ZIVSAIMNIECĪBAS KONSULTATĪVĀS PADOMES SĒDES
PROTOKOLS
Rīgā
2019.gada 5. decembrī

Nr. 4.2-8e/7/2019

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes (turpmāk – ZKP) sēde notiek Zemkopības
ministrijā (turpmāk – ZM), 23. stāva konferenču zālē. Sēdes sākums 05.12.2019. plkst.
11.00. un beigas plkst.12:30. ZKP sēdi vada zemkopības ministrs Kaspars Gerhards.
Darba kārtība:
1. Aktuālā informācija par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
atbalstu (Informē ZM):
1.1 Eiropas Komisijas ierosināto EJZF regulā 2014-2020 grozījumu
virzība;
1.2 EJZF regulas 2021-2027 izstrādes progress;
1.3 plānotie grozījumi Rīcības programmā zivsaimniecības attīstībai 20142020.
2. Priekšlikums mencu piezvejas kvotas izmantošanas regulēšanai 2020. gadā
(Informē ZM);
3. Limitu sadales principi lašu zvejai 2020. gadam (Informē ZM);
4. Par Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvja deleģēšanu dalībai
Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014-2020 Uzraudzības
komitejā (Informē ZM);
5. Informācija par Ministru kabineta noteikumu grozījumiem par zvejas
licenču izsniegšanas funkciju nodošanu pašvaldībām (Informē ZM);
6. Dažādi.
6.1 Biedrības “Kurzemes Zvejnieku Asociācija” 2019. gada 29. novembra
iesniegums par pieejamo zvejas limitu sadali komercdarbībai zvejniecībā.

Sēdē piedalās šādi ZKP locekļi:
K. Gerhards – Zemkopības ministrs, padomes priekšsēdētājs;
N. Riekstiņš – ZM Zivsaimniecības departamenta direktors, padomes priekšsēdētāja
vietnieks;
Ģ. Krūmiņš – Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) pārstāvis;
M.Veinbergs – Valsts vides dienesta pārstāvis;
A. Bērziņš - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
(turpmāk – institūts “BIOR”) direktors;
D. Straubergs - biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība" pārstāvis;
V. Ūlis – biedrības "Latvijas Zivsaimnieku asociācija" pārstāvis;

J. Pētersons – biedrības "Latvijas Zivsaimnieku asociācija" pārstāvis;
O. Dančauskis – biedrības "Latvijas Zvejnieku federācija" pārstāvis (J. Dančauska
vietā, pamatojoties uz pilnvarojumu);
O. Jankovskis – biedrības “Latvijas Zivsaimnieku asociācija” pārstāvis
G. Bergs – biedrības "Latvijas Zvejnieku federācija" pārstāvis (Ē. Urtāna vietā,
pamatojoties uz pilnvarojumu);
M. Ziņģis – biedrības "Latvijas Zivju audzētāju asociācija" pārstāvis.
G. Abaja – biedrības “Latvijas Lauku forums” pārstāve;
I. Cīrulis – biedrības "Rīgas šprotes" pārstāvis;
A. Blohins – biedrības "Nacionālā zvejniecības ražotāju organizācija" pārstāvis;
J. Baltačs – biedrības "Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija" pārstāvis;
J. Lagūns– biedrības "Ziemeļkurzemes zivsaimnieku apvienība" pārstāvis (I. Janeka
vietā, pamatojoties uz pilnvarojumu);
D. Šmits – biedrības "Latvijas Zivrūpnieku savienība" pārstāvis;
Sēdē nepiedalījās šādi ZKP locekļi:
A. Vaiders – Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas uzraudzības departamenta
Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vecākais eksperts;
M. Stankevičs – biedrības “Kurzemes Zvejnieku asociācija” pārstāvis;
Pārējie ZKP sēdes dalībnieki:
Raimonds Pētersons – zvejnieku kompānijas SIA “Grifs” pārstāvis
I. Fikss – SIA “BALTIC FISH” pārstāvis;
Rolands Pētersons – biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība” pārstāvis;
I. Čepule – Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta
Zivsaimniecības daļas vadītājas vietniece
I. Vanaga – Lauku atbalsta dienesta Zivsaimniecības un valsts atbalsta departamenta
Zivsaimniecības daļas vadītājas vietniece;
E. Kubliņa – ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas
vadītāja;
I. Muriņa –ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākā
referente;
K. Pilskalns - ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecība atbalsta nodaļas
vecākais referents;
I. Rutkovska –ZM Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu
nodaļas vadītājas vietniece;
L. Ankviča – ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas
vecākā referente;
Protokolē:
K. Bileskalns –ZM Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas
vecākais referents.
Sēdes gaita:
K. Gerhards atklāj ZKP sēdi un aicina apstiprināt pirms sēdes izsūtīto darba kārtību, un
informē sēdes dalībniekus par papildus saņemto iesniegumu no biedrības “Kurzemes
Zvejnieku asociācija” par pieejamo zvejas limitu sadali komercdarbībai zvejniecībā. K.
Gerhards aicina šīs vēstules apspriešanu iekļaut darba kārtībā sadaļā “Dažādi”.
ZKP locekļiem nav iebildumu vai priekšlikumu par ierosināto darba kārtību, kā arī tiek
atbalstīta biedrības “Kurzemes Zvejnieku asociācija” jautājuma iekļaušanu darba
kārtībā.

