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Tā, kā bija pirms gadiem 
divdesmit pieciem, tagad 
vairs nav. Un tomēr pāvil
ostnieks, zvejnieka dēls 
Jānis Pētermanis turpina 
piekrastes zvejnieka arodu, 
un nu jau kopā ar viņu jūrā 
iet arī dēls, kuram šī nodar
be patīkot. “Savs sudrabiņš 
no katras zvīņas,” viņš 
saka. Par to, vai jaunajai 
paaudzei zivju dotais sud
rabs makā būs pietiekams, 
tēvam gan ir šaubas.

Zivis, kas apmēram divus 
mēnešus līdz Jāņiem nodrošina 
peļņu piekrastes zvejniekam, ir 
apaļie jūras grunduļi – tie paši, 
kas faktiski ir invazīva suga 
un par kuriem vēl tikai pirms 
dažiem gadiem bija bažas, ka 
tie iznīcinās vietējās zivju sugas. 
Tā kā grunduļi izrādījušies laba 
prece, zvejnieks par tiem drīzāk 
priecājas, nekā skumst. “Domāju, 
beigās viņi nemaz tik slikti nebūs, 
grunduļu daudzums nu jau ir arī 
noregulējies. Daba tukšumu nemīl,” 
stāsta J. Pētermanis, “kaut kas nāk 
vietā, kaut kas iet mazumā. Ir 
parādījies tirgus, Liepājā grunduļus 
pērk, sasaldē. Citu zivju faktiski 
nav. Bez tiem grunduļiem pārējais 
paliek tādā hobija līmenī, izpriecas 
zveja.”

J. Pētermaņa zvejnieku saim

ANO dati liecina, ka ap 90% 
pasaules savvaļas zivju 
krājumu tiek pārzvejoti 
vai ir sasnieguši maksimāli 
pieļaujamo ilgtspējīgas 
zvejas apjomu. Lai mēs arī 
nākotnē varētu ēst zivis, 
ļoti svarīgi ir jūrās, ezeros 
un ūdenstilpēs saglabāt to 
bioloģisko daudzveidību. 

Izzvejojot kādu zivju sugu, mēs 
nezaudējam tikai to – tā tiek iz
jaukts viss ekosistēmas līdzsvars, 
kā arī negatīvi ietekmētas dau
dzas citas sugas. Arī zivju audzēša
na rada vides problēmas, no ku
rām viena ir citu ūdens dzīvnieku 
ieguve, lai nodrošinātu barību au
dzētajām zivīm, skaidro Pasaules 
Dabas fonds (PDF), kas izstrādājis 
“Zivju gidu”, lai palīdzētu saprast, 
kuras zivis ēst, bet no kurām la
bāk atteikties. Tajā sniegta infor
mācija par lielāko daļu Latvijā no
pērkamo populāro zivju sugām. 
Tās apzīmētas atšķirīgās krāsās 
pēc luksofora principa, proti, zaļā 
vēsta – “Ēdiet uz veselību!”, dzel
tenā – “Uzmanīgi! Painteresējieties 

Stopsignāls negausīgam patēriņam

un padomājiet!”, bet sarkanā aici
na – “Nepērciet!”. 

“Ievērojot šī “Zivju gida” ietei
kumus, jūs piedalīsieties zivju re
sursu saglabāšanā un veicināsiet 
likumīgu un resursus saudzējošu 
zvejniecību, kā arī varēsiet prie
cāties par zivju daudzveidību kā 
jūrās, tā arī uz sava galda. Ļoti ce
ram, ka pēc dažiem gadiem arvien 
vairāk zivju sugu varēsim apzīmēt 
ar zaļu krāsu,” pauž starptautiskā 
dabas aizsardzības organizācija. 

PDF iniciatīvai “Lai jūra čum un 
mudž!” pievienojušies vairāki Lat

vijas restorāni un to šefpavāri, arī 
mazumtirgotājs “Rimi”, kurš pirms 
vairākiem mēnešiem paziņoja, ka 
visās Baltijas valstīs pārtrauc ie
pirkt zivis no “Zivju gida” sarkanā 
saraksta. Piemēram, ar 1. jūniju 
“Rimi” pārtrauca to tropisko gar
neļu, pangasiju, mencu, zušu, vara
vīksnes foreļu un melno paltusu ie
gādi, kuri bija nozvejoti vai audzēti 
veidos, kas nenodrošina ilgtspējību 
un ir kaitīgi. “Rimi” ir pirmais ma
zumtirgotājs, kas spēris šādu soli. 

Arī “Jauno pavāru kustība” ir 
iniciatīvas atbalstītājs. “Vairs jau 

nav tie laiki, kad pavārs iet uz 
darbu, lai pagatavotu masu pro
dukciju, ko pārstrādā caur vēde
ru. Vismaz manā gadījumā, lai es 
noturētu muti virs ūdens, man ir 
jāizdomā, kā sevi padarīt intere
santāku, iespējams, sniedzot at
griezenisko saiti visai ēdināšanas 
kultūrai. Šajā gadījumā ēdināšanas 
kultūras sastāvdaļa ir arī zivis. Ja 
mēs nedomāsim par zivju resursu 
saglabāšanu, tad kurš cits par to 
domās?” spriež viens no “Jauno 
pavāru kustības” dibinātājiem, 
Kuldīgas novada strausu fermas 

“Nornieki” restorāna “Ar putniem” 
šefpavārs Žanis Raivo Behmanis. 

