
Kurzemes reģions stiepjas Latvijas 
dienvidrietumu daļā. Šis unikālais da-
bas stūrītis ir pilns iespaidīgu ieleju, 
tēlainu nogāžu, tīru upīšu un ezeru. Šī 
krasta dabas un faunas aizsargāšanā 
var piedalīties ikviens reģiona iedzī-
votājs, kļūdams par sabiedrisko vides 
inspektoru. Sabiedriskie inspektori 
piedalās reidos, konstatē pārkāpu-
mus, veic kontrolējošus un audzino-
šus pasākumus.

Par brīvprātīgo var kļūt ikviens

„Valsts inspektoriem bieži pietrūkst 
iespēju nokļūt visās vietās un pamanīt 
visus pārkāpumus, arī valsts finansē-
jums dabas aizsardzībai nepietiek. Ik-
vienam, kuram ir interese sekmēt da-
bas resursu saglabāšanu un zivju aiz-
sardzību, ir iespēja kļūt par brīvprātīgo 
vides inspektoru. Tagad ikviens var 
palīdzēt aizsargāt dabas skaistumu, 
bioloģisko daudzveidību un nodroši-
nāt zivju resursu aizsardzību ūdeņos,“ 
saka Kurzemes plānošanas reģiona 
projektu vadītāja Ligita Laipeniece.

Par Valsts vides dienesta pilnvaro-
tu sabiedrisko vides inspektoru var 
kļūt ikviens, kurš piedalās apmācībās 
un sekmīgi nokārto pārbaudījumus. 
Sabiedriskie vides inspektori var ie-
gūt apliecību, kas ļauj sastādīt admi-
nistratīvā pārkāpuma protokolu, kā 
arī dod viņiem iespēju ne vien sniegt 
informāciju par pārkāpumiem, bet arī 
piedalīties reidos, konstatēt pārkāpu-
mus, izņemt nelegālus makšķerēšanas 
vai zvejas rīkus, kā arī informēt un iz-
glītot sabiedrību par esošajiem mak-
šķerēšanas un zvejas noteikumiem. 
Piemēram, zvejnieki un makšķernieki 
ir ieinteresēti, lai viņiem būtu pieeja-
mi zivju resursi, tāpēc, ja viņi kļūst par 

sabiedriskajiem inspektoriem, viņi var 
palīdzēt cīnīties ar maluzvejniecību 
un nelegālo makšķerēšanu.

Kustība radusies Ziemeļamerikā

Tādās ārvalstīs kā ASV un Kanāda dabu 
aizsargājošus brīvprātīgos sauc par 
reindžeriem. Šī kustība plaši izplatījās 
un kļuva par efektīvu līdzekli cīņā ar 
piesārņojumu un malumedniekiem. 
Reidndžeru kustībai ir dziļas tradīcijas 
Kanādā, taču tā ir izplatījusies arī Eiro-
pā. Reindžeri darbojas brīvprātīgi un 
veic vides inspektoru pienākumus.

L. Laipeniece uzsver, ka Latvijā tādi 
Valsts vides dienesta pilnvaroti sa-
biedriskie vides inspektori paši veic 
reidus, kuru laikā pārbauda, vai cilvē-
ki ievēro vides aizsardzības likumus. 
Sabiedriskais vides inspektors, kurš 
fiksē pārkāpumu, vai nu par to paziņo 
valsts inspektoriem, kuriem ir tiesības 
sodīt pārkāpēju, vai, ja viņam ir tiesī-
bas sastādīt administratīvā pārkāpu-
ma protokolu, pats konfiscē nelegālos 
zvejas rīkus un sastāda protokolu. 

Kā kļūt par sabiedrisko inspektoru?

Vispirms kandidātam ir jāpiedalās vis-
maz divu dienu apmācībās. Otrajā pos-
mā ir jānokārto eksāmens, kura laikā 
tiek pārbaudīts, vai kandidāts ir iepazi-
nies ar likumiem un citiem normatīva-
jiem aktiem, kas nosaka zvejas un mak-
šķerēšanas kārtību. Par sabiedriskajiem 
vides inspektoriem var kļūt pilsoņi, kuri 
sasnieguši 18 gadu vecumu. Viņu repu-
tācijai vides aizsardzības nozarē jābūt 
nevainojamai.