1. Aktuālā informācija par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstu
(Informē ZM).
E. Kubliņa iepazīstina ZKP sēdes dalībniekus ar aktuālo informāciju par Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstu (prezentācija pievienota šī protokola
1.pielikumā), kas ietver informāciju par Eiropas Komisijas ierosinātiem grozījumiem
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (turpmāk – EJZF) regulā 2014-2020. gadam,
kas sagatavoti saistībā ar mencu zvejas liegumu 2020. gadā, kā arī par to virzības
progresu, par EJZF regulas 2021-2027. gadam izstrādes progresu un plānotajiem
grozījumiem Rīcības programmā zivsaimniecības attīstībai 2014-2020. gadam.
N. Riekstiņš norāda, ka gribētu saņemt sēdes dalībnieku akceptu par piedāvāto
kompensācijas modeli saistībā ar roņu nodarītajiem zaudējumiem zvejniecībā un
atbalstīt šī pasākuma īstenošanai nepieciešamo finansējuma pārdali, lai jau nākamajā
gadā varētu uzsākt kompensāciju izmaksu. Tāpat vēlas akceptu pasākumam iztrūkstošā
finansējuma pārdalei mencu zvejas darbību pagaidu pārtraukšanai, lai pilnībā
nodrošinātu kompensāciju maksājumus visiem ietekmētajiem zvejniekiem.
D. Šmits uzsver, ka starp regulas grozījumu priekšlikumiem pozitīvi ir vērtējams
atbalsts pilnīgai mencu zvejas pārtraukšanai, (kuģu griešanai) un mencu zvejas dienu
uzskaite par 2017. un 2018. gadu, tomēr nav skaidrs no kurienes varēs saņemt naudu
pasākuma īstenošanai. Jautā, vai Eiropas Parlaments regulas grozījumu priekšlikumus
patiešām skatīs tikai martā?
N. Riekstiņš informē, ka pēc Somijas prezidentūras pārstāvju sniegtās informācijas pēc
viņu komunikācijas ar Eiropas Parlamentu var secināt, ka Eiropas Parlaments šos
grozījumus neuztver kā ļoti steidzamu jautājumu. Turklāt ņemot vērā, ka ir jau
decembris, ir reālas šaubas, ka jautājums Eiropas Parlamentā varētu tikt izskatīts ātrāk.
Par līdzekļu pieejamību zvejas pilnīgai un pagaidu pārtraukšanai norāda, ka līdzekļi var
tikt pārdalīti no visiem citiem pasākumiem, kuriem nav fiksētas atsevišķas finanšu
aploksnes, taču Latvija vēlētos, lai pārdale varētu tikt veikta no pilnīgi visām fiksētajām
aploksnēm. Ja regulas grozījumi to neatļaus, tad līdzekļu atlikums Zivsaimniecības
rīcības programmas 2014-2020 īstenošanā vēl ir 50%, kas tāpat ļauj veikt minētajiem
pasākumiem nepieciešamo apjomu pārdali.
D. Šmits min, ka sarunu vešana ar pārējām Baltijas jūras valstīm un Eiropas Parlamenta
pārstāvjiem ir ne tikai ZM darbs, bet tajā ir jāiesaistās arī Ārlietu ministrijai.
K. Gerhards norāda, ka sarunās ar jauno Eiropas Komisiju ZM meklēs visus iespējamos
risinājumus un ietekmes veidus.
N. Riekstiņš informē, ka nākamgad tiek plānota arī tikšanās ar jauno komisāru, un tad
būs iespēja papildus runāt par šīm problēmām. Norāda, ka lielākas iespējas panākt savu
problēmu risināšanu būtu, ja arī Lietuva un Polija turpinātu uzstāt uz kompensācijām
saistībā ar zvejas pagaidu pārtraukšanu, bet šīs valstis diemžēl apmierina pēdējais
regulas grozījumu priekšlikums, kurā šāds pasākums nav ietverts.
ZKP par darba kārtības 1. jautājumu nolemj:
1) aicināt ZM turpināt aktīvu interešu aizstāvību un risinājumu meklēšanu, lai
censtos panākt, ka Latvijas priekšlikumi grozījumiem EJZF regulā 2014-2020
gadam attiecībā uz iespējamo sociālekonomisko seku mīkstināšanu Latvijas
zvejniekiem tiktu ņemti vērā;

