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tās vadītājai Elitai Dreimanei 

 

28.06.2012. 

Cien. E.Dreimanes kundze un god. Memoranda padomes locekļi! 

Ņemot vērā ar valsts zivsaimniecības nozari saistīto notikumu straujo attīstību pēdējā laikā, skaidrības 

labad uzskatām par nepieciešamu sniegt sekojošu informāciju. 

Biedrība „Latvijas Makšķernieku asociācija” (LMA) 2001.gada rudenī vairākkārtīgi informēja Vides 

konsultatīvo padomi (VKP) par zivju resursu aizsardzības akcijas „Dzīvais ūdens 2011” topošā pārskata 

saturu. Tā kā ar tajā minētajām atsevišķām problēmām nodarbojas arī VKP, tika nolemts izmantot pārskatu 

par pamatu un iesaistīties tajā minēto problēmu risināšanā. 

1. Sākotnējais notikums pārskatā minēto problēmu izskatīšanai valsts institūcijās bija biedrības minētā 

pārskata un tam pievienoto pavadvēstuļu iesniegšana šī gada janvārī Latvijas Republikas Valsts 

prezidentam, Latvijas Republikas Saeimas prezidija priekšsēdētājai, Latvijas Republikas Ministru 

prezidentam, Saeimā pārstāvēto politisko partiju un politisko organizāciju apvienību frakcijām, pie 

frakcijām nepiederošiem deputātiem, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas 

komisijas priekšsēdētājam, Valsts kontrolei, ekonomikas ministram, vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministram, zemkopības ministrei, Latvijas Pašvaldību savienībai, sabiedriskām organizācijām, 

biedrības „Latvijas Makšķernieku asociācija” sadarbības partneriem ārvalstīs, plašsaziņas līdzekļiem. 

Visās atbildes vēstulēs tika atzīta problēmu esamība, nepieciešamība tās risināt un apliecināts atbalsts 

LMA. 

 

2. Šis laiks sakrita ar divu Zemkopības ministrijas sagatavotu grozījumu projektu izsludināšanu VSS – 

likumprojektu „Grozījumi Zvejniecības likumā” un Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījums 

Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos 

ūdeņos””. Par abiem projektiem VKP sniedza savus atzinumus, tos adresējot arī Ministru prezidentam 

Valdim Dombrovskim un Valsts kancelejai, vienlaicīgi aicinot V.Dombrovska kungu izvērtēt līdzšinējo 

valsts zivsaimniecības politiku valsts iekšējos ūdeņos. 

 

3. Neilgi pēc tam Saeimā tika nodibināta Vides apakškomisija, kura, ņemot vērā valsts augstākajām 

amatpersonām un Saeimas struktūrām iesniegto LMA pārskatu un atbildes vēstulēs pausto, savu otro sēdi 

(28.03.2012.) pilnībā veltīja LMA pārskata prezentācijai un tajā minēto problēmu apspriešanai. Tika atzīts, 

ka problēmas nepieciešams risināt, kuras tiks konkretizētas kādā no nākamajām Vides apakškomisijas 

sēdēm.  

Kā viena no galvenajām problēmām sēdē tika atzīta Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātniskā institūta „BIOR” sniegto dokumentu zinātniskā neatbilstība Zvejniecības likuma 3.pantā 

minētajam – „Zivju resursus pārvalda, pamatojoties uz to uzskaiti, ekspertu novērtējumu un zinātniskajām 

rekomendācijām.”  

 

4. Tā kā 2.punktā minēto grozījuma projektu „Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos 

Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”” starpministriju sanāksmē VKP nesaskaņoja, 



tas tika apspriests Ministru kabineta komitejā (16.04.2012.). Sabiedrības spiediena rezultātā to nolēma 

skatīt koalīcijas padomē un Vides apakškomisijā, bet Zemkopības ministrija šo projektu atsauca. 

 

5. Vides apakškomisijas sēdē 09.05.2012. tika turpināta valsts zivsaimniecības politikas iekšējos ūdeņos 

apspriešana un tika nolemts, ka tad, kad Zvejniecības likums nonāks Saeimā, tajā tiks veikti nepieciešamie 

grozījumi, lai valsts zivsaimniecības politika iekšējos un piekrastes ūdeņos būtu atbilstoša zivju resursu kā 

Latvijas dabas kapitāla saprātīgas un ilgtspējīgas izmantošanas un bioloģiskās daudzveidības 

nodrošināšanai, kā arī nozares labai pārvaldībai. Lai to risinātu, LMA un VKP iesniedza Vides 

apakškomisijai konkrētus rakstiskus priekšlikumus (lūdzu skatīt pielikumā). 

Savu atbalstu iepriekš minētā sakarā ir paudis arī Latvijas Zinātņu Akadēmijas īstenais loceklis, LU 

profesors un LU Vides zinātņu nodaļas vadītājs Māris Kļaviņš. 

 

6. Savukārt arī otru Zemkopības ministrijas grozījuma projektu – likumprojekts „Grozījumi Zvejniecības 

likumā” VKP nav saskaņojusi un tas ir iekļauts Ministru kabineta tuvākā laika darba kārtībā. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī to, ka Vides apakškomisija jau ir uzsākusi valsts zivsaimniecības 

politikas problēmu izvērtēšanu un risināšanu, LMA un VKP lūdz Memoranda padomi atbalstīt VKP 

priekšlikumu par valsts zivsaimniecības politikas iekšējos un piekrastes ūdeņos tālāku izvērtēšanu Vides 

apakškomisijā, izveidojot pie Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas darba 

grupu nepieciešamo grozījumu veikšanai Zvejniecības likumā un citos nozares normatīvajos aktos. 

 

LMA valdes priekšsēdētājs Alvis Birkovs iepriekš atvainojas par neierašanos uz Memoranda padomes sēdi, 

jo tieši šajā dienā Rīgā notiek starptautiskās neformālās organizācijas „Baltic Anglers Network” sanāksme, 

kurā ir pārstāvētas astoņu ap Baltijas jūru esošo valstu lielākās un redzamākās makšķernieku organizācijas. 

Sanāksme piedalās arī pārējie LMA valdes locekļi, lai kopīgi ar saviem sadarbības partneriem cita starpā 

skatītu arī zivsaimniecības politikas iekšējos ūdeņos problēmas ne tikai Latvijā, bet arī citās „Baltic 

Anglers Network” dalībvalstīs. Šajā dienā paredzēta arī tās dalībnieku tikšanās ar Vides apakškomisiju. 

Šogad minēto sanāksmi dalībvalstis nolēma organizēt Latvijā, lai tādējādi apliecinātu organizācijas 

dalībvalstu atbalstu LMA aktivitātēm nacionālā un starptautiskā līmenī. 

Memoranda padomes sēdē LMA un VKP pārstāvēs Lelde Eņģele, VKP priekšsēdētāja vietniece. 

 

Ar cieņu –  

Alvis Birkovs, LMA valdes priekšsēdētājs 

Viesturs Ķerus, VKP priekšsēdētājs 

 