Jautāts, kādas zivis Latvijas 
restorānu klienti visvairāk iecie
nījuši, viņš norāda, kas tas ir ļoti 
individuāli. Daļa klientu izvēlas sev 
zināmas zivis – lasi un foreli, arī 
mencu, kuru “šobrīd nevajadzētu 
aiztikt” (viena no sarkanā saraksta 
zivīm), no saldūdens zivīm piepra
sīts ir Burt nieku ezera zandarts.  
Ž. R. Beh manis atzīst, ka agrāk arī 
pats nav īpaši pievērsis uzmanību 
zivju izcelsmei, kur un kā tās no
zvejotas. Viņš vienmēr uzticējies 
saviem piegādātājiem, “savām tā 
brīža vēlmēm un aktualitātēm”. 

“Jā, esam dzirdējuši par šādu 
iniciatīvu,” teic SIA “Tiamo grupa” 
pārstāvis Toms Zukulis. Viens 
no lielākajiem ēdināšanas un 
viesmīlības uzņēmumiem Latvijā 
nākotnē būtu ar mieru pilnībā 
sekot šai iniciatīvai, un viņš pie
bilst, ka procesu atvieglotu tas, ja 
PDF aicinājumu stingrāk ievērotu 
piegādātāji un zivju tirgotāji. “Tad 
arī vairāk tiktu izslēgta iespēja 
iepirkt apdraudēto sugu zivis un 
jūras veltes,” spriež T. Zukulis.

Regulārs zivju 
patēriņš mums 

ir svarīgs, 
lai uzturētu 

sevi pie labas 
veselības, 

tomēr aizvien 
vairāk ir 

jāaizdomājas, 
kā uz šķīvja 
nonākušas 
zivis, kā tās 

nozvejotas un 
cik tālu līdz 

mums vestas. 

niecība “Kaijas” darbojas kopš 
90. gadu vidus. Iešanai jūrā ir divi 
kuģīši: viens 11 metru garš, otrs 
– 8,5 metrus. Ģimenei un dažiem 
algotajiem darbiniekiem iztikšanu 
dod tas, ka nozvejotās zivis paši 
kūpina un pārdod. 12 gadus arī 
Liepājā, Pētertirgū, bija stends 
“Pāvilostas zivis”, bet šogad 
maijā uzņēmums Liepājas tirgu 

atstāja – ar katru gadu zivju pal
iek arvien mazāk, cenas ceļas, bet 
pārdošanas līkne iet uz leju. 

“Pašlaik ķeram buti, bet ļoti 
minimāli,” viņš saka, “ja plekstes 
vienā lomā ir 100–150 kilogramu, 
tas ir maz. Reizēm ir tikai 50–70 
kilogrami, tas ir švaks loms. Lasim 
no 5. oktobra ir liegums. Mencai 
vispār liegums, no tās jāmūk, ja 

viņu jūrā sastop,” stāsta zvejnieks.
“Kas mums ir? Trīs zivis Balti

jas jūrā – bute, menca, reņģe. 
Bet cilvēki grib nopirkt arī lasi. 
Reņģes pēdējos gados piekrastē 
ir ļoti maz salīdzinājumā ar to, 
kā bija pirms desmit gadiem. 
Kāpēc reņģe nepienāk pie kras
ta, ne viens nevar izskaidrot. Viss 
mainās. Ziemā ķeram Baltijas jūras 

lasi, tas sāksies janvārī un ilgs līdz 
aprīlim. Taimiņš nāk tad, kad tu 
viņu nevari noķert – daba visu 
sakārtojusi. Zandartus var uz vie
nas rokas pirkstiem saskaitīt. Zuši 
parādījušies mazliet vairāk nekā 
pirms dažiem gadiem, tos ķeram 
ar āķiem un murdiem vasarā ga
balos, vismaz dabūjam tos redzēt. 
Bet stipri reti.” Turklāt zvejniekiem 
dažkārt vēl jānoskatās, kā viņu 
acu priekšā lomu apēd roņi. No 
lašiem paliek vien galvas, asakas 
un astes, no mencām tikai galvas, 
citreiz vispār nekas. “Uzklājam 
viņiem galdu – saliekam tīklus, ta
jos salien zivis, tad atnāk roņi un 
apēd. Mēs – pilnīgi pa tukšo. Ronis 
vienkārši dživo pie tīkliem,” stāsta 
J. Pētermanis. Roņus jūrā viņi re
dzot gandrīz katru dienu. 

Laika apstākļi arī dara savu, 
ir reizes, kad mēnesi vai divus 
zvejnieki netiek jūrā. “Tagad 
bija it kā skaists laiks, bet aus
trumu vējš – bada vējš, kad zivis 
pazūd un nevaram nozvejot neko. 
Iedomājieties, ja viens zviedru 
kuģis, vienā reizē nobraucot gar 
Latvijas ūdeņiem, reisā paņem uz 
borta 600 tonnas zivju! Mēs, visa 
piekraste kopā, nevaram tik daudz 
nozvejot! Citur Eiropā piekrastes 
zvejniekus “uz rokām nēsā”, bet 
ne Latvijā, kur “mēs jau tā kā tādi 
indiāņi te esam palikuši”,” skumji 
nosaka J. Pētermanis.

Savs sudrabiņš 
no katras zvīņas

Jānis Pētermanis atklāj, ka piekrastes zvejnieku paliek aizvien mazāk un viņu aizsardzība un 
atbalsts ir nepietiekami. 

Latvija ir 
dižkoku zeme

EKSPERTI

MĀRIS PLIKŠS, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un 
vides zinātniskā institūta “BIOR” vecākais pētnieks:

– No zivju resursu viedokļa jūrā nekas labāk nepaliek. Piekrastē 
lielākie nozvejas apjomi un zvejnieku ieņēmumi ir no reņģes un apaļā 
jūras grunduļa. Rīgas jūras līcī reņģes dod lielāko nozvejas apjomu un 
ir zvejnieku maize, bet atklātās jūras piekrastē palielinās apaļā jūras 
grunduļa nozveja. Protams, nozvejā ir svārstības. Pērn nozveja bija 
mazāka nekā iepriekšējā gadā, bet šogad, šķiet, būs palielinājusies. 

