From: Mārtiņš Balodis <martins@eholotes.lv>
Sent: Monday, February 11, 2019 10:23 AM
To: Inese Bārtule <Inese.Bartule@zm.gov.lv>; Dagnis Straubergs <dagnis.straubergs@salacgriva.lv>;
Normunds Riekstiņš <Normunds.Riekstins@zm.gov.lv>; Ričards Derkačs
<Ricards.Derkacs@zm.gov.lv>; Daiga Vilkaste <Daiga.Vilkaste@varam.gov.lv>;
saulitis.imants@inbox.lv; stagis <stagis1@tvnet.lv>; zskaija@inbox.lv; mpojars@inbox.lv;
alja@aluksne.lv; aivars.rungis@inspektori.lv; 'Ēriks Aleksejevs' <Eriks.Aleksejevs@bior.lv>; Didzis
Ustups <didzis.ustups@bior.lv>; gita.strode@daba.gov.lv; 'Eduards Sproģis'
<eduards.sprogis@vvd.gov.lv>; miks.veinbergs@vvd.gov.lv
Cc: 'Agnese Neimane' <agnese.neimane@llkc.lv>; sniedze.sproge@lps.lv; 'Arvis Arums'
<arvis.arums@balticdata.lv>
Subject: RE: Iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu padomes sēde 19.02.19. plkst.10:00
Labdien,
06.02.2019. notika MIG sēde, piedalījās 8 biedrības. MIG nākušas klāt 2 jaunas biedrības. “Usmas
krasti” un “OK cope”.
Informējam, ka I. Saulīša kandidatūru no MIG lūdzam aizstāt ar Arvis Arums, no biedrības “Usmas
krasti”.
MIG izskatīja vairākus jautājumus, par kuriem, mūsuprāt, nepieciešams uzsākt risinājumu
meklēšanu:
1) Ņemot vērā patreizējā plānošans perioda pieredzi, MIG dalībnieki vērš uzmanību uz nākamā
plānošanas perioda līdzekļu sadali. Vēlamies rast vairāk finanses iekšējiem ūdeņiem. Esam
gatavi diskutēt par programmām, virzieniem, uzskatām šo jautājumu par ļoti svarīgu, lūdzam,
ieklāut dienas kārtībā;
2) Jautājums par zemūdens medībām – kad notika iepriekšējo MN pieņemšana, tad zemkopības
ministrijas zivsaimniecības departaments neņēma vērā MIG argumentus par zemūdens
medību kontroles sarežģītību. Šobrīd esam pārliecināti, ka lēmums atļaut zemūdens medības
ūdeņos, kuros kontrole nav gatava tos uzņemt – ir bijis aplams. Praksē ir pieteikami daudz
piemēru, kuri to apliecina. Šobrīd, piemēram, notiek samu ziemošanas bedru izšaušana,
nošautos samus realizē restorānos, Centrāltirgū. Lūdzam šo jautājumu iekļaut dienaskārtībā;
3) Jautājums par pārzvejotiem ūdeņiem – šobrīd vairākos ūdeņos ir izsniegti ilgtermiņa zvejas
līgumi, kurus nevar apturēt bez fiskālām sekām. Mūsuprāt nepieciešams apspriest un ieviest
mehānismu, kas ļautu uz laiku apturēt jau noslēgtus līgumus, ja tiek konstatēts pārzvejas
fakts. Lūdzam šo iekļaut dienas kārtībā;
4) Bebri iekšējos ūdeņos – MIG aicina Padomi apdomāt iespējamos risinājumus, kas finansiāli
atbalstītu bebru sistemātisku medīšanu upēs ar straujtecēm, foreļupēs, lašu un taimiņu
nārsta upēs. Lūdzam iekļaut dienas kārtībā;
5) Atkārtoti uzsveram, ka nepieciešami dati par komerczvejas saimniecisko pamatotību pie
Rīgas, rekreācijas ūdeņos. Ir nepieciešams izvērtēt un sniegt viedokli par plusiem un
mīnusiem, ko komerczveja dod. Makšķerniekiem ir pretenzijas par “mūžīgajiem” Kīšezera
zušu murdiem, kuros noķerto zušu lomus uzzināt neizdodas. Lūdzam BiOR rast iespēju
sagatavot informāciju padomei par zušu nozveju Ķīšezerā pēdējos 3 gados, lūdzam iekļaut
ddienas kārtībā.
Šie būtu galvenie jautājumi, kuri MIG ir svarīgi uz šo, konkrēto sēdi.
Ar cieņu
Mārtiņš Balodis
MIG Vadītājs

