Ministru kabineta noteikumu projekta
“Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos
Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi””
sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums
Mērķis, risinājums un
Ir sagatavots Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi
projekta spēkā stāšanās Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 800
laiks (500 zīmes bez
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi””
atstarpēm)
(turpmāk – noteikumu projekts), kura mērķis ir precizēt, pilnveidot
un skaidrāk noteikt personu pienākumus un tiesības makšķerēšanā,
vēžošanā un zemūdens medībās, lai mazinātu tiesību normu
interpretācijas iespējas.
Noteikumu projektā ir noteikts konkrētu kanālu un caurteču
saraksts, kurās pavasarī ir aizliegts makšķerēt, jo ne visos kanālos
un caurtecēs no zivju resursu aizsardzības viedokļa būtu
saglabājams šāds aizliegums. Tāpat ir paredzēts izņēmums
sadalīšanas aizliegumam salakām un reņģēm, jo makšķerējot citas
zivis, tās visbiežāk sadala. Tāpat tiek noteikts reņģu loma limits, jo
reņģes piekrastes zvejā ir limitētas ar nozvejas apjomiem.
Noteikumu projektā tiek noteikta arī pamattakse par pārkāpumu, ja
lomā ir sadalītas zivis, kurām ir noteikts ieguves limits, kā arī tiek
noteikta pamattakse par zaudējumu aprēķinu par nelikumīgi
iegūtām mencām un akmeņplekstēm par 1 gabalu.
Noteikumu projektā ir ietverti arī atsevišķi tehniski precizējumi
(precizētas koordinātes, precizēta noteiktā lieguma vieta u.c.), kas
personām palīdzēs pilnvērtīgāk ievērot noteiktās normas.
Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas Latvijas
Vēstnesī.

1.
2.