Baltijas jūrā dzīvo ap 38 000 pelēko roņu, bet 2018. gadā 
bija 30 000. Viņi ir būtiski savairojušies. Pelēkais ronis posta 
lomus un zvejas rīkus pamatīgi. Ir ieviestas kompensācijas par 
roņu nodarījumiem – gan par sabojātajiem zvejas rīkiem, gan par 

apēstajiem lomiem. Protams, tas neatrisina visas problēmas. Līča piekrastē zvejniekam 
burtiski ir jāsēž pie murda, lai atbaidītu roni. 

Lielā mērā jūra ir izzvejota. Zivju resursus iespaido arī cilvēka uzvedība un rīcība uz 
sauszemes. Agrāk mūsu piekrastē aļģu daudzums nebija problēma, bet tagad arī pie mums 
attīstās lauksaimniecība, tā ir pamatīgi intensificējusies, barības vielas nonāk jūrā un veicina 
aļģu attīstību. Tās patērē skābekli. Nevaru apgalvot, ka šis process tieši ietekmē zivis, taču 
zvejnieki sūdzas, ka tīkli apaug. Pabijuši vienu dienu jūrā, tie jau ir pilni ar jūras mēsliem. 
Resursus ietekmē arī klimata pārmaiņas. Parasti rudeņos bija kārtīgas vētras, tās atmirušos 
mēslus izmeta krastā, notika ūdens pašattīrīšanās. Kādreiz Baltijas jūrā ūdens atjaunojās 
– kad to iepūta no Ziemeļjūras, ienāca ar skābekli bagātāks un sāļāks ūdens. Tagad tādu 
spēcīgu vēja pūtienu ir maz, tie ir reti. Ūdens dzidrība Rīgas līcī ir krietni vājāka nekā pirms 
gadiem 20, 30. Upju notece jūrā ir diezgan liela, Baltijas jūras ūdens kļūst saldāks, kā 
ezerā. Pagājušā gadsimta 20.–30. gados Latvijas zvejnieki ar stipri primitīvākiem zvejas 
rīkiem piekrastē nozvejoja 12–13 tūkstošus tonnu zivju gadā, tagad – tik tikko 3000 tonnu. 
Toreiz zivju bija vairāk, piesārņojuma mazāk. Tādas sugas kā raudas, pliči, plauži, ķīši 
jūras piekrastē bija reti, tagad – kā ezeros. Ir arī konkurence no invazīvo sugu puses. Ar 
to visu zvejniekiem jārēķinās un jāmeklē līdzāspastāvēšana apstākļos, kādi ir. Domāju, ka 
turpmākajos piecos gados nekas krasi neuzlabosies, bet turpināsies iesākušās tendences.

MATĪSS ŽAGARS, iekšējo saldūdeņu pētnieks:
– Kas visvairāk ietekmē dabu? Tas ir cilvēks. Ja mēs 

dabu liekam mierā, tad ar to viss ir labi, bet brīdī, kad 
mūsu, cilvēku, kas arī ir daļa no dabas, rīcība un ietekme 
sāk dominēt pār citu sugu ietekmēm, rodas problēmas. 
Sākas piesārņošana, zivju pārzveja. Šur un tur pilsētezeros 
Latvijā redzam, ka gadiem iekšā gāzta kanalizācija vai 
naftas produkti, un tas ir rezultējies ar to, ka ezeri ir fiziski 
piesārņoti ar kaut kādiem mēsliem. Tāpat redzams, kas 
notiek, ja cilvēki nesamērīgi sāk zvejot zivis. Loģiski, ka 
zivju paliek mazāk. Tiek ietekmēta visa ūdens ekosistēma. 
Šobrīd daudz kas ir tieši atkarīgs no saimniekošanas. 

Mums ir vien saujiņa ezeru, kurus neaiztiekam, teiksim, Teiču purva pašā viducī. 
Visus pārējos mēs esam ietekmējuši vairāk vai mazāk. Cilvēks ietekmē visu: es 
varu salaist ezerā iekšā savu mazmājiņu, varu noķert pārāk daudz līdaku – cilvēka 
ietekmei nav robežu! Ietekmes veidu ir ārkārtīgi daudz, un tie ir ļoti dažādi!

Sakarības ir lineāras: jo vairāk cilvēku, jo mazāk zivju. Cilvēku ietekme uz vidi 
un dabu lielākoties mēdz būt negatīva. Mans skats uz nākotni nav viennozīmīgi 
negatīvs, bet mēs nevaram šodienu salīdzināt ar to, par ko bērnībā lasījām, 
piemēram, Jāņa Jaunsudrabiņa stāstā  “Ar makšķeri”. Tas bija kaut kas cits.

Arī zivju mazuļu ielaišana nav nekāds universālais risinājums vienkārša iemesla 
dēļ – ezers ir kā caurs maiss, kurā mēs beram iekšā, bet pa otru galu atkal ņemam 
ārā.

Viss sākas ar saprašanu, kas mums ir 
un cik daudz tā mums ir: cik daudz ir zivju, 
kādā stāvoklī ir ekosistēma? Ja saimnieks 
savu ezeru saprot, pazīst, tad labi saimniekot 
ir iespējams. Tas ir tas pats, kas ar mežiem 
un lauksaimniecības zemēm, un jebkuru citu 
dabas resursu. Materiāls tapis ar Latvijas Vides 

aizsardzības fonda finansiālu atbalstu

“Maluzvejnieki neievēro 
nekādus noteikumus. Viņi 
uzskata, ka var darīt, 
ko vēlas,” saka Liepājas 
Reģionālās vides pārvaldes 
Kontroles daļas Resursu 
kontroles sektora galvenais 
inspektors Valērijs Štraubis. 
Cīņā ar maluzvejniekiem 
efektivitāti, viņaprāt, 
var panākt, palielinot 
pārbaudēm atvēlētos 
resursus un kontroli veicot 
regulāri un plānveidīgi. 