Sabiedriskie vides inspektori iegūst 
tiesības pārbaudīt personu dokumen-
tus, sastādīt administratīvo pārkāpu-
mu protokolus, piedalīties uz to pa-

mata ierosināto administratīvo lietu 
izskatīšanas sanāksmēs. Viņiem ir tie-
sības konfiscēt nelikumīgi iegūtos da-
bas resursus, nelegālos zvejas rīkus un 
citus lietiskos pierādījumus.

Cilvēkiem daba nav vienaldzīga

Īstenojot projektu „Pārrobežu sadarbī-
ba Ventas upes baseina dabas vērtību 
aizsardzībā“ viens no šī projekta dalīb-
niekiem – Latvijas vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs – veica aptauju 
„Ventas upes apkārtnes iedzīvotāju 
informētība par ūdens apsaimnie-
košanas jautājumiem”. Kopumā tika 
izjautāti 501 Lietuvas un 505 Latvijas 
Ventas upes baseina iedzīvotāji vecu-
mā no 18 līdz 74 gadiem.

Aptaujas rezultāti parādīja, ka ie-
dzīvotāji brīvo laiku pavada aktīvi pie 
ūdenskrātuvēm: zvejo, kuģo vai vien-
kārši atpūšas. Pat divas trešdaļas ap-
taujāto Ventas upes baseina iedzīvo-
tāju Lietuvā un Latvijā pēdējo 5 gadu 
laikā ļoti bieži – vairāk nekā 10 reižu 
gadā – apmeklēja upes un ezerus.

Bieži pavadot laiku pie ūdens, ir 
svarīgi zināt, kā atšķirt, kura ūdens-
krātuve ir piesārņota, bet kura – nē. 
Aptauja parādīja, ka Ventas baseina 
iedzīvotāji pietiekami labi prot no-
vērtēt ūdens kvalitāti. Piemēram, viņi 
zina, ka aļģu ziedēšana un mazs ziv-
ju skaits ūdenskrātuvē liecina par to, 
ka ūdens ir piesārņots, turpretī mazs 
dzelteno ūdensrožu skaits   – ka ūdens 
kvalitāte ir laba. 

Pētījums pāradīja arī to, ka lietuvieši 
zina, kā iespējams uzlabot ūdens kva-
litāti. Gandrīz visi aptaujas dalībnieki 
minēja piesārņoto teritoriju, izgāztuv-
ju, bijušo pesticīdu krātuvju sakārtoša-
nu, lauksaimniecības mēslojumu lie-

tošanas ierobežojumus, notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu atjaunošanu un ie-
rīkošanu kā Ventas upes baseina ūde-
ņu efektīvākos aizsardzības veidus.

Vai cilvēki ir vienaldzīgi vides aiz-
sardzības jautājumos? Pat 44 % ap-
taujāto lietuviešu un 41 % latviešu 
bija ieinteresēti iesaistīties ar upes, 
ezera un krastmalas uzraudzību saistī-
tos pasākumos. Plašu atbalstu šādiem 
pasākumiem izteica tie Ventas upes 
baseina iedzīvotāji, kuri tieši saskaras 
ar vides aizsardzības problēmām, kā 
arī cilvēki, kuri bieži pavada laiku pie 
ūdenskrātuvēm.

„Šādi aptaujas dati tikai apstiprina, 
ka iedzīvotājiem patīk daba, un viņi 
nav vienaldzīgi pret tai nodarīto ļau-
numu. Aicinu visus, kuriem rūp upju, 
ezeru un ieleju aizsardzība, kļūt par 
mūsu krasta „reindžeriem“. Pat bez sa-
biedriskā vides inspektora apliecības 
viņi var piedalīties Ventas upes basei-
na dabas aizsardzībā, vienkārši saucot 
pie atbildības pārkāpējus vai paziņo-
jot par tiem valsts inspektoriem,“ saka 
R. Dulinskis.

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadar-
bības programmas atbalstītā projekta 
„Pārrobežu sadarbība Ventas upes ba-
seina apgabala dabas vērtību apsaim-
niekošanā” vadošais partneris no Lat-
vijas ir Kurzemes plānošanas reģiona 
administrācija, kā arī Durbes, Kuldīgas 
un Saldus pašvaldības, Latvijas vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 
un biedrība „Liepājas ezeri”. Savukārt 
Lietuvas partneri ir Skodas rajona paš-
valdības administrācija, Ventas reģio-
nālais parks. Projekta kopējais budžets 
ir gandrīz 300 000 latu un to plānots 
īstenot līdz 2012 gada beigām. 

Brīvprātīgie palīdz aizsargāt 
Kurzemes reģiona dabu




