
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

No notekcaurulēm – uz jūru…
2020. gada 30. decembris

“Visas upes plūst uz jūru... 
Tāpēc nospraudām mērķi 
izdibināt, cik efektīvi tiek 
izmantota liela nauda, lai 
jūrā ieplūstu iespējami 
tīrs ūdens,” par šoruden 
publiskoto revīzijas ziņo-
jumu saka Valsts kontro-
les padomes loceklis un 
par pašvaldību revīzijām 
atbildīgā departamenta di-
rektors EDGARS KORČAGINS.

Pēc Baltijas jūras vides aiz-
sardzības komisijas (HELCOM) 
datiem, līdz pat 97% Baltijas jū-
ras cieš no eitrofikācijas – tas 
nozīmē, ka ūdenstilpē ieplūst 
pārāk daudz barības vielu no 
lauksaimniecības, industriāla-
jiem un mājsaimniecību notek-
ūdeņiem un izraisa dažu aļģu 
sugu pārmērīgu augšanu un jū-
ras vides degradēšanos. Latvija 
no līdzatbildības par to nekādi 
nevar atrunāties.

Tāpēc revīzijai par tēmu “Vai 
valstī izveidotā notekūdeņu sa-
vākšanas, novadīšanas un attī-
rīšanas sistēma nodrošina vides 
aizsardzību pret komunālo no-
tekūdeņu kaitīgo ietekmi?” izvē-
lējās pašvaldības Latvijas lielāko 
upju baseinos un piejūrā. Tās 
bija Bauskas, Vecumnieku, Aiz-
putes, Skrundas, Engures, Tuku-
ma, Jelgavas, Viesītes, Līvānu un 
Preiļu novada pašvaldības.

Viena no pētītajām jomām 
vistiešāk skar investīciju izlieto-

jumu – apdzīvotu vietu centrali-
zēto kanalizācijas sistēmu izbū-
vi, pieejamību iedzīvotājiem un 
viņu izvēli vai iespējas pievienot 
savus mājokļus šīm sistēmām. 
Centralizētie kanalizācijas tīkli ir 
efektīvākais modelis, kā savākt 
un nodot pārstrādei sadzīves 
notekūdeņus, tādēļ jo lielāka ir 
vilšanās, ka nereti pilsētās un 
ciemos notikusī varenā rakšana 
un daudzinātā ūdenssaimnie-
cību modernizācija nav devusi 
pat pusi no gaidītā efekta. Valsts 
kontrole konstatējusi, ka 10 pē-
tītajās pašvaldībās centralizē-
tajiem kanalizācijas tīkliem nav 
pieslēgušās pat puse mājsaim-
niecību, kurām tas būtu iespē-
jams. 

Valsts kontrole atgādina, ka 
2015. gadā pieņemtais “Ūdens-
saimniecības pakalpojumu li-
kums” paredz netiešus stimu-
lus, kā veicināt mājsaimniecību 
pieslēgšanos centralizētajām 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmām. Piemēram, pakalpo-
juma sniedzējs drīkst vienoties 
ar iedzīvotājiem par pieslēgu-
ma veidošanas apmaksu pa da-
ļām, savukārt pašvaldības dome 
drīkst piešķirt līdzfinansējumu 
nekustamā īpašuma pieslēgša-
nai centralizētajai sistēmai. To-
mēr pašvaldības, Valsts kontro-
les vārdiem izsakoties, nestei-
dzas ar atbalsta sniegšanu pie-
slēgumu ierīkošanai – no 10 revi-
dētajām pašvaldībām tikai trijās 

paredzēts pašvaldības līdzfinan-
sējums, bet Latvijā kopumā –  
vien 30 pašvaldībās no 119. Ie-
spēju iedzīvotājiem segt pieslē-
guma izmaksas pa daļām nav 
piedāvājusi neviena pašvaldība.

Varētu jau teikt: cilvēki drīkst 
izvēlēties – izdot lielu naudu par 
mājokļa pieslēgšanu centralizē-
tajam kanalizācijas tīklam un pēc 
tam maksāt par pakalpojumiem 
pēc noteikta tarifa vai kontrolēt 
savas izmaksas, uzkrājot sadzī-
ves notekūdeņus krājtvertnēs 

vai septiķos un tos izvedot pēc 
vajadzības. “Diemžēl šī kārtība 
strādā vēl sliktāk,” diplomātiski 
saka E. Korčagins. “Notekūdeņi 
netiek izvesti tik bieži, kā vaja-
dzētu. Divas trešdaļas mājsaim-
niecību notekūdeņus nodod reizi 
gadā vai nenodod vispār. 74% 
notekūdeņu liktenis nevienam 
nav zināms,” par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu apsaim-
niekošanu izsakās valsts kon-
trolieris. “Visdrīzāk tie neattīrīti 
noplūst vidē, nonāk pazemes 