Atklāto pārkāpumu skaits pa 
gadiem neesot vienmērīgs. Ir rei-
zes, kad pati daba iejaucas zivju 
nārstošanas procesā. Paaugsti-
noties ūdens līmenim upēs, la-
šiem un taimiņiem vieglāk nokļūt 
līdz nārstošanas vietai, kur zivis 
ir lielākā drošībā. Kad ūdens 
līmenis ir augsts, maluzvejnieki 
negrib likt tīklus, jo ir liela iespē-
jamība, ka laši aizies garām. Pie 
zemāka ūdens līmeņa pārkāpēji 
agrākos laikos pat stāvējuši up-
malā ar dakšām.

Nārstošanas vietās lielāka 
drošība ir tāpēc, ka tās ir zinā-
mas ne tikai valsts vides inspek-
toriem, bet arī sabiedriskajiem 
inspektoriem un Pašvaldības po-
licijas pārstāvjiem, saka V. Štrau-
bis. “Piemēram, Kuldīgā ir labi 
zināma nārstošanas vieta Ventā, 
kur seklāks, un tur uzraugi de-
žurē visu diennakti. Taču līdz šai 
vietai lašiem vēl jānonāk.” Tikai 
neliela lašu populācijas daļa – 

UZZIŅAI
Zivju ieguves liegumi
n 01.01–31.12. lašu un taimiņu ieguves liegums iekšējos ūdeņos.
n 01.10.–15.11. lašu un taimiņu ieguves liegums 
  Baltijas jūras piekrastē.
n 01.09.–30.11. aizliegts lomā paturēt strauta foreles.
n 01.10.–30.11. aizliegts lomā paturēt sīgas un repšus.

AVOTS: VVD

Inspektoru uzietais nelikumīgais loms Durbes upē. Sods par 
nelikumīgi iegūtu vienu lasi vai taimiņu ir 143 eiro. Ja zivju 
ieguve notikusi aizliegtā laikā un vietā, zaudējumi jāatlīdzina 
pieckāršā apmērā, tātad par vienu lasi vai taimiņu – 715 eiro.

Maluzvejnieki tomēr nerimstas

mazāk nekā 10% no paaudzes 
– ir spējīga izdzīvot jūrā un spēj 
atgriezties dzimtajos ūdeņos nār
stot. Dabisko ienaidnieku tiem ir 
ļoti daudz. Turklāt vairs neesot 
tā, kā vecajos laikos, kad laši 

nākuši tūkstošiem un pat bijis 
atļauts tos zvejot. “Maluzvejnieki 
zina, ka nav iespējams nosargāt 
visus upju posmus, un viņi to iz-
manto savā labā,” viņš norāda.

Inspektors secinājis, ka malu-

zvejnieku skaits nepieaug. “Vieni 
ķer tikai sev, citiem mērķis ir ie-
gūto lomu pārdot un iegādāties 
alkoholu. Ir cilvēki, kurus mēs jau 
zinām, pastāvīgi pieķeram, bet 
viņi samaksā sodu un turpina to 
darīt. Viņi piekopj šo nodarboša-
nos arī tad, ja nevar samaksāt. 
Taču ir cilvēki, kuriem maluzvej-
niecība ir nelegāla uzņēmējdarbī-
ba. Mūsu pusē šāds rūpals neat-
tiecas uz lašiem, bet ezeru zivīm, 
īpaši Kuldīgas pusē. Viņi zina, 
kam zivis piegādāt, un tās nonāk 
tirgū ar viltotiem dokumentiem. 
Cilvēkam ir kaut kādi papīri, ka 
viņam ir zivju audzētava. Arī šā-
dus gadījumus pastiprināti kon-
trolējam,” viņš stāsta.

V. Štraubi kopumā iepriecina 
jaunā paaudze, kurai daudz vai-
rāk rūp daba. Viņi internetā ie-
gādājas makšķerēšanas karti, tā 
samaksājot valstij nodokli, ievē-
ro noteikumus un bauda dabu. 
Bieži esot gadījumi, kad inspek-
tors veic pārbaudi, makšķer-
niekam viss ir kārtībā, bet viņš 
saka: “Es zivis neņemu. Noķeru, 
nofotografēju, parādu draugiem 
un laižu atpakaļ.” 

No šī gada vasaras Valsts 

vides dienestam talkā drīkst 
nākt Valsts robežsardze. Arī 
sadarbību ar sabiedriskajiem 
inspektoriem V. Štraubis vērtē 
kā ļoti labu. Šie cilvēki esot tik 
atsaucīgi, ka nesen pirms reida 
gadījies, ka automašīnā visiem 
pat nepietiek vietas. “Tehnika 
ir dažāda. Ir trīs, tā teikt, sta-
cionāras laivas un divas lielas 
piepūšamās laivas, kuras varam 
iemest mašīnā un piebraukt tur, 
kur vajadzīgs. Ir pasūtīts kvad-
ricikls. Bezpilota lidaparāts, kas 
šobrīd ir mūsu rīcībā, ir jau mo-
rāli novecojis, jo to var izmantot 
tikai dienas laikā. Cerams, ka 
drīz būs moderns drons ar ter-
mokameru, tas varēs lidot naktī 
un darbosies jebkuros laika ap
stākļos,” saka V. Štraubis.