2) atbalstīt ZM izstrādāto kompensācijas mehānismu par roņu nodarītajiem
zaudējumiem zvejniecībā, kā arī paredzēt šī pasākuma īstenošanai nepieciešamo
finanšu līdzekļu pārdali (kompensācijas mehānisma priekšlikums prezentācijā šī
protokola 1. pielikumā),
2.1) atbalstīt nepieciešamo finanšu līdzekļu pārdali, lai rastu iztrūkstošo līdzekļu
piedalīšanu mencu zvejas pagaidu pārtraukšanas pasākuma pilnīgai īstenošanai;
3) pieņemt zināšanai informāciju par progresu virzībā uz EJZF atbalsta 20212027 periodu.
2. Priekšlikums mencu piezvejas kvotas izmantošanas regulēšanai 2020. gadā
(Informē ZM).
N. Riekstiņš informē ZKP sēdes dalībniekus par priekšlikumu mencu piezvejas kvotas
izmantošanas regulēšanai 2020. gadā (prezentācija pievienota šī protokola
2.pielikumā). Atzīmē, ka ZM jau ir notikusi atsevišķa diskusija ar zvejnieku pārstāvjiem
par mencu piezvejas izmantošanas nosacījumiem un papildus zvejas regulēšanas
pasākumiem 2020. gadam.
ZM pamatojoties uz institūta “BIOR” atzinumu vēlas ierosināt aizliegt zvejot plekstes
25. un 26. zvejas apakšrajonā ņemot vērā, ka šajos apakšrajonos galvenokārt tiek
zvejotas mencas.
N. Riekstiņš norāda, ka no padomes vēlas gūt atbalstu mencu piezvejas regulēšanas
priekšlikumiem, kā arī piedāvātajam mencu piezvejas apjoma lielumam reņģu, brētliņu
un plekstu zvejā, lai to varētu ieviest 2020. gadā.
I. Fikss uzskata, ka plekstu zvejas aizliegums 25. un 26. apakšrajonā nozīmēs arī teju
pilnīgu plekstu zvejas aizliegumu, jo 28. apakšrajonā zvejot būs iespējams tikai vienu
mēnesi. Izsaka priekšlikumu atstāt iespēju zvejot vismaz 25. apakšrajonā. I.Fikss
uzsver, ka sakarā ar to, ka rietumu mencas specializētā zveja ir saglabāta, ir jānosaka
rietumu mencas zvejas limiti, lai mencu zvejnieki tos varētu izmantot.
N. Riekstiņš ierosina rīkot atsevišķu apspriedi par rietumu mencas un plekstes zvejas
nosacījumiem, lai vienotos par šiem jautājumiem. Diskusijā nepieciešams iesaistīt arī
institūta “BIOR” pārstāvjus, lai sanāksmē varētu analizēt un pārrunātu institūtā
pieejamos datus. Jāņem vērā, ka arī rietumu mencai 2020. gadam ir zvejas iespēju krass
samazinājums. N. Riekstiņš uzskata, ka ir nepieciešams noteikt vismaz kādus
ierobežojumus, lai rietumu mencas zveja netiktu sadrumstalota niecīgos limitos, kuru
izmantošanai nav nekāda ekonomiska pamatojuma.
Par darba kārtības 2. jautājumu ZKP locekļi nolēma:
1) atbalstīt ZM priekšlikumus par austrumu mencas piezvejas kvotas
izmantošanas regulēšanu 2020. gadā (priekšlikumi prezentācijā šī protokola 2.
pielikumā);
2) ZM Zivsaimniecības departamentam organizēt atsevišķu sanāksmi par rietumu
mencas zvejas iespēju īstenošanas kārtību, kā arī par plekstu zvejas
ierobežojumiem kurā piedalītos zvejnieku un institūta “BIOR” pārstāvji.
3. Limitu sadales principi lašu zvejai 2020. gadam (Informē ZM).
N. Riekstiņš iepazīstina padomes sēdes dalībniekus ar jaunajiem ZM priekšlikumiem
par lašu zvejas limitu apmēriem, kas varētu tikt iedalīti zvejniekiem (prezentācija

