Sabiedriskie vides inspektori
Makšķernieku organizāciju un sabiedrības
iesaistīšana zvejas un makšķerēšanas
kontroles pasākumos

Valsts vides dienests. 21.01.2011.

Normatīvais pamats





Vides aizsardzības likums
Zvejniecības likums

Ministru kabineta 04.12.2007. noteikumi
Nr.833 “Noteikumi par sabiedriskā vides
inspektora statusa piešķiršanu un anulēšanu,
izvirzāmajiem kritērijiem un prasībām un
apliecības paraugu”

Valsts vides dienests var iesaistīt vides
kontrolē sabiedriskos vides inspektorus —
Valsts vides dienesta pilnvarotas personas.
Vides kontrole ir:
- zvejas (tai skaitā makšķerēšanas) noteikumu
ievērošanas kontrole;
- atsevišķu dabas aizsardzības noteikumu
ievērošanas kontrole

Vides aizsardzības likums
23.pants
Sabiedriskajiem vides inspektoriem ir tiesības:
1) veikt pārbaudes kopā ar valsts vides inspektoru;
2) sastādīt pārbaudes aktu, konstatējot faktisko situāciju,
un nosūtīt to Valsts vides dienestam;
3) veikt pārbaudes bez valsts vides inspektora
klātbūtnes, sastādīt administratīvā pārkāpuma
protokolu un nosūtīt to izskatīšanai Valsts vides
dienestam šādos gadījumos normatīvajos aktos
paredzētajos citos gadījumos.
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Zvejniecības likums
19. pants
Valsts vides dienesta pilnvarotas personas —
sabiedriskie vides inspektori ūdenstilpēs un to tiešā
tuvumā ir tiesīgi pārbaudīt lomu un zvejā izmantotos
rīkus, kā arī pārkāpumu gadījumos savas kompetences
ietvaros sastādīt administratīvos protokolus, nosūtīt
tos izskatīšanai attiecīgajai kompetentajai institūcijai
un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izņemt
nelikumīgi iegūtās zivis, kā arī izmantotos zvejas
rīkus un līdzekļus.

Prasības sabiedriskajiem vides
inspektoriem









Sabiedriskā vides inspektora
darbības principi





Sabiedriskais vides inspektors darbojas:
bez atlīdzības
pēc brīvprātības principa
Valsts vides dienesta uzraudzībā
kopīgi ar valsts vides inspektoru vai patstāvīgi

vismaz otrā līmeņa B pakāpes valsts valodas prasme
vismaz 18 gadus veca;
vismaz vidējā izglītība;
nav sodīts par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem pret
dabu un vidi;
nav sodīts par administratīvo pārkāpumu vides
aizsardzības jomā pēdējā gada laikā;
nokārtojis atestāciju.

Inspektoru skaits






Uz 01.01.2011. darbojas 103 sabiedriskie vides
inspektori zvejas kontroles jomā.
Uz 01.01.2008. darbojās 115 sabiedriskie vides
inspektori zvejas kontroles jomā.
Zveju iekšējos ūdeņos kontrolē 30 valsts vides
inspektori.
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Zvejas un makšķerēšanas
pārkāpumi iekšējos ūdeņos
2005.

Sabiedrisko vides inspektoru
sastādīto protokolu skaits

2006.

14%

82%

76%

2008.

2009.

Zvejas un makšķerēšanas
pārkāpumi iekšējos ūdeņos

87%

2009.

12%

88%

2010.
13%

10%

Sab.inspekt.
sastadīto
protokolu
skaits.
87%

90%

87%

85%

Sadarbība sabiedrisko vides
inspektoru apmācībā

2005

2006

2007

2008

2009

2010

54

129

313

261

223

176

1245

1505

2224

1793

1932

1146

952

1228

1909

1488

1675

975

(administratīvie protokoli).
Makšķerēšanas pārkāpumi
iekšējos ūdeņos
(administratīvie protokoli).

2008.
13%

Zvejas
pārkāpumi
Iekšējos
ūdeņos.
Makšķerēšan
as pārkāpumi
Iekšējos
ūdeņos.

Zvejas kontroles rezultāti iekšējos
ūdeņos
Sabiedrisko vides
inspektoru sastādīto
protokolu skaits

92%

2010.

2007.

8%

96%

15%

13%

2006.

4%

86%

17%

83%

2005.

2007.

18%

24%



Valsts vides dienests un Latvijas Makšķernieku
asociācija 08.11.2010. noslēdza līdzdarbības
līgumu, ar kuru Valsts vides dienests deleģē līdz
15.11.2013. Latvijas Makšķernieku asociāciju
veikt sabiedriskā vides inspektora statusa
pretendentu teorētisko un praktisko apmācību, kā
arī esošo sabiedrisko vides inspektoru
kvalifikācijas celšanas kursu organizēšanu
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Sadarbība normatīvo aktu izstrādē


Pie VARAM darbojas Vides konsultatīvā padome
- iekļauts Latvijas Makšķernieku asociācijas
pārstāvis



Paldies par uzmanību!
Informācija:
 www.varam.gov.lv
 www.vvd.gov.lv
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