Sodus pieķertajiem malu-
zvejniekiem viņš uzskata par 
ļoti bargiem: “Tie nozīmē ne tikai 
kaitējuma atlīdzināšanu zivju re-
sursiem, bet arī reālu sodu par 
rīcību, dažreiz var nonākt pat 
līdz mantas konfiskācijai. Tagad 
likumdošana ir mainījusies – ja 
mēneša laikā nesamaksā admi-
nistratīvo sodu, klāt ir tiesu iz-
pildītājs.”

Perspektīva nav laba Jābūt kārtīgam saimniekam
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Dižkoki ir viena no Latvijas 
dabas neatņemamām 
vērtībām, pieminekļiem. 
Tie ir senatnes liecinieki, 
kas mēdz būt saistīti arī 
ar dažādiem vēstures 
notikumiem. Turklāt 
jo vecāks top koks, jo 
lielāka tā loma un vērtība 
bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanā. Tajos 
mājvietu rod dažādu retu 
un aizsargājamu sugu 
pārstāvji – zīdītāji, putni, 
kukaiņi, sēnes un citi 
organismi. 

Mums ir tūkstošiem
dabas pieminekļu

Dabas aizsardzības pārval-
des (DAP) sabiedrisko attiecību 
speciāliste Maija Rēna informē, 
ka DAP datu pārvaldes sistēmā 
Ozols līdz šī gada 30. jūnijam 
reģistrēti 19 717 koku – gan 
tie, ko apsekojuši pārvaldes 
darbinieki, gan tie, par kuriem 
saņemta informācija no citiem 
avotiem, piemēram, pašvaldī-
bām vai iedzīvotājiem. Jāpie-
min, ka kokus, par kuriem ziņo 
iedzīvotāji un pašvaldības, sā-
kotnēji Ozolā klasificē kā “nav 
definēts” un tikai pēc pārbau-
des dabā tiem piešķir attiecī-
go statusu. No tiem 12 057 ir 
valsts nozīmes aizsargājamie, 
4537 – potenciālie, bet 299 ir 
vietējas nozīmes dižkoki. Sa-
vukārt 308 ir atzīmēti kā īpat-
nēji koki. DAP datu pārvaldes 
sistēmā biežāk pārstāvētās 
sugas ir parastais ozols (4882 
koki), parastā priede (2540) un 
parastā liepa (1343). “Saskaņā 
ar pašreizējo likumdošanu par 
dižkokiem uzskatāmi visi koki, 
kas sasnieguši Ministru kabine-
ta noteikumos noteiktos izmē-
rus. Pat ja koki nav reģistrēti 
sistēmā Ozols vai teritorijas 
plānojumos un uz tiem nav in-
formatīvās zīmes, ozollapas, uz 
tiem tāpat attiecas visas diž-
koku aizsardzības prasības,” 
skaidro M. Rēna. 

Apsekojot dižkokus dabā, 
DAP darbinieks vērtē to vese-
lības stāvokli, bojājumus un 
apdraudējumus. Ja konstatē-
ta dižkoka bojāeja (nolūšana, 
nokalšana, nozāģēšana vai cits 
iemesls), arī šīs ziņas tiek ieva-
dītas Ozolā. Savukārt kokiem, 
kas gājuši bojā, bet pilda, 
piemēram, aizsargājamu sugu 
dzīvotnes funkcijas un ir bio-
loģiski vērtīgi, piešķir statusu 
“sausoksnis/kritala”. Dižkokus, 
kas gājuši bojā vai dabā vairs 
nav atrodami, sistēmā apzīmē 
ar statusu “likvidēts”. Šobrīd 

reģistrēti 242 tādi koki, par ko 
zināms, ka tie gājuši bojā, nolū-
zuši vai izsniegta atļauja to no-
ciršanai. Atbilstoši MK noteiku-
miem aizsargājamā koka nocir-
šana (novākšana) pieļaujama 
tikai tad, ja tas kļuvis bīstams 
un nav citu iespēju novērst tā 
bīstamību, veicot sakopšanu 
(apzāģējot zarus, izveidojot at-
balstus u.tml.), kā arī saņemta 
DAP rakstiska atļauja. 

Daudz darījusi
sabiedrība

Liels atbalsts un palīgi dižo 
koku apzināšanā ir arī iedzīvo-
tāji. “Regulāri saņemam ziņas 
par iespējamiem dižkokiem. 
Pārvaldes inspektori iespēju 
robežās cenšas šos kokus ap-
sekot un uzmērīt. Bieži vien tie 
pēc mēriem atpaliek no dižko-
kiem, tādēļ Ozolā tos reģistrē 
kā potenciālus dižkokus vai 
īpatnējus kokus,” teic M. Rēna. 
Par godu valsts simtgadei DAP 
rīkoja akciju-iniciatīvu “Dižoša-
nās – Latvijai 100”, kuras laikā 
no 2017. līdz 2020. gadam sis-
tēmā Ozols reģistrēti 2679 jau-
ni koki. Datus par lielāko daļu 
(teju 2500 varenajiem) 2018. 
gadā iesniedza dabas pēt-
nieks Arnis Bērziņš. M. Rēna 
piebilst, ka datus par lielajiem 
kokiem DAP sniedz arī studenti 

