Zivsaimniecības konsultatīvās padomes lēmuma
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Nr. 4.2-8e/5/2020

Zivsaimniecības konsultatīvā padome, izmantojot elektroniskās saskaņošanas
procedūru, par mencu piezvejas, plekstu un lašu limitu izmantošanas regulāciju
2021.gadā ir pieņēmusi šādu lēmumu:
Atbalstīt Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta izstrādātos
priekšlikumus mencu piezvejas, plekstu un lašu limitu izmantošanas regulācijai
2021.gadā, tai skaitā:
I Piekrastes zvejā
1. Mencu piezvejas apjoms piekrastes komerczvejā 2021. gadā nosakāms 10 t
apmērā no Latvijai noteiktās austrumu mencu piezvejas kvotas (51 t), lai samazinātu
risku potenciālai zvejas slēgšanai piekrastē.
2. Komerczvejniekiem, kas zvejo Baltijas jūras piekrastes ūdeņos (izņemot Rīgas
jūras līci 28.1.apakšrajonā) nosakāms pienākums 2021. gadā apkopot mencu piezvejas
datus par katrām desmit dienām, skaitot no mēneša sākuma. Minēto informāciju līdz
katra mēneša desmitās dienas beigām iesniegt Valsts vides dienestā, nosūtot to ar
elektronisko vai mobilo saziņas līdzekļu starpniecību;
3. Komerczvejniekiem, kuri veic zveju Rucavas, Nīcas, Grobiņas un Pāvilostas
novadu un Liepājas pilsētas administratīvajai teritorijai pieguļošajos piekrastes ūdeņos,
vai šajās teritorijās veic plekstu zveju aiz piekrastes ūdeņiem noteikt papildu
pienākumus:
3.1. ja, izceļot zvejas rīkus konstatē, ka mencas piezveja sasniedz 10 procentus
vai vairāk no kopējā visu zivju nozvejas apjoma, nākamajā reizē zvejas rīkus ievieto ne
tuvāk kā divu jūras jūdžu attālumā no vietas, kur konstatēta lielāka apjoma mencu
piezveja vai atsāk zvejas darbības tajā pašā vietā ne ātrāk kā 72 stundas pēc zvejas rīku
izcelšanas;
3.2. no 2021. gada 1. maija līdz 2021. gada 31. decembrim ar elektronisko vai
mobilo saziņas līdzekļu starpniecību nosūtīt Valsts vides dienestam šādu informāciju:
3.2.1. ziņojumus par plānoto iziešanas jūrā laiku un kuģa (laivas) nosaukumu vai
reģistrācijas numuru (izņemot tiem piekrastes kuģiem (laivām), kas aprīkoti ar
automātisko identifikācijas sistēmu), ar kuru plāno zvejot. Ziņojumu nosūtīt/ iesniegt
pirms iziešanas jūrā;
3.2.2. iepriekšējos paziņojumus par paredzamo ienākšanas laiku zivju
izkraušanas vietā, sniedzot informāciju atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumu Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un

