām zivīm. Tāpēc, sākoties lašveidīgo
zivju nārstošanai, Pārvaldes vides inspektori strādās
pastiprinātā režīmā, reidos dodoties ne vien dienas, bet arī
nakts laikā.

Jau šobrīd Pārvalde izmanto mūsdienīgas iekārtas, kas ļauj
novērot darbības upju tuvumā arī nakts tumšajā laikā, kā arī
pakāpeniski aizvien tiek papildināts jau esošais tehniskais
aprīkojums. Piemēram, šogad iegādātais bezpilota lidaparāts
(drons) ar termokameru ļaus veikt video vai fotofiksāciju un
palīdzēs inspektoriem nodrošināt attālinātas novērošanas
iespējas grūti pieejamās vietās un apstākļos, tādējādi
ierobežojot potenciālo pārkāpumu iespējas un gūstot vērtīgu
informāciju par ūdenstilpju veģetācijas stāvokli, kā arī daudz
efektīvāk ļaus īstenot īpaši aizsargājamo zivju sugu
aizsardzību.

“Cīņai ar maluzvejniecību vajadzētu būt sabiedrības kopīgajai
iniciatīvai. Proti, kamēr tirgū būs pieprasījums pēc Latvijas
ūdeņos augušiem un ķertiem lašiem, tikmēr būs maluzvejnieki.
Atsakoties no Latvijā augušajām lašveidīgajām zivīm savā
uzturā, ikviens sniedz būtisku artavu šo zivju populācijas
saglabāšanā,” aicina Andris Širovs, Pārvaldes ģenerāldirektora
vietnieks dabas aizsardzības jomā.

Viena no nozīmīgākajām lašveidīgo zivju nārstošanas vietām ir
Gauja un citas tās pietekas. Neskaitāmi daudz lašu un taimiņu
ik gadu no jūras dodas uz Gauju, Irbi, Salacu un Ventu, kurās
paši dzimuši, lai veiktu svarīgāko savas dzīves uzdevumu –
radītu pēcnācējus. Liela daļa lašupju atrodas īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās. Lai visas šīs teritorijas
efektīvi uzraudzītu, Pārvalde plāno turpināt iepriekšējās
sezonas veiksmīgo pieredzi un piesaistīt Valsts policijas un
pašvaldību policijas darbiniekus un Zemessardzi.

Saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem Latvijas iekšējos ūdeņos
paturēt lomā lašus un taimiņus ir aizliegts visu gadu, izņemot
atsevišķas, īpaši norādītas teritorijas un licencētās
makšķerēšanas vietas, savukārt nārsta laikā no 1. oktobra arī
šajās īpaši norādītajās vietās lašus ķert nedrīkst. Savukārt
lašupēs periodā no 1. oktobra līdz novembra vai decembra
beigām vispār aizliegts makšķerēt. Ar šo upju sarakstu un
citiem
nosacījumiem
var
iepazīties
šeit:
http://ej.uz/lasupes/.

Dabas aizsardzības pārvalde aicina ievērot makšķerēšanas
noteikumus un tajos noteiktos ierobežojumus. Der atcerēties,
ka par zivju
iegūšanu īpaši aizsargājamā teritorijā
saudzēšanas
laikā
normatīvie
akti
paredz
arī
kriminālatbildību, kā arī jāatlīdzina zivju resursiem
nodarītais zaudējums.

Fakti un informācija par lašveidīgajām zivīm:

Lasis ir viena no skaistākajām un lielākajām Latvijā
sastopamajām zivīm – tie nārsto upēs, bet pieaugušie dzīvo
jūrā, līdz nobriest ceļošanai atpakaļ uz vietu, kur paši
nākuši pasaulē. Baltijas jūras laši dzīves laikā migrē tikai
Baltijas jūras robežās.

No viena lašu pāra pēc gadiem upē atgriežas aptuveni no
40 līdz 60 jaunu lašu.
Lašveidīgās zivis ir varenas ceļotājas – ir novērota
līdz pat 3000 kilometru tāla migrācija, bet
pārvietošanās ātrums var sasniegt pat 100 kilometrus
diennaktī.
Atklātā jūrā laši orientējas pēc zemes ģeomagnētiskā
lauka, saules kompasa un iekšējā bioloģiskā pulksteņa
(līdzīgi gājputniem), bet upju grīvās – pēc katrai upei
piemītošā specifiskā ķīmiskā sastāva.
Lasis var sasniegt 15 gadu vecumu, Latvijā – 10 gadu
vecumu.
Latvijā savvaļas laši ir sastopami Gaujas, Irbes,
Salacas un Ventas baseinu upēs.

Informāciju sagatavoja:
Aiga Priede

Dabas aizsardzības pārvaldes

Dabas izglītības centra “Meža māja”

Dabas izglītības darba speciāliste

aiga.priede@daba.gov.lv

Tālr.: 29802428
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varētu

grāmatvedību, tām nepieciešama kvalitatīva
Pateicoties Kultūras ministrijas atbalstam,
konsultācijas pieejamas bez maksas jebkurai
Konsultācijas piedāvā Valmieras novada fonds

NVO grāmatvedības
konsultācijas ietver tēmas par finanšu uzskaiti, dokumentu
noformēšanu,
vienkāršā un divkāršā ieraksta grāmatvedības organizēšanu,
gada pārskatiem,
grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas
likumdošanai utt. Tāpat
iespējams saņemt konsultācijas, kas saistītas ar nodokļiem un
Valsts ieņēmumu

dienestu, Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem
aktiem, kā arī par
darba attiecību un personāla uzskaites jautājumiem, ieskaitot
dokumentu
kārtošanu.

