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Latvijai regulas projektā paredzētās nozvejas kvotas
2017

2018

2019

Regulas
priekšlikums
2020

Izmaiņas 2019/2020

Menca (Gadus morhua)
22-24.apakšraj., (t)

202

202

344

111

-67%

Menca (Gadus morhua)
25-32.apakšraj., (t)

2 636

2 425

2 060

111

-92%

Reņģe (Clupea
harengus)
Baltijas jūra, (t)

5299

6 359

4 723

4 253

-10%

Reņģe (Clupea
harengus)
Rīgas jūras līcis, (t)

16 724

15 607

16 708

18 539

+11%

Brētliņa (Sprattus
sprattus), Baltijas jūra
(t)

36 107

36 289

37 460

28 088

-25%

Lasis (Salmo salar)
Baltijas jūrā (gab.)

-5%
12 644

12 012

12 012

11 411
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Zvejas nosacījumi Austrumu daļas
mencai
• Ieguva atļauta tikai kā piezveja;
• No 1. maija līdz 31. augustam šo piezvejas kvotu
nedrīkst apgūt 25. un 26. apakšrajonā.
• Aizlieguma periods neattiecas uz zvejas kuģiem,
kuri ir mazāki par 12 metriem un kuri zvejo
apgabalos, kuru dziļums ir mazāks nekā 20 metri.
• Šiem zvejas kuģiem jānodrošina iespēja jebkurā
laikā uzraudzīt to darbību. Minētos zvejas kuģus
jāaprīko ar kuģu satelītnovērošanas sistēmu
(VMS) vai ar līdzvērtīgu elektronisku uzraudzības
sistēmu.
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Latvijai svarīgākie jautājumi:
• Atbalsta pieejamība nākamajā gadā mencu
zvejniekiem paredzamo smago sociāli- ekonomisko
seku mazināšanai;
• Brētliņu zvejas iespēju pārāk lielais samazinājums
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• Latvija varētu domāt par Regulas priekšlikuma
atbalstīšanu tikai situācijā, ja dalībvalstīm
piešķir atbalsta instrumentus, kas ļautu
mīkstināt mencu zvejas lieguma katastrofālās
sekas zvejniecības nozarei.
• Lai mazinātu negatīvās sociāli ekonomiskās
sekas, nepieciešams steidzami nodrošināt
kompensējošo pasākumu pieejamību EJZF.
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• Latvija uzstājīgi aicina rast iespēju EJZF
regulas Brexit grozījumu pakotnes ietvaros
piedāvātās izmaiņas vispārināt vai veidot
tām līdzīgus nosacījumus Baltijas jūras
krīzes situācijas pārvarēšanai.
• Nepieciešams paredzēt gan zvejas darbību
pagaidu pārtraukšanas, gan galīgas zvejas
darbību pārtraukšanas atļautā perioda
pagarinājuma iespējas.
• Latvija aicina Komisiju un Prezidentūru
nākt klajā ar šāda veida risinājumu.
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Austrumu daļas mencaLatvijas viedoklis
• Latvija uzsver, ka mencas piezvejas kvotai ir jābūt
reālai nevis ievērojami samazinātai, lai izvairītos no
situācijas, kad piezvejas kvota tiek izsmelta jau gada
sākumā un zvejnieki nonāk situācijā, kad nav skaidrs,
ko darīt ar nejauši piezvejoto mencu- izmest to vai
paturēt par ko, iespējams, var saņemt sodu.
• Latvija uzskata, ka, nosakot VMS vai elektroniskās
uzraudzības nosacījumu visiem piekrastes zvejniekiem
26. apakšrajonā 4 mēnešu piezvejas lieguma periodā,
tiek izvirzīta pārmērīga prasība. Šī norma būtu
attiecināma tikai uz tiem piekrastes zvejniekiem, kuri
veic zveju ar tādiem rīkiem un tādos ūdeņu dziļumos,
kuros potenciāli ir iespējams noķert mencu (iespējama
mencas piezveja).
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Brētliņa-Latvijas viedoklis
• Latvija uzskata, ka tik krass samazinājums ir
par lielu viena gada griezumā un būtu
mazināms vairāku gadu periodā. Brētliņa ir
suga, kurai ir īss dzīves cikls un tās krājums
var krasi mainīties starp gadiem. Latvija iesaka
paredzēt šajā regulā iespēju pārskatīt KPN
situācijā, ja tiek saņemts zinātnes padoms, kas
ļautu pārskatīt KPN gada laikā.
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Citu zivju zvejas iespējas –Latvijas viedoklis

Zeltplekste:
• Latvija uzskata, ka jebkurā gadījumā ir svarīgi saglabāt
starpsugu elastības pielietojumu šim krājumam, lai
neradītu apstākļus bloķējošo sugu situācijai.
Lasis Baltijas jūrā:
• Ņemot vērā ICES padomu, kas nav mainījies kopš
iepriekšējā gada, Latvija neredz nekādu pamatojumu
samazināt KPN lasim Baltijas jūrā, īpaši ņemot vērā
radikālos zvejas iespēju samazinājumus praktiski
visiem svarīgākajiem zivju krājumiem.
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Paldies par uzmanību!
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