Zivsaimniecības konsultatīvās padomes lēmuma
elektroniskās saskaņošanas
PROTOKOLS
Rīgā
2019.gada 19.decembrī

Nr. 4.2-8e/8/2019

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 62
“Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums” 16.punktu Zivsaimniecības
konsultatīvās padome (turpmāk – ZKP) lēmumus var pieņemt elektroniskās
saskaņošanas procesā, izmantojot elektroniskās saskaņošanas procedūru, atbilstoši
Zemkopības ministrijas 2019. gada 26. novembra rīkojuma Nr. 140 ‘’Par
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sastāvu’’ 3.punktam.
Ievērojot Zemkopības ministrijā 2019.gada 12.decembra sanāksmē ar zvejniecības
uzņēmumu un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
“BIOR” pārstāvjiem panākto vienošanos par mencu zvejas iespēju Baltijas jūras 22.24.apakšrajonā sadales principiem, kopējām plekstu zvejas iespējām un zvejas
ierobežojumiem un maksimāli pieļaujamā mencu piezvejas apjoma noteikšanu plekstu,
reņģu un brētliņu zvejā Baltijas jūras 25.-32.apakšrajonā, ZKP ir pieņēmusi šādu
lēmumu:
“1) Limitu sadales principi mencu zvejai Baltijas jūras 22.-24.apakšrajonā
(Baltijas jūras rietumu daļas menca) 2020.gadam:
Mencu nozvejas limits 2020.gadam Baltijas jūras 22.-24. apakšrajonā nosakāms
proporcionāli zvejniecības komercsabiedrību 2019.gadam noteiktajiem limitiem un
ievērojot arī starp komercsabiedrībām veiktās limitu apmaiņas, kas veiktas uz pastāvīgu
laiku.
2) Plekstu zvejas iespējas 2020.gadam:
Ar plekstu zveju Baltijas jūrā aiz piekrastes ūdeņiem 2020.gadā atļauts nodarboties
zvejniecības komercsabiedrībām, kas Zemkopības ministrijā iesniegušas pieteikumu
plekstu zvejai. Noteikts plekstu nozvejas apjoms konkrētiem zvejniecības
uzņēmumiem netiek rezervēts, bet Zemkopības ministrija seko līdzi, lai zvejnieku
kopējā nozvejā netiek pārsniegts kopējais plekstu nozvejas apjoms 1500 tonnas, par ko
tika panākta vienošanās Zivsaimniecības konsultatīvās padomes 2019.gada 5.decembra
sēdē. Plekstu kopējai nozvejai sasniedzot 1500 tonnas, plekstu zveja tiek apturēta, ja
vien Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” nav
sniedzis atzinumu, ka kopējais pieļaujamais plekstu nozvejas apjoms varētu tikt
palielināts.

3) Maksimāli pieļaujamais mencu piezvejas apjoms plekstu zvejā aiz
piekrastes ūdeņiem 2020.gadam:
Sakarā ar ierobežotu mencu piezvejas apjomu, lai neradītu risku citu sugu zvejas
pārtraukšanai, veicot plekstu zveju Baltijas jūras 25.-32.apakšrajonā aiz piekrastes
ūdeņiem 2020.gadā, jāievēro maksimāli pieļaujamā mencu piezvejas proporcija – 1
tonna mencu uz 18,75 tonnām plekstu. Šī proporcija nedrīkst tikt pārsniegta 2020.gada
katra ceturkšņa griezumā (zvejniecības uzņēmuma trīs mēnešu plekstu kopējā nozvejā
mencu piezveja nedrīkst summāri pārniegt proporcijā noteikto). Proporcijas
pārsnieguma gadījumā, pret zvejniecības uzņēmumu var tikt pielietotas soda sankcijas.
4) Plekstu zvejas ierobežojumi Baltijas jūrā 2020.gadā:
Ievērojot Padomes 2019. gada 30. oktobra Regulā (ES) 2019/1838, ar ko 2020. gadam
nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras
piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) 2019/124 noteikto mencu piezvejas
kvotas apguves aizliegumu Baltijas jūras 25. un 26. apakšrajonā laikā no 2020.gada
1.maija līdz 31.augustam un Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija
regulā (ES) 2019/1241 par zvejas resursu saglabāšanu un jūras ekosistēmu aizsardzību
ar tehniskiem pasākumiem un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 2019/2006, (EK)
Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013, (ES)
2016/1139, (ES) 2018/973, (ES) 2019/472 un (ES) 2019/1022 un atceļ Padomes
Regulas (EK) Nr. 894/97, (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2549/2000, (EK) Nr. 254/2002,
(EK) Nr. 812/2004 un (EK) Nr. 2187/2005 noteikto plekstu zvejas liegumu Baltijas
jūras 26.-29.apakšrajonā no 15.februāra līdz 15.maijam un Baltijas jūras 32.apakšrajonā
no 15.februāra līdz 31.maijam, nenoteikt papildus plekstu zvejas liegumu Baltijas jūras
25. un 26. apakšrajonā 2020.gadā.
5) Maksimāli pieļaujamais mencu piezvejas apjoms reņģu un brētliņu zvejā
aiz piekrastes ūdeņiem 2020.gadam:
Sakarā ar ierobežotu mencu piezvejas apjomu, lai neradītu risku citu sugu zvejas
pārtraukšanai, veicot reņģu un brētliņu zveju Baltijas jūras 25.-32.apakšrajonā aiz
piekrastes ūdeņiem 2020.gadā, jāievēro maksimāli pieļaujamā mencu piezvejas
proporcija – 1 tonna mencu uz 500 tonnām reņģu un brētliņu. Šī proporcija nedrīkst tikt
pārsniegta 2020.gada katra ceturkšņa griezumā (zvejniecības uzņēmuma trīs mēnešu
reņģu un brētliņu kopējā nozvejā mencu piezveja nedrīkst summāri pārniegt proporcijā
noteikto). Proporcijas pārsnieguma gadījumā, pret zvejniecības uzņēmumu var tikt
pielietotas soda sankcijas.”
ZKP sekretariāts lēmuma projektu 2019. gada 16. decembrī 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 2019. gada 26. novembra rīkojuma Nr. 140 ‘’Par
Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sastāvu’’ 3.punktā noteikto kārtību lēmumu

pieņemšanai elektroniskās saskaņošanas procesā, ņemot vērā to, ka līdz norādītajam
termiņam - 2019.gada 19. decembra 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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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