un novadpētnieki. Piemēram, 
pērn novembrī kāda Latvijas 
Lauksaimniecības universitā-
tes studente, gatavojot baka-
laura darbu, apsekoja šos da-
bas pieminekļus Auces novadā 
un sniedza informāciju par 62 
jauniem un potenciāliem diž-
kokiem. Ilgus gadus aktīva un 
aizrautīga dižkoku apzinātāja 
ir novadpētniece limbažniece 
Daina Čakste. Dižkoku apzinā-
šanai Dainas kundze pievērsu-
sies, kad kopā ar aktīvistiem 
Gunti Eniņu, Imantu Ziedoni, 
Andri Grīnbergu, Alfrēdu Andru-
su un citiem kā laba kādreizējā 
Limbažu rajona pārzinātāja de-
vusies pa mežiem skatīt kokus, 
akmeņus un citus dabas pie-
minekļus. “Bijām pulciņš šādu 
domubiedru un savā laikā teju 
katru sestdienu un svētdienu 
kaut kur braucām,” stāsta sa-
runbiedre. Vēlāk limbažniece 
jau individuāli meklējusi un re-
ģistrējusi dažādas dabas vēr-
tības, arī dižkokus. 2010. gadā 
viņa izveidoja Limbažu nova-
da dižkoku sarakstu, kurā to-
brīd bija 428 varenie. Pēdējos 
gados novadpētniece kokus 
apzina lielākoties Katvaru pa-
gastā. Dižošanās akcijai viņa 
sniedza ziņas par 18 kokiem 
minētajā teritorijā. Beidzamā 
laikā gan viņai īsti nesanākot 
doties diženo meklējumos, bet 
tāpat vairāki jau pamanīti lau-
ku māju apkārtnē un kaimiņos 
Katvaru pagastā. Ķipēnu mui-

žas koku alejas galā aug vese-
līgs un resns vītols, bet pie mui-
žas – varens ozols un liepa. Pie 
kaimiņu mājām aug dižozols,  
kas nav vēl uzmērīts. Arī viens 
no tuvīniem bērziem jau ir po-
tenciāls dižais. “Esmu Latvijas 
patriote un dabas mīļotāja. 
Augstu vērtēju lielus kokus, 
kas saglabāti. Latvija ir dižko-
ku zeme. Mums to ir daudz un 
dažādu sugu,” teic D. Čakste. 

Novērtē un lepojas

Limbažu novada Vidrižu pa-
gasta brīvdienu mājas “Medņi” 
saimnieks un kustības “Spēk-
ozols” izveidotājs Ivars Šmits 
jau trešo gadu izsludinājis foto-
konkursu “Eiropas dižkoku liel-
valsts – Latvija”. Dalībniekiem 
jānofotografējas ar sev tīkamo 
dižkoku un Latvijas karogu un 
attēls līdz septembra beigām 
jāievieto sociālajās vietnēs  
Facebook.com, Instagram.com 
vai Twitter.com, pievienojot 
tā atrašanās vietu un tēmturi 
#dižkokulielvalsts. 

“Medņu” apkārtnē aug 
vairāki ozoli – septiņi koki ir 
pieauguši, vairāki ir pusaugu 
vecumā, bet trejdeviņi jauni ie-
stādīti Svētozolu birzī. Dižkoka 
izmēriem atbilst viens – Aģes 
dižozols. Tā apkārtmērs pēdē-
jos 12 gados ik gadu pieaug par 

4,6 cm. Šogad koka apkārtmērs 
sasniedzis 5,52 m. “Kad pēc pa-
domju okupācijas atguvām sa-
vas dzimtas viensētu “Medņi”, 
mans tēvs Kārlis savās bērnī-
bas dienu takās Aģes upes 
krastā no jauna atklāja vareno 
dižozolu. Tas bija ieaudzis krū-
mos un krasta kokos, bet pēc 
atbrīvošanas un apēnošanas 
atklājās visā savā varenumā, 
slejot zarus pāri upei no tās 
stāvkrasta malas. Nosaucām to 
par Aģes dižozolu,” stāsta sa-
runbiedrs. Pēdējos 15 gadus tas 
iedvesmojis vidrižnieku izzināt 
dižkokus un apzināties, ka Lat-
vija ar otru lielāko dižkoku blī-
vumu tūlīt pēc Lielbritānijas ir 
Eiropas dižkoku lielvalsts. “Tas 
mani iedvesmoja radīt kustī-
bu “Svētozols”, kuras mērķis 
ir godāt dabu, cienīt un kopt 
mūsu ozolus, baudīt to spēku 
un iedvesmu, saimniekot ilgt-
spējīgi un nest latvisko pasau-
lē,” atklāj I. Šmits. Šogad Aģes 
dižozols pieteikts konkursam 
“Eiropas gada koks”, kurā, cik 
zināms, Latvija piedalās pirmo-
reiz. “”Medņu” apkārtnē mūsu 
ģimene rūpējas par vairākiem 
ozoliem, kas nav dižie, taču ir 
ainaviski skaisti: Medņu svēt-
ozols, Pērkonžuburs, Saimnieks 
Osvalds, Ražas sargs un, pro-
tams, arī skaistais un romantis-
kais zemzarītis Randiņa ozols, 
zem kura zariem notikušas gan 
krustabas, gan kāzu līdzināša-
nas rituāli,” viņš stāsta. 

Dabas aizsardzības pārvaldes 
DIC “Ziemeļvidzeme” dabas izglītības 
speciāliste Inta Soma rāda vienu no 
eksponātiem, kas būs apskatāms 
centrā gatavotajā interaktīvajā 

izstādē.

Ja senāk cilvēki dzīvoja 
saskaņā ar apkārtējo 
vidi, to rūpīgāk vēroja un 
daudz vairāk par to zināja, 
tad nu cilvēce no tās ir 
pamazām attālinājusies 
un daudzas zināšanas 
jāapgūst no jauna. Par to, 
kā strādā vides izglītības 
skolotāji, runājāmies 

ar Dabas aizsardzības 
pārvaldes (DAP) Dabas 
izglītības centra (DIC) 
“Ziemeļvidzeme” dabas 
izglītības speciālisti  
INTu SoMu. 

