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2020. gadā roņu žurnālā 

piefiksētie novērojumi

Pierīga

422

Kurzeme

37

Vidzeme

26

Kopā

485

Visvairāk novērojumu piefiksēts:

➢ Jūrmalā – 188

➢ Rīgā - 71



DAP rīcības plāns



Februāris Marts Aprīlis

2021.gada roņu kampaņas plāns

Kampaņas galvenās aktivitātes

Informatīvo stendu izvietošana pludmalē

Sociālo tīklu un mediju komunikācija

Semināri / mācības

Facebook plakātu konkurss skolām «Ļauj ronēnam 

pludmalē atpūsties»

Tālruņa līnijas apkalpošana



• Plakāta makets 

nosūtīts pašvaldībām

• Piekrastē izvietoti 80 
plakāti



Svarīgi zināt!

 Pludmalē sastaptajiem roņu 

mazuļiem, cilvēku iejaukšanās 

vairumā gadījumu nav 

nepieciešama.

 Vislabākā palīdzība ir miers un 

netuvošanās.

 Viens no lielākajiem ronēna 

draudiem ir suns. 

 Sastopot novārgušus, suņu 

sakostus un ievainotus roņus, 

ziņot Pārvaldei: Kurzeme –

28385025; Pierīga – 26424972; 

Vidzeme – 26329412.



Ko cilvēki visbiežāk nezina?

 Ronis krastā atpūšas (izlīdis pats nevis izskalots). Ārpus ūdens tas spēj 
izdzīvot dienām ilgi.

 Atpūta var ilgt no vairākām stundām līdz pat vairākām dienām, un tās 
laikā ronis var gulēt visdažādākajās pozās – arī uz muguras, tādējādi 
izskatoties pilnīgi beigts. 

 Pēc atpūtas ronis pats atkal dosies atpakaļ jūrā. 

 Roni nevajag barot – tas ir uzkrājis mātes piena rezerves, ar kurām kādam 
laikam pietiek, pa šo laiku viņam ir jāiemācās pašam ķert zivis.

 Pārvietošana uz ZOO ronim rada stresu un ne vienmēr palielina tā 
izredzes izdzīvot.

 Savvaļas dzīvniekam jebkurā gadījumā vislabāk ir savās mājās – savvaļā.



Savainotu roņu izdzīvošana iespējas ir 

niecīgas

2020. gads



Veiksmīgas

sadarbības piemēri

 Ronēnu ierobežošana ar 
lentām.

 Aktīva komunikācija ar 
pludmalē sastaptajiem 
iedzīvotājiem.

 Papildus sniegta informācija 
vietējos medijos, tīmekļa 
vietnēs, u.c.

 Mirušo dzīvnieku līķu 
operatīva savākšana.



Kad un cik efektīva ir norobežošana ar 

lentām?

 Cilvēku bieži apmeklētās pludmalēs. 

 Ja tās ir novilktas vismaz 10 m attālumā no roņa.

 Lentas pašam ronim nav šķērslis – tas mēdz no tām izrāpties ārā u.tml. 

– taču būtiskākie ieguvumi ir: 

a) lentas cilvēkus attur no pārliecīgas tuvošanās ronim; 

b) lentas rada cilvēkos sajūtu, ka šis ronis jau ir «pieskaitīts» – kāds jau 

pie tā ir bijis, redzējis, apskatījis un seko līdzi situācijai. 

 Lentas, protams, pēc tam no pludmales ir jāaizvāc. 



Kā uzlabot sadarbību?

Pašvaldības policijas papildus ekipāžas nozīmēšana 

no februāra līdz aprīlim, kas pastiprināti uzrauga 

kārtību pludmalē.

Sadarbības līgumi ar pašvaldības teritorijā esošām 

dzīvnieku patversmēm, kas nodrošina savainoto roņu 

savākšanu.

Operatīva bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšana un 

iznīcināšana.



Diskusija, ieteikumi turpmākajai 

sadarbībai

Pašvaldību darbinieku 
pieredze

Pozitīvie piemēri
Problēmas ar kurām                                           

nācies saskarties



Roņu aizsardzības plāns

• Dabas skaitīšanas ietvaros ir izstrādāts roņu sugas aizsardzības plāns – tas 

pēta un apkopo informāciju par Latvijas piekrastē esošajiem roņiem;

• Plānu 18. februārī apstiprināja VARAM;

• Pamatojoties uz plānā sniegtajiem datiem, ir izstrādāts kompensāciju 

mehānisms zvejniekiem par roņu radītajiem postījumiem;

• Zemkopības ministrija, kas izmaksā kompensācijas, ziņo, ka rīcības 

programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada ietvaros 

kompensējošos maksājumus par roņu nodarītajiem bojājumiem piekrastes 

zvejā 2019. gadā ir saņēmuši 49 zvejnieki. 



Dabas aizsardzības pārvalde

www.daba.gov.lv

@dabasparvalde

@daba_DAP

Paldies 

par uzmanību!

http://www.daba.gov.lv/

