Noslēdzies projekts „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Smiltenes novadā”
Smiltenes novada Pašvaldības policija jau vairāk kā trīs gadus piedalās zivju resursu
aizsardzībā, bet neraugoties uz to maluzvejniecības gadījumi un to darbības rezultātā dabai
nodarītais kaitējums joprojām pastāv. Kā rezultātā arī šī gada maijā tika uzsākta projekta
„Zivju resursu aizsardzības pasākumi Smiltenes novadā” īstenošana. Projekta mērķis – zivju
resursu aizsardzība un maluzvejniecības samazināšana Smiltenes novada ūdenstilpēs,
pilnveidojot materiāltehnisko nodrošinājumu un piesaistot papildus cilvēkus nārsta laikā.
Projekta aktualitāti noteica tas, ka novada ezeros regulāri tiek likti nelikumīgi tīkli,
murdi, ūdas, notiek vēžu ķeršanas mēģinājumi, bet upēs konstatēti gadījumi, kad
maluzvejnieki izmanto žebērkļus un elektrozvejas aparātus. Tā kā lielu daļu Smiltenes novada
teritorijas sastāda mežu platības, tad vairums pašvaldības teritorijā esošie ezeri un citas
ūdenstilpes ir grūti sasniedzamas, nenobraucot no labiekārtotiem ceļiem. Tādēļ projekta
ietvaros tika iegādāts kvadricikls. Pašvaldības policijai veicot patruļas un reidus,
pārvietojoties ar kvadriciklu, būs iespēja piekļūt ūdenstilpēm visā to krastu līnijas garumā.
Tāpat arī Smiltenes novada Pašvaldības policija savā praksē konstatēja problēmu –
rīkojot reidus ūdenstilpēs ar laivu, nolūkā atrast un izņemt tur nelikumīgi ievietotos zvejas
tīklus un murdus, ir grūti tos atrast. Pārmeklējamās platības ir lielas un redzamība ūdenī bieži
vien ir vāja, kā rezultātā daļa pretlikumīgo zvejas rīku, iespējams, netiek atrasti un izņemti.
Šīs problēmas risināšanas nolūkā, projekta ietvaros, tika iegādāta viena jauna eholote, kas ir
efektīva ūdens kontroles un rīku atrašanas procesā.
Viena no projekta aktivitātēm bija arī nārsta vietu uzraudzība. Smiltenes novadā kopā
vairāk kā 30 km garumā ir vairākas taimiņu un foreļu berzes vietas, kur to populāciju apdraud
maluzvejnieki ierīkojot „slazdus”. Līdzīgi kā pagājušo gadu pašvaldības policija sadarbībā ar
Zemessardzes darbiniekiem rudens periodā Vecpalsas, Rauzas, Šepkas un Vizlas upēs veica
taimiņu lielāko berzes vietu apsardzi.
Projekta īstenošanas rezultātā ūdenstilpju uzraudzība tiks nodrošināta vietās, kur līdz
šim tas nebija tehniski iespējams. Kā arī ezeros ievietoto maluzvejnieku tīklu atrašana,
konstatēšana un izņemšana būs operatīvāka un efektīvāka.
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Zivju fonda līdzekļus. Projekta kopējās
izmaksas ir EUR 17890,00 (septiņpadsmit tūkstoši astoņsimts deviņdesmit eiro un 00 centi).
Zivju fonda līdzfinansējums EUR 13990,80 (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit
eiro un 80 centi) un Smiltenes novada domes līdzfinansējums EUR 3899,20 (trīs tūkstoši
astoņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 20 centi).
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