
        BIEDRĪBAS “ VIDZEMES ZVEJNIEKU BIEDRĪBA ” ZIŅOJUMS 

 

 

1. Biedrība” VIDZEMES ZVEJNIEKU BIEDRĪBA” 

2. Reģistrācijas numurs 40008171197, datums 2011.gada 21.janvāris. 

3. Juridiskā adrese: Skultes iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 

    LV-2161 

4. Ziņas par pārvaldes institūcijas locekļiem: 

    Biedrības valde (valdes locekļi saskaņā ar statūtiem strādā bez atlīdzības): 

Vārds, uzvārds Amats 

Agris Lapiņš Valdes priekšsēdētājs 

Ilmārs Lielmanis Valdes loceklis 

 

5. Izmantotas metodes mērķu un uzdevumu īstenošanai pārskata gadā: 

- biedru kopsapulces, valdes sēdes; 

- vides un ūdeņu aizsardzība; 

- zivju resursu aizsardzība, pavairošana un atražošana; 

- zvejnieku savstarpējās palīdzības un sadarbības attīstības veicināšana; 

- Biedrības biedru interešu pārstāvēšana; 

- jūras resursu racionāla izmantošana; 

- zvejas metožu attīstība; 

- piedāvājuma koncentrācijas palielināšana; 

- zivju tirdzniecības apstākļu uzlabošana Biedrības biedriem; 

- zvejniecības darbības aizsardzība; 

- piedāvājuma un pieprasījuma saskaņošana ņemot vērā kvalitāti un daudzumu; 

- nozvejas un ražošanas prognozēšana; 

- palīdzība Biedrības biedriem tehnikas, iekārtu, ēku būvniecībā un 

modernizācijā, un darbības veikšanā; 

- sadarbība ar citām nevalstiskām organizācijām. 

 

6. Biedrības svarīgākie sasniegumi pārskata gadā: 

 

  2014. gadā sadarbības turpināšana ar Valsts vides dienesta Valmieras un Lielrīgas 

reģionālām vides pārvaldēm, lai atbalstītu valsts zivju resursu aizsardzības iestādes 

un sniegtu palīdzību zivju resursu un vides aizsardzības kontrolei ciešā sadarbībā ar 

VVD reģionālo dienestu kontroles sektoru inspektoriem. 

Dalība Latvijas vides aizsardzības fonda projektā " Sadarbības veicināšana zivju 

resursu kontroles jomā starp biedrību "Vidzemes zvejnieku biedrība" un Valsts vides 

dienestu " Reģ. Nr. l-08/367/2014, projekta īstenošanas laikā no 01.09.2014 līdz 

31.12.2014, sadarbībā ar Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās pārvaldes 

kontroles sektora inspektoriem veicām regulāras kontroles zivju resursu aizsardzības 

jomā, īpaši pastiprinātu kontroli nārsta laikā. Nodrošinājām ar materiālajiem 

resursiem – degvielu - zivju resursu kontroles jomā iesaistītās personas. 

Zivju resursu un vides aizsardzības komplekso pasākumu risināšanai turpinām  

sadarbību ar esošā reģiona novadu pašvaldībām, šo pašvaldību domēm. 



 Pateicoties Salacgrīvas novada domes atbalstam biedrības darba grupu darbībai, 

reidu veikšanai sliktas redzamības apstākļos (nakts laikā) iegādāta GPS navigācijas 

iekārta Garmin Montana 650T LM ar Latvijas karti. 

 Turpinājām sadarboties ar Saulkrastu novada domi sadarbības līguma ietvaros Zivju 

fonda atbalstītajos projektos „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu 

novada ūdenstilpnēs 2014.gadā”, „Zivju resursu aizsardzības pasākumu 

nodrošināšanai nepieciešamā nakts redzamības aprīkojuma iegāde”, „Dabisko 

dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Pēterupes upē Saulkrastu novada teritorijā ”, 

„Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē Saulkrastu novada teritorijā”, 

kā, pasākumos iesaistītais sadarbības partneris, veicot kompleksus pasākumus 

regulārai un biežākai upju apsekošanai ar pastiprinātu kontroli sadarbībā ar Valsts 

vides dienesta reģionālo vides pārvaldes kontroles sektoru, lai cīnītos ar malu 

zvejniecību, it īpaši zivju nārsta laikā, kā arī malu zvejnieku izliktā aprīkojuma 

regulārai izvākšanai no upēm. 

Šajā sakarā Saulkrastu novada dome sniedza finansiālu atbalstu degvielas iegādei 

kontroles reidu veikšanai un atbalstīto projektu līdzfinansējumam 2014.gadam, par 

kuru izlietojumu piestādītas likumdošanā atbilstošas atskaites. 

2014.gada aprīļa mēnesī biedrības „Vidzemes zvejnieku biedrība” biedri sadarbībā 

ar Valmieras reģionālās vides pārvaldes inspektoriem, Zvejniekciema vidusskolas 

dabas pulciņa entuziastiem (vadītāja skolotāja S.Grūbe) un dažiem brīvprātīgajiem 

piedalījās Saulkrastu novada domes organizētajā Lielajā talkā, veicot Aģes, Ķīšupes 

un Pēterupes upju krastu sakopšanu un attīrīšanu no sakritušajiem, sanestajiem 

kokiem un atkritumiem. 

Zivju fonda atbalstītajā projektā „Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Ķīšupes 

upē Saulkrastu novada teritorijā” biedrības biedri veica projektā norādītās 

aktivitātes - Ķīšupes attīrīšana no atsevišķiem kritušo koku sagāzumiem 7,5 km garā 

posmā, izzāģēti un izvākti aizaugušie un kritušie koki upes krastā, nojaukti mākslīgie 

krāvumi un atjaunotas (uzirdinot, izpļaujot) potenciālās lašveidīgo zivju nārsta vietas 

870 kv.m platībā. 