ekonomiskās zonas ūdeņos” 5.pielikumam. Paziņojumu iesniegt vismaz 2 stundas
pirms plānotās izkraušanas uzsākšanas, taču, ja zvejas rajons atrodas tuvāk un minēto
prasību par iepriekšējā paziņojuma laiku nevar nodrošināt, kā arī komerczvejniekiem,
kas zvejo ar zivju vai reņģu tīkliem, neatkarīgi no zvejas rajona atrašanās vietas,
iepriekšējo paziņojumu ir atļauts iesniegt nekavējoties pēc zvejas darbības pabeigšanas,
bet pirms nozvejas tālākas transportēšanas;
3.2.3. paziņojumam, kas minēts 3.2.2. apakšpunktā, pievienot zvejā izmantoto
zvejas rīku izvietošanas vietas vienu vidējo ģeogrāfisko koordinātu, ievērojot šādus
papildu nosacījumus:
3.2.3.1. zvejojot ar murdiem un stāvvadiem, ja vairāki rīki atrodas netālu viens
no otra, kopā ar ģeogrāfisko koordinātu jānorāda arī izvietoto rīku skaits;
3.2.3.2. zvejojot ar tīklu jedām, jāsniedz viena vidējā ģeogrāfiskā koordināta
katrai jedai;
3.2.3.3. ja individuāli zvejas rīki vai vairāku zvejas rīku grupas (viena veida
zvejas rīki, kas izvietoti grupā nelielā attālumā viens no otra), atrodas tādā attālumā
viena no otras, kas pārsniedz 1 jūras jūdzi, jānorāda atsevišķas to (attiecīgo zvejas rīku
vai zvejas rīku grupu) izvietojuma vietu vidējās ģeogrāfiskās koordinātas.
4. Piekrastes komerczvejniekiem noteiktie papildu pienākumi attiecināmi arī uz
piekrastes komerczvejniekiem, kas veic plekstu zveju aiz piekrastes ūdeņiem atbilstoši
Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumu Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko
zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” 6.4. apakšpunktā noteiktajai
kārtībai.
5. Piekrastes komerczvejā izmantotajam mencu piezvejas apjomam sasniedzot
80% no piekrastei rezervētā kopējā mencu piezvejas apjoma, turpmākā zveja ar zivju
tīkliem Rucavas, Nīcas, Grobiņas un Pāvilostas novadu un Liepājas pilsētas
administratīvajai teritorijai pieguļošajos piekrastes ūdeņos ir apturama. Šajā gadījumā
Zemkopības ministrija sniedz paziņojumu Latvijas Vēstnesī par mencu piezvejas
apjoma 80% līmeņa sasniegšanu un zvejas ar zivju tīkliem apturēšanu attiecīgajos
piekrastes ūdeņos.
II Reņģu un brētliņu zvejā Baltijas jūras
ūdeņiem 2021.gadā

25.-32.apakšrajonā aiz piekrastes

6. Reņģu un brētliņu zvejai Baltijas jūras 25.-32.apakšrajonā aiz piekrastes
ūdeņiem 2021.gadā no Latvijai noteiktās austrumu mencu piezvejas kvotas (51 t)
rezervēt mencu piezvejas apjomu 6 t apmērā.
7. Ja, izceļot zvejas rīkus, konstatē, ka mencas piezveja pārsniedz 1 procentu no
kopējās nozvejas apjoma, nākamajā reizē zvejas rīkus ievieto ne tuvāk kā desmit jūras
jūdžu attālumā virzienā uz ziemeļiem no vietas, kur konstatēta lielāka apjoma mencu
piezveja vai atsāk zvejas darbības tajā pašā vietā ar jebkuru no uzņēmuma zvejā
izmantojamiem kuģiem ne ātrāk kā 72 stundas pēc zvejas rīku izcelšanas.
III Plekstu zvejā Baltijas jūras 25.-32.apakšrajonā aiz piekrastes ūdeņiem
2021.gadā
8. Plekstu zvejai Baltijas jūras 25.-32.apakšrajonā aiz piekrastes ūdeņiem 2021.
gadā no Latvijai noteiktās austrumu mencu piezvejas kvotas (51 t) paredzēt 30 t mencu
piezvejas apjomu, nosakot mencu piezvejas proporciju 1 t mencu uz 18,75 t plekstu,
kas jāievēro katra 2021. gada pusgada ietvaros.
9. 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.
IV Mencu piezvejas kvotas rezerve
10. Lai novērstu nepieciešamību kāda zvejas veida apturēšanai, ņemot vērā
nelielo austrumu mencu piezvejas kvotu 2021. gadā, 5 t no noteiktās piezvejas kvotas
atstāt rezervē un sākotnēji neparedzēt nevienam zvejas segmentam. Par šī apjoma
izmantošanu lemt gada nogalē atbilstoši mencu piezvejas situācijai zvejniecības
dažādos segmentos.
V Rīcība mencu piezvejas apjomu pilnīgas izmantošanas gadījumos
11. Ja kādā no zvejas segmentiem rezervētais austrumu mencu piezvejas apjoms
tiks pilnībā izmantots, Zemkopības ministrijai jāizvērtē situācija un, konsultējoties ar
zvejniecības nozari, jāizskata iespējas iedalīt papildus mencu piezvejas apjomu
attiecīgajam segmentam, piešķirot daļu no rezervē atstātā apjoma vai pārdalot apjoma
daļu no citiem zvejas segmentiem, kur rezervētais mencu piezvejas apjoms netiks
pilnībā izmantots. Ja tas nav iespējams, attiecīgā zvejas segmenta zveja, kur mencu
piezvejas apjoms ir pilnībā izmantots, 2021. gadā ir apturama.
12. Ja 2021.gadā pilnībā tiks izmantota Latvijai noteiktā kopējā austrumu mencas
piezvejas kvota, slēgt jebkura veida zveju Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī, kurā
potenciāli var tikt piezvejots jebkāds mencu apjoms, gan aiz piekrastes, gan piekrastes
ūdeņos.
VI Mencu zvejā Baltijas jūras 22.-24.apakšrajonā
13. Mencu nozvejas limiti 2021. gadam Baltijas jūras 22.-24. apakšrajonā
nosakāmi proporcionāli zvejniecības komercsabiedrību 2020. gadam noteiktajiem
limitiem un ievērojot arī starp komercsabiedrībām veiktās limitu apmaiņas, kas veiktas
uz pastāvīgu laiku.
VII Lašu nozvejas kvotas izmantošanas principi 2021.gadā
14. Komerczvejniekiem, kuri laikā no 2018. līdz 2020. gadam reāli veikuši lašu
zveju, 2021. gadā lašu sākotnējo nozvejas limitu piešķir tādā apmērā, kas vienāds ar
lielāko nozvejoto lašu daudzumu vienā kalendārajā gadā laikā no 2018. līdz 2020.
gadam (par 2020.gadā nozvejoto daudzumu uzskata uz 15.12.2020. nozvejoto lašu
daudzumu, kam pieskaitīts 15% palielinājums). Tie zvejnieki, kuri reāli veikuši zveju
minētajos gados (vai kādā gadā), bet kuru lielākā gada nozveja nesasniedz 300 gab. lašu
var pretendēt uz 300 gab. lašu sākotnējo nozvejas limitu, izņemot gadījumus, ja
komerczvejnieks atbilstoši savām iespējām ir pats pieprasījis mazāku lašu nozvejas
limitu. Ja četru mēnešu laikā ir nozvejoti mazāk nekā 10% no iedalītā limita,
Zemkopības ministrija anulē vai samazina zvejniekam piešķirto lašu nozvejas limitu un

