Zivsaimniecības konsultatīvās padomes lēmuma
elektroniskās saskaņošanas
PROTOKOLS
Rīgā
2020.gada 17. martā

Nr. 4.2-8e/2/2020

Zivsaimniecības konsultatīvā padome (turpmāk – Padome), saskaņā ar Padomes
2020.gada 19.februara sēdes protokola Nr. 4.2-8e/1/2020 2.2.punktu, ievērojot
Zemkopības ministrijā (turpmāk – ZM) 2020.gada 3.marta sanāksmē ar zvejniecības
nevalstisko organizāciju un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta “BIOR” (turpmāk – BIOR) pārstāvjiem panākto vienošanos nolemj:
1.

par mencu piezvejas proporciju plekstu zvejā Baltijas jūrā 2020.gadā

ZM Zivsaimniecības departamentam sagatavot ZM 2019.gada 30.decembra lēmuma
Nr.4.1-12/163 “Par mencu piezvejas izmantošanas un plekstu zvejas papildu
regulējumu 2020. gadā sakarā ar mencu specializētās zvejas liegumu” grozījumus,
iekļaujot tajos sekojošu regulējumu:
1.1. noteikt, ka mencu piezvejas proporcija plekstu komerczvejā Baltijas jūras 25.32.apakšrajonā aiz piekrastes ūdeņiem (izņemot Rīgas jūras līci 28.1.apakšrajonā)
nedrīkst tikt pārsniegta katra 2020.gada pusgada ietvaros.
1.2. ja starptautiskās zvejas iespēju apmaiņas rezultātā zvejniecības uzņēmums rod
iespēju apmainīt tam iedalīto citu zivju sugu zvejas limitu pret mencu piezvejas
iespējām Baltijas jūras Austrumu daļā un ar to nodrošina Latvijas kopējā mencu
piezvejas kvotas apjoma palielināšanu Baltijas jūras 25.-32.apakšrajonā, šim
uzņēmumam var tikt palielināta maksimāli pieļaujamā mencu piezvejas proporcija
plekstu zvejā Baltijas jūras 25.-32.apakšrajonā maksimāli līdz 4 tonnām mencu uz 10
tonnām plekstu, papildus nosakot maksimāli pieļaujamo nozvejojamo plekstu
daudzumu kas var tikt iegūts ar šādu mencu piezvejas proporciju, ņemot vērā
zvejniecības uzņēmuma iemainīto mencu piezvejas apjomu.
1.3. nepiemērot lēmumā paredzēto maksimāli pieļaujamo mencu piezvejas proporciju
plekstu zvejā Baltijas jūras 22.-24.apakšrajonā.
2. par zvejas aizlieguma noteikšanu no 2020.gada 1.maija līdz 31.augustam
Baltijas jūras 25. un 26.apakšrajonā
Ņemot vērā Padomes regulā Nr. 2019/18381 noteikto, ka dalībvalstij iedalītā mencu
piezvejas kvota nedrīkst tikt apgūta Baltijas jūras 25.-26.apakšrajonā laikā no 1.maija
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Padomes 2019. gada 30. oktobra Regula (ES) 2019/1838, ar ko 2020. gadam nosaka konkrētu zivju
krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un attiecībā uz
konkrētām zvejas iespējām citos ūdeņos groza Regulu (ES) 2019/124

līdz 31.augustam, kā arī to, ka veicot citu zivju sugu zveju attiecīgajā teritorijā minētajā
laika posmā nav iespējams izvairīties no mencu piezvejas, lai netiktu radīti apstākļi un
iespējamība regulas nosacījumu pārkāpšanai, ZM sagatavot lēmumu par aizliegumu
reņģes, brētliņas un plekstes zvejai laika periodā no 2020. gada 1.maija līdz
31.augustam Baltijas jūras 25. un 26.apakšrajonā. Zaudējumu segšanai, kas rastos šo
zivju sugu zvejā iepriekšējos gados minētajos zvejas apakšrajonos iesaistītajiem zvejas
kuģiem, ZM veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu publiskā atbalsta
maksājumu pieejamību Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.2020.gadam (turpmāk – ZRP) pasākuma “Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana”
ietvaros. Atbalsta mehānisma izstrādē balstīties uz pamatprincipiem, kas tika izmantoti
ZRP pasākuma “Zvejas darbību pagaidu pārtraukšana” īstenošanai 2019.gadā.
3. par biedrības “Latvijas zvejnieku federācija” ZKP adresētajā vēstulē
minētajiem ierosinājumiem
Ņemot vērā BIOR un ZM 2020.gada 3.marta sanāksmē sniegto izvērtējumu par zvejas
iespējām un mencu piezveju Baltijas jūras Latvijas dienviddaļas piekrastē (no Latvijas
dienvidu robežas līdz Jūrkalnes pagastam ieskaitot) saistībā ar Regulas Nr. 2019/1838
nosacījumu izpildi un to, ka sanāksmē netika pārstāvēts iespējami plašs piekrastes
zvejnieku pārstāvju loks, ZM Zivsaimniecības departamentam organizēt izbraukuma
tehnisko sanāksmi ar attiecīgo pašvaldību zvejnieku pārstāvju līdzdalību, lai potenciālā
zvejas lieguma termiņa noteikšanas gadījumā, vienotos par priekšlikumu iespējamā
publiskā atbalsta mehānisma izstrādei, un par sanāksmes rezultātiem informēt Padomi.
Padomes sekretariāts lēmuma projektu 2020. gada 6. martā elektroniski nosūtīja
Padomes locekļiem.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumu Nr.62
„Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums” 16. punktu un saskaņā ar
Zemkopības ministrijas 2020. gada 11. marta rīkojuma Nr. 33 ‘’Par Zivsaimniecības
konsultatīvās padomes sastāvu’’ 3.punktā noteikto kārtību lēmumu pieņemšanai
elektroniskās saskaņošanas procesā, ņemot vērā to, ka līdz norādītajam termiņam 2020.gada 13. marta plkst. 12.00 netika saņemti padomes locekļu iebildumi vai
priekšlikumi, padomes lēmums ir uzskatāms par saskaņotu un pieņemtu bez padomes
sēdes sasaukšanas.
Padomes priekšsēdētājs
Ministrs
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