un virszemes ūdeņos un virzās 
uz jūru.” Vēl var piebilst, ka pa 
ceļam tie, visticamāk, sagandē 
arī dažu labu iecienītu avotu, no 
kura iedzīvotāji ņēmuši dzidru 
dzeramo ūdeni; arvien biežāk 
pēc ūdens kvalitātes analīzēm 
pie avotiņiem parādās brīdināju-
mi – “Ūdens nav piemērots lie-
tošanai!”.

Viens no iespējamiem iemes-
liem, kādēļ mājsaimniecības ap-
zinīgi nepiesaka asenizācijas pa-
kalpojumus, ir daudzviet noteik-
tā nepamatoti augstā maksa par 
šo pakalpojumu. Lielākā bijusi 
pat 75,48 eiro par mucu, turklāt 
pakalpojuma sniedzējs nav va-
rējis uzrādīt nekādus aprēķinus 
par to, no kādām izmaksām tā 
veidota.

Analizējot pašvaldību ie-
spējas stimulēt mājsaimniecību 
pieslēgšanos centralizētajiem 
notekūdeņu savākšanas tīkliem 
tur, kur tie pieejami, un kontro-
lēt krājtvertņu un septiķu re-
gulāru izvešanu tur, kur to nav, 
Valsts kontrole atdūrusies pret 
vēl vienu šķērsli: notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārtu kapacitāti. Puse 
revidēto pašvaldību vispār nav 
ieinteresētas pārlieku rūpēties 
par notekūdeņu savākšanu un 
attīrīšanu, jo pat no jauna izbū-
vētas vai modernizētas attīrīša-
nas iekārtas nespētu attīrīt visus 
pašvaldības teritorijā radītos no-
tekūdeņus. 

Mēģinot rast skaidrību acīm 
neredzamajā notekūdeņu ap-
saimniekošanas nozarē, Valsts 
kontrole sastapusies ar slikti 
reglamentētiem un haotiski plā-
notiem, toties vides aizsardzībai 
ļoti svarīgiem procesiem, kuros 
ieguldītie milzīgie līdzekļi gan 
izlietoti ar labiem nolūkiem, to-
mēr ar mazāku atdevi, nekā va-
rētu gaidīt.

Iecienīts dzeramā ūdens avots Saldus novadā 
pie Sātiņu skolas cilvēkiem vairs nav pieejams, 
taču piesārņotie ūdeņi turpina ieplūst Cieceres 
upē un tālāk – Ventā. 

Andreja Sergejeva foto
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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. 

Notekūdeņus 
jāiemācās izmantot 

2020. gada 30. decembris

Notekūdeņu izpēte Latvijā 
ir vēl bērnu autiņos, taču 
jāsaprot, ka atkritumu, 
tostarp notekūdeņu, liet-
derīga otrreizēja izman-
tošana ir tuvas nākotnes 
dienaskārtībā.

Uzturēšana
jānodrošina pašiem 

Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) Ūdens resursu nodaļas 
vadītāja Iveta Teibe mierina, ka 
Latvijā ir un pēc 2022. gada būs 
vietas, kur centralizēto kanalizā-
cija sistēmu izbūve nebūs tehnis-
ki vai finansiāli pamatota. “Pērn 
eksperti izvērtēja pilsētu investī-
ciju vajadzības notekūdeņu ap-
saimniekošanai. Secināja, ka ne 
visās pilsētu teritorijās nepiecie-
šams izbūvēt centrālo kanalizāci-
ju, ja potenciālo lietotāju ir maz, 
bet izmaksas lielas. Normatīvie 
akti neparedz, ka pilnīgi visiem 
jāveido pieslēgums kanalizāci-
jas tīklam. Tas jādara, ja šobrīd 
notekūdeņu savākšanai un at-
tīrīšanai nav hermētiski noslēg-
tas tvertnes un tie izplūst dabā, 
vai arī tad, ja attīrīšanas iekār-
tas izbūvētas sen un nav veikta 
to apkope. Ja šīs lietas sakārto, 
centrālajam vadam nav jāpieslē-
dzas. Taču, ja tuvumā pieejams 
centralizētās kanalizācijas tīkls, 
pēc 2022. gada notekūdeņus ne-
drīkstēs turpināt pludināt nepie-
mērotās tvertnēs vai attīrīšanas 
iekārtās,” skaidro I. Teibe.

