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Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 62
“Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums” 16.punktu Zivsaimniecības
konsultatīvās padome (turpmāk – padome) lēmumus var pieņemt elektroniskās
saskaņošanas procesā, izmantojot elektroniskās saskaņošanas procedūru, atbilstoši
Zemkopības ministrijas 2017. gada 15. maija rīkojuma Nr. 75 ‘’Par Zivsaimniecības
konsultatīvās padomes sastāvu’’ 3.punktam.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumu Nr. 918 ‘’Noteikumi
par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas
kārtību,, (turpmāk – limitu noteikumi) 71.1 punktu rūpnieciskās zvejas tiesību
nomniekam piešķiramo nozvejas limitu nomas termiņa nākamajam kalendāra gadam
nosaka proporcionāli iepriekšējā gadā iedalītajam nozvejas limitam un vienu gadu
pirms iepriekšējā gada faktiskajā nozvejā apgūtajai limita daļai, papildus ņemot vērā
noteiktos nomnieka zvejas efektivitātes noteikšanas kritērijus iepriekšējā zvejas tiesību
izmantošanas termiņā.
Pamatojoties uz limitu noteikumu 71.2 punktu, padome var ierosināt arī citus kritērijus
atsevišķu zivju sugu zvejas efektivitātes noteikšanai, kas piemērojami konkrētajā
nozvejas limitu piešķiršanas gadā, ja tie ir nepieciešami atkarībā no situācijas maiņas
atsevišķu zivju sugu zvejā. Par šādu zvejas efektivitātes noteikšanas kritēriju
piemērošanu pieņem lēmumu par konkrēto zivju sugu zvejas regulēšanas pasākumiem
attiecīgajā kalendāra gadā.
Ņemot vērā, ka pēdējos gados nav veikta lašu nozveja aiz piekrastes ūdeņiem un nav
iespējams piemērot efektivitātes rādītājus, lai iedalītu sākotnēju lašu zvejas limitu 2019.
gadam, kā arī nav pamatotas nepieciešamības piemērot kuģu zvejas dienu
ierobežojumus, padome ir pieņēmusi šādus lēmumus:
1) Apstiprināt limitu sadales principus komercsabiedrībām lašu zvejai 2019.
gadam:
- iedalīt sākotnēju lašu zvejas limitu pamatojoties uz viņu pieprasījumu, bet ne
lielākā apmērā kā 300 gab.;
- ja sākotnēji iedalīto lašu nozvejas limitu komercsabiedrība 2019. gadā spēj
pilnībā apgūt, tad komercsabiedrībai ir tiesības pieprasīt un saņemt papildus
lašu nozvejas apjomu, ja ministrijai uz to brīdi ir pieejami brīvi un neiedalīti
lašu limiti;
- lašu nozvejas limitu starptautiskā apmaiņa 2019. gadā sākotnēji veicama tikai
valsts līmenī, izvērtējot reālajā zvejā komercsabiedrību neizmantoto lašu zvejas
iespēju atlikumu.

2) 2019. gadā nepiemērot kuģu zvejas dienu ierobežojumus.

Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi. Padomes sekretariāts lēmuma
projektu 2018. gada 9. novembrī 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 2017. gada 15. maija rīkojuma Nr. 75 ‘’Par Zivsaimniecības
konsultatīvās padomes sastāvu’’ 3.punktā noteikto kārtību lēmumu pieņemšanai
elektroniskās saskaņošanas procesā, ņemot vērā to, ka līdz norādītajam termiņam š.g.
15.novembrim plkst. 10.00 netika saņemti padomes locekļu iebildumi vai priekšlikumi,
padomes lēmums ir uzskatāms par saskaņotu un pieņemtu bez padomes sēdes
sasaukšanas.
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