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Zemkopības ministrija
Zivsaimniecības departaments
Par lašu limitu sadales principiem 2021.gadā
Zivsaimniecības konsultatīvā padome 2019.gada 5.decembra sēdē
apstiprināja lašu limitu sadales principus 2020.gadam. Lašu sadales principi
paredzēja iedalīt sākotnējo lašu nozvejas limitu, pamatojoties uz rūpnieciskās zvejas
tiesību nomnieka pieprasījumu, bet ne vairāk kā 3000 gab lašu katram zvejniekam.
Tāpat lašu sadales principi paredzēja, ka iedalīto lašu zveja jāuzsāk 4 mēnešu laikā,
kā arī lašus starptautiskās apmaiņās var izmanantot tikai valsts līmenī.
Līdzīgus lašu nozvejas sadales principus apstiprināja arī iepriekšējos gados,
paredzot ne vairāk kā 300 gab lašu iedalīšanu saskaņā ar pieprasījumiem un lašus
starptautiskās apmaiņās izmanantot tikai valsts līmenī.
Diemžēl Zivsaimniecības konsultatīvā padomē apstiprinātie lašu sadales
principi neļauj maksimāli efektīvi un racionāli izmantot Latvijai pieejamās lašu
zvejas iespējas. Piemēram, jau daudzus gadu lašu zvejā ir ienteresēta Polija, kura
pilnībā izmanto tai pieejamās lašu zvejas iespējas un ir gatava veikta starptautisko
vejas iespēju apmaiņu ar Latviju, piedāvājot brētliņu un reņgu zvejas iespējas. Tomēr
lašu zveja ir izteikti sezonāla un tā tiek veikta gada pirmajā pusē, tādēļ vēlāki lašu
zvejas iespēju apmaiņas piedājumi nav interesanti. Vienlaikus tie Latvijas zvejnieki,
kuri izrādījuši interesi veikt lašu zveju un saņēmuši lašu nozvejas limitu, to
neizmanto vai izmanto minimālā apmērā. Līdz ar to šis resurs paliek neizmantots.
Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, kā arī lai maksimāli efektīvi izmantotu
Latvijai pieejamās lašu zvejas iespējas, lūdzam iekļaut 2020.gada 16.septembra
Zivsaimniecības konsultatīvā padomes sēdē jautājumu par lašu limitu sadales
principiem 2021.gadā. Biedrība „Ziemeļkurzemes zivsaimnieku apvienība” lūdz
Zivsaimniecības konsultatīvā padomē izskatīt iespēju konceptuāli vienoties par lašu
nozvejas limitu starptautisko apmaiņu 2021.gadam, paredzot lašu apmaiņu veikt jau
pašā gada sākumā, kad interese no citām valstīm ir visaugstākā un apmaiņas
koeficents būtu visizdevīgākais Latvijai, ļaujot gūt papildus ienākumus Latvijas
tautsaimniecībai.
Ar cieņu,
Biedrības „Ziemeļkurzemes zivsaimnieku apvienība”
Valdes loceklis
JĀNIS LAGŪNS
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