Tīklu paplašināšanai no 2014. 
līdz 2020. gadam bija pieejams 
Eiropas Savienības (ES) fondu 
finansējums. Nākamajā plānoša-
nas periodā tas būs uz pusi ma-
zāks. Izvērtējot prioritātes, VA-
RAM eksperti atzinuši, ka nauda 
jānovirza notekūdeņu attīrīšanai 
un dūņu apsaimniekošanai. Ka-
nalizācijas tīklu paplašināšanai 
līdzekļus nepiešķirs. “Eiropas 
iestāžu pārstāvji aizvien vairāk 
uzsver, ka ES finansējums ir pa-
pildu devums, lai kaut ko varētu 

sakārtot, taču ūdenssaimniecības 
uzturēšana jānodrošina pašiem,” 
piebilst I. Teibe.

Zinātne nāk palīgā 

Arī bioloģijas doktore, asociē-
tā profesore Gunta Spriņģe atzīst, 
ka nozīmīgs ieguvums Latvijai no 
iestāšanās Eiropas Savienībā 
bija pieejamais finansējums, to-
starp notekūdeņu saimniecības 
sakārtošanai. Taču valsts mēro-
gā šis jautājums nav līdz galam 
atrisināts, jo augsto izmaksu dēļ 
cilvēki neizmanto centrālo sistē-
mu pat tad, ja tā pieejama. Tādēļ 
palaikam dažādās Latvijas vietās 
konstatē notekūdeņu nelegālu 
noplūdi. “Sasniegts augsts līme-
nis – notekūdeņus attīra ne tikai 
mehāniski un ar dūņu palīdzību, 
bet arī ar biogēnu redukciju, 
kas samazina slāpekļa un fosfo-
ra nokļūšanu vidē. Šo elementu 
nonākšana vidē veicina ūdens-
tilpju aizaugšanu,” viņa saka un 
uzsver, ka svarīgi notekūdeņus 
izmantot sabiedrības labā. Pētot 
var noskaidrot ne tikai notek-
ūdeņos nokļuvušās vielas, bet 
pat atklāt slimības.

G. Spriņģe norāda, ka Lat-
vijā pēta notekūdeņu sastāvu. 
“Pasaules Veselības organizācija 
interesējas par Rīgas Tehniskās 
universitātes izstrādāto neattīrīto 
notekūdeņu monitoringa metodi, 
ar kuras palīdzību iespējams no-
teikt Covid-19 pārnesi notekūde-
ņos un izplatību vidē. Ar šo me-
todi zinātnieki konstatēja vīrusu 
neattīrītajos notekūdeņos,” par 
atklājumu gandarīta ir G. Spriņģe. 
Vīruss konstatēts kanalizācijas 
ūdens paraugos pilsētās, kurās 
ir saslimušie ar Covid-19, bet nav 
konstatētas tur, kur saslimstība 
nav reģistrēta. 

Viņasprāt, nozīmīgi dati iegūti, 
arī pētot gliemenes. 2017. gadā 
veiktā pētījumā radies jautājums, 
vai gliemenēm sāp galva, jo to 
organismā atklāts paaugstināts 
ibuprofēna līmenis. Gliemenes 
uzskata par ūdens sanitārēm, jo 

tās attīra ūdeni caur žaunu lapi-
ņām, to filtrējot un apēdot visas 
sīkās organismu un dūņu daļiņas. 
Taču, pētot gliemenes, iespējams 
noskaidrot arī to, kādu ietekmi 
uz dabu atstāj cilvēka izraisīti 
faktori, piemēram, notekūdeņos 
iekļuvušas medicīnisko preparā-
tu atliekvielas. Farmācijas atkritu-
mu konstatēšana dabā ir dārga, 
tādēļ gliemeņu pētīšana ir lētāks 
veids, kā noskaidrot vides stā-
vokli, jo tās caur sevi izfiltrējušas 
gan attīrītu, gan neattīrītu ūdeni.”

Lai izvairītos no dabas pie-
sārņošanas, G. Spriņģe rosina iz-
mantot rīku “Villagewaters”. Tas 
piedāvā dažādas notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārtas, no kurām var 
izvēlēties katrai privātmājai un 
naudas makam vispiemērotāko.