pievienota šī protokola 3. pielikumā). Ja zvejnieks gribēs veikt lašu zveju vai mencu
lieguma dēļ nolems pielāgoties lašu zvejai, tad tam maksimāli varētu iedalīt 3000 gab.
lašu limita. Pēc tā apguves, zvejnieks drīkstēs lūgt iedalīt papildus nozvejas apjomu. N.
Riekstiņš aicina zvejniekus izmantot šo iespēju un reāli zvejot lašus, nevis vienkārši
pieteikties šiem apjomiem neveicot zveju. Ja četru mēnešu laikā nebūs veikta zveja,
ZM lems par zvejniekam piešķirtā lašu nozvejas apjoma anulēšanu un piešķiršanu citam
zvejniekam. ZM ierosina arī nenoteikt 2020. gadam uz nelimitēt zvejniekiem kuģu
zvejas dienu skaitu.
Par darba kārtības 3. jautājumu ZKP locekļi nolemj atbalstīt ZM izstrādāto
priekšlikumu par lašu zvejas limitu apmēriem (3000 gab. vienam zvejniekam) un
limitu izmantošanas nosacījumiem, kā arī par kuģu zvejas dienu ierobežošanas
nepiemērošanu 2020. gadā (priekšlikums prezentācijā šī protokola 3. pielikumā).
4. Par ZKP pārstāvja deleģēšanu dalībai Rīcības programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014-2020 Uzraudzības komitejā (Informē ZM).
N. Riekstiņš informē sēdes dalībnieku, ka no ZKP Rīcības programmas zivsaimniecības
attīstībai 2014-2020 Uzraudzības komitejā ir paredzēti 6 dalībnieki un biedrības
“Latvijas Zivsaimnieku asociācija” izvirzītais pārstāvis D. Šmits, kurš aizstātu I. Voitu,
(vairs nav ZKP loceklis), jau ir iekļauts komitejas sastāvā kā biedrības “Latvijas
Zivrūpnieku asociācija” pārstāvis. Šajā sakarā N. Riekstiņš aicina ZKP sēdes
dalībniekus izvirzīt vēl vienu pārstāvi dalībai Uzraudzības komitejā I. Voita vietā.
D. Šmits ierosina I. Voita vietā virzīt kā pārstāvi darbībai Rīcības programmas
zivsaimniecības attīstībai 2014-2020 Uzraudzības komitejā biedrības “Latvijas
Zivsaimnieku asociācija” pārstāvi V. Ūli.
Par darba kārtības 4. jautājumu ZKP locekļi apstiprina biedrības “Latvijas
Zivsaimnieku asociācija” izvirzīto pārstāvi V. Ūli, lai aizstātu I. Voitu Rīcības
programmas zivsaimniecības attīstībai 2014-2020 Uzraudzības komitejā.
5. Informācija par Ministru kabineta noteikumu grozījumiem par zvejas licenču
izsniegšanas funkciju nodošanu pašvaldībām (Informē ZM).
N. Riekstiņš iepazīstina sēdes dalībniekus ar Ministru Kabineta noteikumu
Grozījumiem, ar kuriem pašvaldībām tiks nodota zvejas atļauju (licenču) izsniegšanas
funkcijas (prezentācija pievienota šī protokola 4.pielikumā). N. Riekstiņš informē, ka
valdība ir lēmusi, ka grozījumi Administratīvās atbildības likumā stāsies spēkā 2020.
gada 1. jūlijā, līdz ar to tiks pagarināti arī grozījumi Zvejniecības likumā, kuri
pašvaldībām deleģē tās funkcijas, spēkā stāšanās laiks. Tas nozīmē, ka pašvaldībām šī
deleģētā funkcija būs jāpilda no 2020. gada 1. jūlija. N. Riekstiņš arī paskaidro kārtību
zvejas datu elektroniskai ievadei zivsaimniecības informācijas sistēmā. N. Riekstiņš
norāda, ka tie piekrastes zvejnieki, kuri būs izvēlējušies reģistrēt zvejas žurnālus papīra
formā drīkstēs to darīt arī turpmāk, līdz pārejas noteikumos noteiktajam termiņam.
Par darba kārtības 5. jautājumu ZKP locekļi pieņēma zināšanai ZM sniegto
informāciju par Ministru kabineta noteikumu grozījumiem par zvejas licenču
izsniegšanas funkciju nodošanu pašvaldībām.
6. Dažādi.
6.1. Biedrības “Kurzemes Zvejnieku Asociācija” 2019. gada 29. novembra
iesniegums par pieejamo zvejas limitu sadali komercdarbībai zvejniecībā.

N. Riekstiņš sola, ka ZM izvērtēs iesniegto priekšlikumu grozījumus (iesniegums
pievienots šī protokola 5.pielikumā) un ja nepieciešams sagatavos attiecīgus grozījumus
Ministru kabineta noteikumos.
Par darba kārtības 6.1. jautājumu ZKP locekļi pieņēma zināšanai biedrības
“Kurzemes Zvejnieku Asociācija” iesniegto iesniegumu.

Padomes priekšsēdētājs
Ministrs

K. Gerhards

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