I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Pamatojums
Zvejniecības likuma 13. panta pirmās daļas 3. punkts
Pašreizējā
Spēkā esošajos Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra
situācija un
noteikumos Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
problēmas, kuru
medību noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.800)
risināšanai tiesību nepieciešams risināt sekojošus jautājumus:
akta projekts
1) privātos ūdeņos nav noteikts pienākums papildus MK
izstrādāts,
noteikumiem Nr.800 ievērot noteikumos par zvejas tiesību
tiesiskā
izmantošanu privātajos ūdeņos noteiktos pienākumus, kas attiecas
regulējuma
uz šādu ūdeņu pieejamību makšķerēšanai, vēžošanai un zemūdens
mērķis un būtība medībām. Makšķerniekiem, kuri makšķerē privātos ūdeņos, kuri
atrodas uz viena zemes īpašnieka zemesgabala un/vai kopīpašumos
esošos ūdeņos, ir nepieciešama privāto ūdeņu īpašnieka atļauja,
tomēr ir situācijas, kad personas ignorē īpašnieka aizliegumu
makšķerēt un par šādu noteikumu pārkāpumu tās nav iespējams
saukt pie administratīvās atbildības. Noteikumu projekta 1.punktā
ietverta norma, kas nosaka pienākumu ievērot attiecīgo normatīvo
regulējumu;
2) MK noteikumu Nr.800 9.punktā nav paredzēts izņēmums
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sadalīšanas aizliegumam salakām un reņģēm, kaut gan makšķerējot
salakas un reņģes visbiežāk tiek sadalītas, izmantojot tās par ēsmu
citu zivju makšķerēšanā. Noteikumu projekta 2.punkts paredz
attiecīgu precizējumu;
3) Latvijas Zvejnieku federācija (turpmāk – LZF) iesniedza
Zemkopības ministrijai (turpmāk – ZM) priekšlikumu par reņģu
loma limitēšanu 10 kg apjomā, līdzīgi kā tas jau MK noteikumu
Nr.800 16.7.apakšpunktā ir noteikts salakām un plekstēm. Reņģes
piekrastes zvejā ir limitētas ar nozvejas apjomiem, tāpēc arī
makšķerēšanā būtu jānosaka loma apjoms. Noteikumu projekta
3.punktā ietverta attiecīga reņģu loma limitējoša norma;
4) Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) norādīja, ka MK
noteikumu Nr.800 23.2.2.apakšpunktā ietvertās koordinātas nav
precīzas, tāpēc sagatavoja un iesniedza precizētās koordinātas,
kuras jau ir attiecīgi iekļautas Ministru kabineta 2007. gada 2. maija
noteikumos Nr.296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos
ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos”. Noteikumu projekta
4.punkts precizē 23.2.2.apakšpunktā norādītās koordinātas;
5) spēkā esošajos MK noteikumos Nr.800 24.2.apakšpunkts paredz
makšķerēšanas liegumu no 1. marta līdz 30. aprīlim visos kanālos
un caurtecēs, kas savstarpēji savieno ezerus vai savieno upes un
ezerus ar upēm, vai savieno ezerus un upes ar Baltijas jūru un Rīgas
jūras līci. Vārds “caurtece” sevī ietver skaidrojumu, ka tā var būt arī
upe. Praksē veidojas diskusijas par šī vārda piemērošanu aizlieguma
ievērošanā. Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu
ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvā padome
(turpmāk – Padome) sagatavoja konkrētu kanālu un caurteču
sarakstu, kurās pavasarī būtu nosakāms makšķerēšanas liegums.
Saraksts balstīts uz VVD, Dabas aizsardzības pārvaldes un Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta “BIOR”
(turpmāk – BIOR) vērtējumu un priekšlikumiem par attiecīgām
vietām, kurās no zivju resursu aizsardzības viedokļa būtu svarīgi
noteikt makšķerēšanas liegumu. Ar šādu sarakstu turpmāk tiktu
atcelts vispārējs makšķerēšanas aizliegums pavasarī, kas šobrīd
darbojas visos kanālos un caurtecēs. Tā kā sarakstā ietvertas tikai
zivju resursiem un to aizsardzībai būtiskākās vietas, tiks mazinātas
arī interpretācijas iespējas par attiecīgo lieguma normu piemērošanu
konkrētās vietās. Turklāt MK noteikumu Nr. 800 3.pielikumā jau ir
aptverti galvenie ūdeņi – upes, kā arī dažas caurteces (Loču kanāls,
Buļļupe, Sarkandaugava), kuros ir noteikts makšķerēšanas liegums
pavasarī. Noteikumu projekta 5. un 14.punkts noregulē šos
jautājumus;
6) noteikumu projekta 6., 7. un 8.punkts risina problēmu, kas
saistīta ar saikļa „un” pielietošanu praksē, kas nozīmē to, ka
vienlaikus jābūt mazizmēra zivij un pārsniegtam lomam, lai
pārkāpējs varētu tikt sodīts. Ja visas zivis lomā ir mazizmēra, bet
skaita ziņā tik, cik atļauts paturēt lomā, tad zaudējumi tiek
aprēķināti pēc pamattakses, taču par visām mazizmēra zivīm
zaudējuma aprēķinam būtu jāpielieto trīskārša vai pieckāršā
pamattakse, jo tas ir būtisks MK noteikumu Nr.800 pārkāpums.
Tāpat attiecīgi tiek precizēts MK noteikumu Nr.800
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4.

1.