Dūņu potenciāls

Bet to, kā notekūdeņu attīrī-
šanas blakusproduktu – dūņas –  
iespējams apsaimniekot un iz-
mantot atkārtoti, pēta lauksaim-
nieki. Biedrības “Zemnieku saei-
ma” augkopības eksperte Iveta 
Grudovska stāsta: “Notekūdeņu 
dūņas ir vērtīgs augu barības 
avots, jo satur slāpekli, fosforu, 
kāliju un dažādus mikroelemen-

tus. Taču līdz šim lauksaimniecībā 
augu mēslošanai tās izmantotas 
nedaudz, jo pastāv strikts regu-
lējums par smago metālu nokļū-
šanu augsnē. Notekūdeņu dūņās 
nosaka smago metālu saturu un 
pēc tā daudzuma dūņas iedala 
dažādās klasēs. Materiālu, kur 
šo metālu nav vai ir ļoti maz, var 
lietot droši. Taču lielpilsētu no-
tekūdeņu attīrīšanas dūņās no 
rūpnieciskiem ražotājiem var no-
nākt arī smagie metāli. Šāda ma-
teriāla izmantošana lauksaimnie-
cībā ir sarežģīta: jāveic augsnes 
analīzes pirms un pēc dūņu lieto-
šanas, jāseko līdzi smago metālu 
līmenim. 

Notekūdeņu apsaimnieko-
tāju biedrība VARAM uzdevumā 
meklē jaunus risinājumus, ko 
ar dūņām iesākt. Viens virziens 
varētu būt sadarbība ar biogā-
zes ražotājiem – dūņu pārstādes 
procesā tās atšķaidītu un radītu 
potenciāli mazāku smago me-
tālu ietekmi. Otra iespēja – tās 
kompostēt, taču vēl jāsaprot, 
cik daudz būtu nepieciešamas 
pildvielas, jo dūņas ir šķidrums. 
Vēl varētu apstrādāt, lai no tām 
atdalītu ūdeni un izmantotu kā 
kaisāmu organisku mēslojumu, 
nevis pārvadātu cisternās, kā ir 

šobrīd. 
Ko par risinājumiem domā 

lauksaimnieki? Pagaidām neko. 
Taču Eiropas zaļā vienošanās pa-
redz, ka lauksaimniekiem būs jā-
samazina minerālmēslu patēriņš, 
tādēļ vienīgais veids, kā augiem 
iedot barības vielas, būs ar sa-
dzīves atkritumiem, tostarp no-
tekūdeņu dūņām.”

I. Grudovska saņēmusi labus 
notekūdeņu dūņu testēšanas re-
zultātus, un izrādās, ka smago 
metālu piejaukums ir neliels vai 
tā nav vispār. “Tas nozīmē, ka 
lokālā mērogā var skatīties uz 
notekūdeņu dūņu izmantošanu 
lauksaimniecībā kultūraugu mēs-
lošanai, taču jāatceras, ka tās ne-
derēs augiem, ja var saskarties 
ar izaudzēto galaproduktu, pie-
mēram, dārzeņiem.

Zemniekam jāveido mēsloša-
nas plāns, kurā rūpīgi jāsarēķi-
na, cik kilogramu dūņu uz lauka 
plānots likt un cik kilogramu no 
tām augi izmantos. Atlikumam 
jābūt nelielam, taču sausā laikā 
slāpeklis augsnē paliek vairāk, 
tādēļ labi, ja iesēti ziemāji vai 
starpkultūras, kas atlikumu aku-
mulē,” saka eksperte.

Liela problēma, viņasprāt, ir 
notekūdeņu noplūšana no attīrī-
šanas stacijām. Tās sekas dabā 
konstatē, palielinoties fosfora 
saturam ūdenī. “Esam testējuši 
un secinājuši, ka no lauksaim-
niecības zemēm mēdz noplūst 
slāpeklis, bet no notekūdeņu 
dūņām – fosfors. Ja šis elements 
nokļūst ūdenī, nevis augsnē, to 
savākt tikpat kā nav iespējams. 
Šī iemesla dēļ šobrīd dūņu ap-
strādei un uzkrāšanai pievērš 
pastiprinātu uzmanību. 

Ja neizveidos lokālu tīklu, 
kurā notekūdeņu dūņas aizvest 
un noglabāt līdz pavasarim, bet 
vedīs tās utilizēt uz kompostēša-
nas vietām vai potenciālu žāvē-
šanas vietu, visai sabiedrībai par 
kanalizācijas apsaimniekošanu 
būs dārgi jāmaksā. Taču skaidrs, 
ka turpmāk nevarēsim dzīvot tā, 
kā dzīvojām līdz šim,” pārliecinā-
ta I. Grudovska.

Augkopības 
eksperte Iveta 

Grudovska 
notekūdeņu dūņās 
saredz potenciālu. 