“Vides izglītība nozīmē iepa-
zīt un izprast dabu. Kad tas no-
tiek, cilvēki sāk aizdomāties par 

savstarpējo saistību, piemēram, 
ka, noraujot vai iznīcinot vienu 
augu, tiek izpostīta arī dzīvesvie-
ta kukaiņiem. Ja to nav, tas at-
stāj ietekmi uz putnu populāciju. 
Tādā veidā veidojas šī mijiedar-
bības ķēdīte. Šo sakarību mēs 
aplūkojam arī savās nodarbī-
bās,” skaidro I. Soma. Piemēram, 
bērni vairs nezina, kā izskatās 
kļava vai baltās vizbulītes. Kādēļ 
tā? “Vecāki vairs nedodas dabā, 
ņemot līdzi bērnus, un arī jaunā 
paaudze maz iziet laukā,” teic 
sarunbiedre.

 Covid-19 pandēmija gan dau-
dzus pamudināja doties ārā, stai-
gāt pa dažādām takām, apmek-
lēt apskates vietas un objektus, 
iesaistīties pārgājienos. I. Soma 
to novērtē kā pozitīvu tendenci, 
bet tai ir kāds trūkums. “Ar vienu 
grupu man bija nodarbība jūras 
piekrastē, pētījām klintis, pildī-
jām dažādus uzdevumus. Tobrīd 
garām gāja tūristi, kuru mērķis 
bija mērot posmu no Tūjas līdz 
Vitrupes bākai. Pajautāju, vai viņi 
pa ceļam smiltīs pamanīja granā-
tus, vēl šo to interesantu. Izrā-
dās, nē, jo cilvēki nezināja, kur 
tos var redzēt.” 

DIC speciālisti ir vieni no 

tiem, kuri šādos un līdzīgos jau-
tājumos izglīto sabiedrību. Un I. 
Soma piekrīt, ka cilvēku apziņa 
ir lēnām uzlabojusies. Protams, ir 
lietas, kas arvien jāatgādina. Pie-
mēram, kuras zāles drīkst plūkt 
un vīt Jāņu vainagā un kuras ir 
aizsargājamas un atstājamas 
pļavā. Arī mudinājums netraucēt 
piekrastē izpeldējušos ronēnus, 
ja vien tiem nekas nekaiš, jāiz-
saka gadu no gada. Arī attiecībā 
uz aizsargājamajiem lakšiem cil-
vēki kļuvuši atbildīgāki un vairs 
tos nevāc maisiem, kā tika novē-
rots agrāk. Turklāt daudzi iema-
nījušies tos ieaudzēt un pavairot 
savā dārzā. 

Joprojām lielas raizes sagā-
dā atkritumi dabā. Pandēmijas 
laiks, kad preces pastiprināti 
tiek iepakotas plastmasas ie-
saiņojumos, kad ikdienā tiek 
izmantotas vienreizlietojamās 
maskas un cimdi, situāciju vēl 
pasliktināja. “Bērniem ir vecā-
ku piemērs, ka var atkritumus 
aizvest uz mežu un atstāt. Tāpat 
viņi pieraduši, ka pieejami kon-
teineri, kuros drazu var izmest, 
un pēc tam kāds to savāks. Vien-
reiz ar jauniešu grupu mums bija 
nodarbība piekrastē, kur ieturē-

jām arī maltīti. Bērnus sadalīju 
vairākos bariņos, visiem atgā-
dināju, ka tukšais iepakojums 
jāliek atpakaļ somā. Gandrīz visi 
tā arī darīja, tikai viena grupiņa 
mierīgi atstāja atkritumus zemē. 
Viņiem tāda rīcība jau iestrādā-
jusies. Jaunie vēl jāaudzina,” teic 
I. Soma. Ja pieaugušos daudzos 
jautājumos vada ieradums, tad 
bērnos un jauniešos tāds vēl nav 
izstrādājies un viņi var mācīties 
piekopt jaunas un dabai, apkārt-
nei draudzīgākas aktivitātes. 

Kopš 2004. gada Latvijā DAP 
paspārnē darbojas jauno rein-
džeru kustība. Pirmā jauno rein- 
džeru grupa izveidota Gaujas 
Nacionālajā parkā (GNP). Šobrīd 
darbojas četras grupas – GNP 
klāt nākušas arī Ķemeru Nacio-
nālā parka, Ziemeļvidzemes bio-
sfēras rezervāta (ZBR) un Rāznas 
Nacionālā parka jauno reindžeru 
grupa. Šie jaunieši ar apgūtajām 
zināšanām un prasmēm dalās ne 
vien savas ģimenes, bet arī drau-
gu lokā. “Viņi arī paši lūkojas 
dabā, daudz ko ierauga un da-
lās tajā ar vecākiem. Tas ir labi, 
jo arī pieaugušajiem kļūst inte-
resanti kopā ar atvasēm vērot 
dabu,” stāsta sarunbiedre. 

Saskaitītās vērtības 
dara lepnus

Noslēgumam tuvojas 
apjomīgākais Latvijas 
dabas vērtību 
inventarizācijas projekts 
“Dabas skaitīšana”, ko 
īsteno Dabas aizsardzības 
pārvalde. “Lielākā daļa 
“Dabas skaitīšanā” iegūto 
datu ir apkopoti. Par 
iegūtajiem rezultātiem 
esam sākuši gatavot 
ziņojumu Ministru 
kabinetam,” saka projekta 
vadītāja Irisa Mukāne. 

Vairāku gadu garumā simtiem 
jomas ekspertu devās apsekot 
sešas Eiropas Savienības (ES) 
nozīmes aizsargājamu biotopu 
grupas (zālājus, mežus, purvus, 
jūras piekrasti un kāpas, upes 
un ezerus, kā arī alas un iežu 
atsegumus), lai noteiktu to dau-
dzumu un kvalitāti. Izmantojot 
izpētei labvēlīgos laikapstākļus, 
alu un iežu atsegumu pētnieki 
ģeologa, projekta eksperta un 
kontroliera Daiņa Ozola vadībā 
vēl turpina kartēt šo biotopu 
grupu.  