atgriež to savā pārvaldībā.
15. Komerczvejniekiem, kuri laikā no 2018. līdz 2020. gadam nav veikuši lašu
zveju, sākotnējo lašu limitu piešķir pēc rakstiska apliecinājuma iesniegšanas
Zemkopības ministrijā, kurā norādīts, ka uzņēmums mēneša laikā no lašu limita
saņemšanas uzsāks lašu zveju. Maksimālais sākotnēji piešķiramais apjoms šiem
komerczvejniekiem – 300 gab. lašu. Ja viena mēneša laikā pēc lašu limita saņemšanas
netiek uzsākta lašu zveja, vai divu mēnešu laikā ir nozvejoti mazāk nekā 10% no
iedalītā limita, Zemkopības ministrija anulē vai samazina zvejniekam piešķirto lašu
nozvejas limitu un atgriež to savā pārvaldībā.
16. Ja komerczvejnieks ir nozvejojis vismaz 80% no tam piešķirtā lašu nozvejas
limita, tam ir tiesības lūgt lašu papildlimitu. Vienā reizē piešķiramais lašu papildlim its
nepārsniedz 300 gab.
17. No Latvijai 2021. gadam pieejamā lašu nozvejas apjoma zvejai Baltijas jūrā
aiz piekrastes ūdeņiem (11708 gab., kas veido 94% no Latvijai 2021. gadā noteiktās
lašu nozvejas kvotas 12455 gab., atbilstoši Zvejniecības likumā noteiktajai lašu kvotas
sadales proporcijai starp piekrastes zveju un zveju aiz piekrastes ūdeņiem) 4708 gab.
lašu zvejas iespēju rezervēt komerczvejniekiem lašu zvejai, bet ar atlikušajiem 7000
gab. veikt zvejas iespēju starptautisku apmaiņu, iemainot citu sugu zvejas iespējas.
18. Lašu nozvejas kvotu starptautiskā apmaiņa 2021.gadā veicama tikai valsts
līmenī (Zemkopības ministrija veic kvotu apmaiņas noformēšanu).
Padomes sekretariāts lēmuma projektu 2020. gada 7. 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 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 11. decembra dienas beigām netika saņemti padomes locekļu
iebildumi vai priekšlikumi, padomes lēmums ir uzskatāms par saskaņotu un pieņemtu
bez padomes sēdes sasaukšanas.
Padomes priekšsēdētājs
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ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