Tās varētu 
izmantot par 

augu organisko 
mēslojumu.

Deguns neļaus samelot
Pašvaldību atļautos decentralizētās kanalizācijas 
sistēmu risinājumus lielā mērā ierobežo bažas 
par iedzīvotāju apzinīgumu – noprotams pēc Sal-
dus novada būvvaldes vadītājas Ingrīdas Ander-
sones skaidrojuma.

Saldus novada pilsētā un ciemos pieļauj divus kana-
lizācijas sistēmu variantus – vai nu pieslēgumu centra-
lizētajai sistēmai, vai arī kanalizācijas satura uzkrāšanu 
šķidrumnecaurlaidīgās tvertnēs un regulāru tā izvešanu. 
To kontrolē pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Saldus ko-
munālserviss”. 

Septiķi nav atļauti, jo tie pēc būtības ir videi nedrau-
dzīgākais kanalizācijas novades veids (protams, ja ne-
skaita tualešu satura primitīvu novadīšanu vidē, bet tā 
ir aizliegta). Tomēr arī pret bioloģiskām attīrīšanas iekār-
tām pašvaldībā izturas ar neuzticību, jo tās pašas par 
sevi negarantē ne labu, ne sliktu rezultātu, – to efektivi-
tāte atkarīga no īpašnieku atbildības un disciplinētības.

“Ja iedzīvotājs neprasmīgi rīkojas ar bioloģisko attīrī-
šanas iekārtu un baktērijas aiziet bojā, vidē nokļūst neat-
tīrīta kanalizācija,” skaidro I. Andersone. “Pirmkārt, tiek 
piesārņota vide, otrkārt, blīvi apbūvētā teritorijā tādēļ 
var ciest kaimiņi gan smakas, gan grunts piesārņojuma 
dēļ. Pašvaldība nespētu izkontrolēt bioloģisko attīrīšanas 
iekārtu pareizu ekspluatāciju.”

Viņa piebilst, ka, iespējams, nākamajos teritorijas 
plānošanas dokumentos tomēr varētu tikt iekļautas arī 
bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, varbūt – ar īpašiem no-
sacījumiem.

Runa gan būtu par samērā nelielu iedzīvotāju daļu, 
jo Saldus pilsētā mērķtiecīgi īstenoti ūdenssaimniecības 
projekti, un lielākā daļa pilsētas privātmāju īpašnieku 
savus īpašumus pieslēguši centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai. “Tikai dažās vietās tā nav pieejama,” apstiprina 
SIA “Saldus komunālserviss” valdes priekšsēdētājs Jānis 
Blūms. Turklāt ūdenssaimniecības projektiem Saldū esot 
laba atdeve – aptuveni 80% mājsaimniecību izmantojušas 
iespēju tiem pieslēgties, bet centralizētā sistēma pilnībā 
nav pieejama vien niecīgai daļai saldenieku.

Saldenieks Dzintars Irbe dzīvo Saldus pagastā, pie pa-
šas pilsētas robežas. Būvējot māju, viņš izmantoja lauci-
nieka statusu un ierīkoja bioloģisko attīrīšanas iekārtu. Ar 
to ir ļoti apmierināts – iekārta darbojas tik efektīvi, ka pat 
pēc dažiem gadiem nosēdumu tvertni nav bijis jāizved. 
Viņš atstāsta iekārtas pārdevēja apgalvojumu, ka tā saukto 
tehnisko ūdeni pēc novārīšanas drīkstot pat dzert, tomēr 
piebilst, ka pats nav to mēģinājis. Neskaitot investīcijas ie-
kārtas iegādei un uzstādīšanai, pastāvīgās izmaksas ir ap 
4,60 eiro mēnesī par elektrību kompresora darbināšanai, 
jo baktēriju uzturēšanai iekārtā nepieciešams gaiss.

Dz. Irbe atzīstas, ka palaikam podā noskalo arī 
kāda neizēsta šķīvja saturu, lai gan zina, ka bioloģisko 
iekārtu īpašniekiem jāmaina paradumi, jo baktērijas, 
kas apstrādā pārtiku, kanalizācijas radībām ir tādas kā 
plēsoņas. Visbīstamākie esot saldi dzērieni, piemēram, 
ceturtdaļlitrs kolas var paralizēt attīrīšanas iekārtas 
darbību. Vēl jāsargājas pārmērīgi lietot antibakteriālos 
tīrīšanas līdzekļus, jo tie iznīcina visas baktērijas, kas 
trāpās ceļā, – arī kanalizācijā. Par pārkāpumiem var 
uzzināt drīz vien – no smirdēšanas.
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