Zivju fonda atbalstītā projekta „Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Pēterupes 

upē Saulkrastu novada teritorijā” biedrības biedri veica projektā norādītās 

aktivitātes - Pēterupes upes attīrīšanu no atsevišķiem koku sagāzumiem 5 km garā 

posmā, likvidējot koku sagāzumus, izzāģējot aizaugušos upju krastus, nojaucot bebru 

dambjus un akmens krāvumus, izpļaujot un mehāniski uzirdinot upes gultni atjaunojot 

potenciālās lašveidīgo zivju nārsta vietas 500 kv.m. platībā. 

Zivju fonda atbalstītā projekta „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu 

novada ūdenstilpnēs”, biedrības biedri veica projektā norādītās aktivitātes nozvejojot 

23 mātītes ar vidējo svaru 3.5 kg un 23 tēviņus ar vidējo svaru 2,5 kg Rīgas jūras līča 

piekrastē Saulkrastu novada teritorijā izmantojot zvejas rīkus ( 1 zivju murds un 2 

zivju tīkli), Valmieras reģionālās vides pārvaldes kontroles sektora inspektoru 

klātbūtnē. Nozvejotos taimiņu vaisliniekus uzglabājām speciāli izgatavotā būrī, kas 

tika novietots Aģes upē Skultes ostas teritorijā ar biedrības „Vidzemes zvejnieku 

biedrība” biedru nepārtrauktu apsargāšanu visa laika periodā līdz vaislinieku 



aizvešanai uz zivju audzētavu ”Tome” taimiņa ikru iegūšanai, inkubēšanai, smoltu 

audzēšanai un taukspuru apgriešanai. 

  Šo projektu rezultātā uzlabota zivju resursu aizsardzība upēs un Rīgas jūras līča 

piekrastē, organizējot īpaši aizsargājamo sugu, kā arī aizsargājamo biotopu 

optimālus uzturēšanas un atjaunošanas, kā arī aizsardzības pasākumus. Palielināta 

mazo upju taimiņa smoltu produkcija ar mazuļiem. Savukārt smoltu produkcijas 

pieaugums palielinās šīs zivju sugas krājumus Rīgas jūras līča piekrastē.  

Kopumā ieguvējs ir visa sabiedrība, sevišķi tā daļa, kam rūp dabas aizsardzība un 

dabas resursu saglabāšana. Tiešie ieguvēji no projekta rezultātiem ir gan iedzīvotāji 

novados, kur cauri tek šīs upes, apmeklētāji un zvejnieki. Ar šiem pasākumiem tiek 

veikts arī plašs sabiedrības izglītošanas darbs, arī skolnieku vidū par vides 

saglabāšanas un atjaunošanas jautājumiem. Tādējādi izpildot prasības, kas noteiktas 

KZP (Kopējā zivsaimniecības politika) jaunajā regulā, kura stājās spēkā no 2014. 

gada 1. janvāra (Eiropas Parlamenta un padomes regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. 

gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes 

Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) 

Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/) un Eiropas 

Parlamenta un Eiropas Padomes 2008.gada 17.jūnija direktīvā 2008/56/EK, ar ko 

izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā. 

„Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Saulkrastu novadā”, biedrības 

biedri sadarbībā ar Valmieras reģionālās vides pārvaldes kontroles sektora 

inspektoriem veica aktivitātes un zivju resursu aizsardzības pasākumus 2014.gada 

zvejas lieguma periodos : 

 Veikto reidu skaits: 116 

 Atklāto pārkāpumu skaits: 20 

 Noformēto administratīvā pārkāpuma protokolu skaits: 19 

 Pēc konstatētajiem pārkāpumiem sākto kriminālprocesu skaits: 1 

 Izņemto (un no tiem konfiscēto) nelikumīgo zivju tīklu skaits: 35/5 

 Izņemto (un no tiem konfiscēto) nelikumīgo mazizmēra tīklu jeb "televizoru" 

skaits: 19/5 

 Izņemto (un no tiem konfiscēto) nelikumīgo zivju murdu skaits: 1 

 Izņemto (un no tiem konfiscēto) nelikumīgo nēģu murdu skaits: 24/7 

 Izņemto (un no tiem konfiscēto) nelikumīgajā zvejā izmantoto gumijas laivu 

skaits:2/2 

 Izņemti(un no tiem konfiscēti) ūdens necaurlaidīgi tērpi:2/2 

 Izņemti (un no tiem konfiscēti) gumijas zābaki:1/1 



 Izņemti (un no tiem konfiscēti) jaudīgi akumulatora lukturi:3/3  

 Izņemti(un no tiem konfiscēti) spiningi :3/3 

 Izņemts(un konfiscēts )žebērklis: 1/1 

 Pārkāpējiem  piemērotais naudassoda kopsumma: 3645eiro 

 Piedzenamā, zivju resursiem nodarītā zaudējuma suma :3530 eiro 

 

 

Saulkrastu novada teritorijā atklāto pārkāpumu skaits: 3 

Salacgrīvas novada teritorijā atklāto pārkāpumu skaits:17 

Veicinot sadarbību ar citām nevalstiskām organizācijām 2014.gada marta mēnesī 

iestājamies Publisko un privāto partnerattiecību biedrībā „SERNIKON”. 

Valsts ieņēmuma dienests 2.10.2014 biedrībai „Vidzemes zvejnieku biedrība” 

piešķīris sabiedriskā labuma organizācijas statusu, darbības jomā - vides aizsardzība.  

Biedrība ”VZB” pateicas visiem saviem biedriem par sniegto neatsveramo atbalstu 

zivju resursu aizsardzībā. 

 


