Zivsaimniecības konsultatīvās padomes lēmuma
elektroniskās saskaņošanas
PROTOKOLS
Rīgā
2016.gada 1.decembrī

Nr.4.2-8e/4/2016

Zivsaimniecības konsultatīvā padome (turpmāk – padome), izmantojot elektroniskās
saskaņošanas procedūru, ir pieņēmusi šādu lēmumu:
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005. gada 25. janvāra noteikumu Nr.62
„Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums” 16. punktu, saskaņā ar 2015.
gada 28. septembra padomes sēdē apstiprināto kārtību padomes lēmumu
pieņemšanai elektroniskās saskaņošanas procesā (Padomes 28.09.2015. sēdes
protokola Nr. 4.2-8/5/2015 4.3.apakšpunkts), padome nolēma:
Apstiprināt limitu sadales principus mencu un lašu zvejai 2017.gadam.
Nozvejas limitu sadale mencu zvejai:
- ja 2015.gadā komercsabiedrībai iedalītais mencu limits apgūts vismaz 70% apjomā
no Latvijas mencu nozvejas limitu vidējās apguves efektivitātes, nozvejas limita
apguve komercsabiedrībai tiek ieskaitīta pilnā apmērā;
- ja 2015.gadā sabiedrībai iedalītais mencu limits apgūts mazāk par 70% no Latvijas
nozvejas limitu vidējās apguves efektivitātes, tad mencu limits tiek proporcionāli
samazināts par komercsabiedrības līdz vidējam līmenim neapgūto limita daļu;
- tā kā mencu nozvejas limits 22-24 apakšrajonā vairākumam sabiedrību tika
apmainīts pret limitu 25-32 apakšrajonā, nozvejas limitu 2017.gadam 22-24
apakšrajonā nosaka proporcionālu sabiedrību 2016.gadam noteiktajiem limitiem un
ievērojot veiktās limitu apmaiņas uz pastāvīgu laiku.
Nozvejas limitu sadale lašu zvejai:
Ņemot vērā to, ka pēdējos gados nav veikta lašu nozveja aiz piekrastes ūdeņiem un
nav iespējams piemērot efektivitātes rādītājus, 2017.gadam komercsabiedrībām:
- iedalīt sākotnēju lašu zvejas limitu pamatojoties uz viņu pieprasījumu, bet ne
lielākā apmērā kā 300 gab.
- ja sākotnēji iedalīto lašu nozvejas limitu komercsabiedrība 2017.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 2017.gadā veicama tikai valsts
līmenī, izvērtējot reālajā zvejā komercsabiedrību neizmantoto lašu zvejas
iespēju atlikumu.
2017.gadā nepiemērot kuģu zvejas dienu ierobežojumus.
Šis lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi. Padomes sekretariāts lēmuma
projektu 2016. gada 25. 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 2015.
gada 28. septembra padomes sēdē apstiprināto kārtību lēmumu pieņemšanai

elektroniskās saskaņošanas procesā (Padomes 28.09.2015. sēdes protokola Nr. 4.28/5/2015 4.3.apakšpunkts), ņemot vērā to, ka līdz norādītajam termiņam netika
saņemti padomes locekļu iebildumi vai priekšlikumi, padomes lēmums ir uzskatāms
par saskaņotu un pieņemtu bez padomes sēdes sasaukšanas.
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