Dabas skaitīšana vairāk at-
tiecas uz dzīvo dabu, tādēļ pro-
jektā apseko tikai pamatiežu, 
smilšakmens un karbonātiežu, 
atsegumus, jo tie ir dzīvesvieta 
dažādiem dzīviem organismiem: 
sūnām, ķērpjiem, arī mazākiem 
dzīvniekiem. Projektā izvirzīti 
kritēriji – ja ala ir garāka par 
3 m un iežu atsegums lielāks 
par 1,5 m², to kartē. Alām zīmē 
shēmu, nosaka apaugumā eso-
šos lakstaugus, sūnas, ķērpjus, 

aļģes, kā arī uz iežiem mītošos 
dzīvniekus un to darbības pē-
das. 

Ģeoloģijas speciālisti projek-
tā pārbaudīja iepriekš zināmas 
alas un atsegumus, apsekoja 
vietas, kur šis biotops varētu 
būt, kā arī uzklausīja iedzīvotā-
ju sniegto informāciju. Eksperts 
vērtē, ka, lai gan kartēšana ir 
bioloģiska, tajā iegūts arī vēr-
tīgs blakusprodukts – ģeoloģis-
kā informācija. «Līdz šim valstī 
nav bijis vienota reģistra nedz 
par iežu atsegumiem, nedz 
alām, tādējādi var sacīt, ka jeb-
kurš «Dabas skaitīšanā» kartē-
tais un šībrīža uzskaitē iekļau-
tais atsegums vai ala zināmā 
mērā ir jaunatklājums,» skaidro 
D. Ozols. 

Pagaidām projekta laikā ap-
zināts vairāk nekā 2000 iežu at-
segumu un aptuveni 100 alu. Tik 
apjomīga šīs biotopu grupas iz-
pēte Latvijā vēl nebija notikusi. 
«Jaunatklāto atsegumu skaits ir 
milzīgs un, salīdzinot ar iepriekš 
zināmo, vairākkārt lielāks. Pie-
mēram, par Gaujas Nacionālā 
parka krāšņajiem iežu atsegu-
miem bija jau agrāk pieejama 
informācija, bet šajā projektā 
uzkartējām pat trīs reizes lielā-
ku iežu atsegumu skaitu, nekā 
līdz šim tika domāts,» atzīst ek-
sperts. 

Ko iegūst tas, kura īpašu-
mā konstatēts šis ES nozīmes 
aizsargājamais biotops? «Ja tas 
atrodas aizsargājamā teritorijā, 
tad īpašniekam pienākas kom-
pensācija par saimnieciskās 
darbības ierobežošanu. Citos 

gadījumos īpašnieks var vien-
kārši lepoties, ka viņam pieder 
kaut kas Latvijā un Eiropā rets, 
ko var rādīt radiem, draugiem,» 
spriež D. Ozols. Privāto zemju 
īpašnieki nereti paši sazinājās 
ar projekta ekspertiem, aicinot 
aplūkot jaunus caurumus zemē 
un izvērtēt, vai tā nav kāda ne-
zināma ala. Parasti izrādījies, 
ka pētniekiem tās jau zināmas, 
tomēr eksperti ir pateicīgi ie-
dzīvotājiem par vēlmi iesaistī-
ties dabas vērtību apzināšanā. 
D. Ozols min saimnieci no Lēdur-
gas apkārtnes, kura ziņojusi 
par alu savā īpašumā. Kaut tā 
neliela, no dabas viedokļa ļoti 
vērtīga, jo tajā aug īpaši aizsar-
gājamā alu spulgsūna.   

Valsts un pašvaldību īpašu-
mā esošās alas nereti ir novada 

lepnums, kas tiek kopts, attī-
rīts no apauguma, garāmgājēju 
atstātajiem atkritumiem, pie tā 
tiek izveidota infrastruktūra. 
Protams, tad jārēķinās ar cil-
vēku lielāku interesi, arī vēlmi 
tajā ieskrāpēt savu vārdu vai 
citu zīmi, kas degradē šo krāšņo 
dabas vērtību. 

Atsegumi meklējami visos 
Latvijas reģionos, bet visvai-
rāk to ir Vidzemē (vairāk nekā 
puse, pat divas trešdaļas valsts 
iežu atsegumu un alu atrodas 
Gaujas Nacionālā parka teri-
torijā) un Kurzemē. Ekspertu 
skatījumā iežu atsegumu un alu 
biotopu kvalitāte valstī kopumā 
ir laba, jo tie pārsvarā atrodas 
cilvēkiem grūti pieejamās un no 
saimnieciskā viedokļa neintere-
santās vietās. Tādējādi tur ir ļoti 

D. ozols skaidro, ka dabas procesi ietekmē 
arī alas. Piemēram, Salacgrīvas pagasta Lībiešu 

upuralu ieeja sākusi nedaudz iebrukt, noslīdējušais 
materiāls ar nokrišņiem tiek ieskalots alā, aizverot 

ejas, pa kurām agrāk varēja izlīst.

ierobežota iedzīvotāju klātbūt-
ne un attiecīgi arī darbība. Šiem 
biotopiem lielākoties labākā 
apsaimniekošana ir neiejaukša-
nās dabas procesu norisē. 

D. Ozols rezumē, ka šajā 
projektā izdarīts tiešām daudz. 
Viņš cer, ka varbūt nākotnē va-
rētu īstenot projektu, kurā Lat-
vijā veiktu vispārēju ģeoloģisku 
kartēšanu, izvērtējot ne vien 
alas un dažādus iežu atsegu-
mus, bet arī derīgos izrakteņus, 
nogulumus u.c.  