Konsultācijas sniedz Sanda Kalniņa, ilggadēja grāmatvede gan
dažādos
peļņu gūstošos uzņēmumos, gan vairākās nevalstiskās
organizācijās. Lai
pieteiktos uz konsultāciju klātienē vai uzdotu sev
interesējošus jautājumus,
aicinām rakstīt uz sanda.kalnina@vnf.lv vai zvanīt 29100840.
Konsultācijas iespējamas e-pastā, telefonā vai ar iepriekšēju
pieteikšanos klātienē Valmierā.

Ja ir zināmi vairāki interesenti, NVO ir aicinātas paust
vajadzību apmeklēt viņu novadu vai pilsētu. Lai taupītu
iedzīvotāju laiku un
naudu braucienam uz Valmieru, iespēju robežās VNF piedāvā
organizēt izbraukumu
konsultācijas. Ierosinājumus izbraukuma konsultācijām varat
ziņot mums, zvanot
pa tālruni 20258200 vai rakstot uz e-pastu vnf@vnf.lv.

Valmieras novada fonds
jau 15 gadus atbalsta vietējo iedzīvotāju iniciatīvas dzīves
uzlabošanai
Valmieras apkaimē, bet ziedotājiem piedāvā mērķtiecīgas
filantropijas atbalstu.
Ikdienas darbu fondā jau vairākus gadus finansiāli atbalsta
Borisa un Ināras
Teterevu fonds un Valmieras pilsētas pašvaldība.

Papildu informācija:

Gundega Siliņa,
Valmieras novada fonda projektu vadītāja

Aktīvo iedzīvotāju
fonda Vidzemes reģiona konsultante

Tālrunis: 20258200;
e-pasts: gundega.silina@vnf.lv

http://www.vnf.lv / Facebook.com/ValmierasFonds/

http://www.activecitizensfund.lv

/

Facebook.com/AktivoIedzivotajuFonds

Staicelieši šopavasar atkal
atraduši un suminājuši Vimbu
karali
Turpinot vimbu makšķerēšanas tradīciju, maija sākumā Staicelē
norisinājās

gadskārtējās

sacensības

„Staiceles

Vimba

2017”.

Sacensībām agrajā rīta stundā reģistrējās 15 dalībnieku. Dienas gaitā
dalībniekiem kopā izdevās izvilkt 4.950 kg zivju.

Vislabāk tieši vimbu ķeršanā veicās vīriešu klasē startējušam
staicelietim Indulim Graviņam. Viņš noķēra 2.595 kg zivju, tai skaitā
0.540 kg smagu vimbu. Līdz ar to I.Graviņš kļuva par šī gada Vimbu
karali. Otrajā vietā palika Aigars Frīdbergs ar 0.205 kg zivju, bet
trešais – Dzintars Denis ar 0.125 kg lomu. Šoreiz ārpus trijnieka
palika Māris Broms un Arnolds Grebežniks. Pa visiem vīri todien noķēra
3.030 kg zivju.

Dāmu jeb sieviešu klasē startēja divas dalībnieces – Inna Merkuļjeva
un Kristīne Ābele. Vislabāk veicās Innai – viņas makšķere pievilināja
1.160 kg zivju, savukārt Kristīne tika pie 0.030 kg loma. Kopumā dāmas
noķēra 1.190 kg.

Bērnu vidū vislabāk veicās Egilam Merkuļjevam, izvelkot 0.480 kg smagu
lomu. Otrajā vietā Annija Ābele ar 0.155 kg guvumu, bet trešā –
Kristīne Usačeva ar 0.095 kg. Kopā jaunākie sacensību dalībnieki
noķēra 0.730 kg zivju.

Jāatzīmē, ka retāk Salacas upē sastopamo zivi – sapalu – izvilka
Arnolds Grebežniks. Vairāk makšķerniekiem ķērās raudas un asari.
Sacensību galvenais tiesnesis Agris Rubenis vērtē: „Ņemot vērā, ka šis
pavasaris ir tik auksts, domāju, ka izdevās noķert laika apstākļiem
atbilstošu zivju daudzumu.”

Kamēr makšķernieki cīnījās par lielāko lomu, futbola laukumā otrpus
Salacai sanākušie iesaistījās dažādās atrakcijās. Atpūtas vietā pie
papīrfabrikas ikviens gribētājs varēja izvizināties ar plostu pa upi,
bet pēcpusdienā pēc sacensību laureātu godināšanas saimnieces cienāja
ar gardu zivju zupu. Sanākušie klausījās Salacgrīvas vokālā ansambļa
„Dziedātprieks” un Vilzēnu tautas nama ritma grupas „Radiridirī”
muzikālo sniegumu. Par jautrību rūpējās amatierteātra „Fabrika”

dalībnieki.

Vakarpusē Staiceles kultūras namā ar izklaidējošu koncertprogrammu
„Satikšanās” priecēja dziedātājs Juris Jope un ģitārists Linards
Šveklis, izpildot komponista Raimonda Paula mūziku ar Imanta Ziedoņa
vārdiem.

Tovakar pirmizrādi piedzīvoja arī Staiceles dramatiskā kolektīva
„Fabrika” jauniestudējums A.Voitkus „Skaistuma sacensības”. Vietējais
kultūras nams bija ļaužu pārpilns, un aplausi nerimās vēl krietnu
brīdi pēc izrādes beigām. Skanot deju mūzikai, vakars turpinājās kopā
ar grupu „Ginc un Es”.

Liānas Lilenblates-Sipko teksts
A.Timermanes, E.Bērziņa foto