44.2.5.apakšpunkts, lai pārkāpējam sodu varētu piemērot gan tad, ja
tas ir slēpis lomu, gan arī tad, ja tas nav uzrādījis zivju un vēžu
ieguves rīkus, nevis tikai gadījumā, ja ir sakrituši abi apstākļi.
Noteikumu projektā saiklis „un” attiecīgajos MK noteikumu Nr.800
punktos nomainīts uz „vai”;
7) noteikumu projekta 9. punktā pēc VVD priekšlikuma tiek
precizēti atbilstoši lieguma posmi, jo dabā atsevišķi ģeogrāfiski
objekti vairs nepastāv, vai arī tiem ir mainījies nosaukums. Papildus
noteikumu projekta 10.punktā ir ietverts makšķerēšanas liegums
pavasarī arī Krēmeru baseinā, jo no krasta nārsta periodā tiek
cemmerētas līdakas;
8) MK noteikumu Nr.800 37.punktā un 7.pielikuma 11.punktā
noteiktā atļauja veikt zemūdens medības Daugavā, neattiecas uz
Vecdaugavu un citiem Daugavas posmiem vai daļām, attiecīgi
noteikumu projekta 11.punktā tiek precizēts, kurās Daugavas daļās
ar zemūdens medībām nedrīkst nodarboties;
9) spēkā esošo MK noteikumu Nr.800 8.pielikumā nav iekļauta
pamattakse, pēc kuras būtu iespējams aprēķināt zaudējumus
sadalītām zivīm. MK 800 noteikumu 44.2.4. apakšpunkts nosaka,
ka pamattakses piemēro pieckāršā apmērā par zivju sadalīšanu vai
veseluma mainīšanu to ieguves laikā. Noteikumu projekta
12.punkts paredz papildināt MK noteikumu Nr.800 8. pielikumu ar
pamattaksi par sadalītām zivīm 143 EUR/kg apmērā. Šādi tiek
noteikta maksimāli augstākā šajos noteikumos jau citām zivju
sugām paredzētā pamattakse, jo fiksējot pārkāpumu nebūtu jāveic
pētnieciskais darbs nosakot zivju sugu sadalītām zivīm, it sevišķi ja
tās ir bez ādas, atdalītām galvām, zvīņām u.c. būtiskām daļām pēc
kuras var noteikt zivs sugu. Kilograms kā uzskaites mērvienība
būtu pietiekama, lai kompensācijas apmēram būtu preventīvs
raksturs, kas atturētu pārkāpējus no šīs noteikumu normas
pārkāpšanas;
10) MK noteikumos Nr.800 akmeņplekstei un mencai loma limits ir
noteikts gabalos, bet šo noteikumu 8.pielikumā piemērojamā
pamattakse par zaudējumu aprēķinu par nelikumīgi iegūtām zivīm
ir noteikta kilogramos (15 EUR/kg). Lai novērstu šo pretrunu
noteikumu projekta 13.punkts paredz noteikt akmeņplekstei un
mencai pamattaksi par 1 gabalu 36 EUR apmērā, kas ir pielīdzināta
pammattaksei par vienu zandartu, jo abas šīs zivju sugas ir
pieskaitāmas vērtīgām zivīm.
Zemkopības ministrija, VVD, BIOR, Padome.

Projekta izstrādē
iesaistītās
institūcijas un
publiskas
personas
kapitālsabiedrības
Cita informācija
Nav.

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un
administratīvo slogu
Sabiedrības
Noteikumu projekts ietekmēs makšķerniekus, vēžotājus un
mērķgrupas, kuras
zemūdens medniekus, kā arī VVD un DAP inspektorus,
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3.

4.

5.

tiesiskais regulējums
ietekmē vai varētu
ietekmēt
Tiesiskā regulējuma
ietekme uz
tautsaimniecību un
administratīvo slogu
Administratīvo
izmaksu monetārs
novērtējums
Atbilstības izmaksu
monetārs
novērtējums
Cita informācija

pašvaldību pilnvarotās personas, kuras ir pilnvarotas veikt zivju
resursu ieguves kontroli un sabiedriskie vides inspektori.
Noteikumu projekts nemaina administratīvo slogu.
Sabiedrības grupām un institūcijām noteikumu projekta
tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus, ne arī
veicamās darbības.
Projekts šo jomu neskar.
Projekts šo jomu neskar.

Nav.

III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Projekts šo jomu neskar.
IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Projekts šo jomu neskar.
V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Projekts šo jomu neskar.

1.

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes
Plānotās sabiedrības Projekta izstrādes gaitā tika plānotas konsultācijas ar Latvijas
līdzdalības un
iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas
komunikācijas
izmantošanas un pārvaldības konsultatīvo padomi (turpmāk –
aktivitātes saistībā ar Padome)
(https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskasprojektu
lapas/nozares-darba-grupas-padomes/latvijas-ieksejo-un-juraspiekrastes-udenu-resursu-ilgtspejigas-izmant?nid=1127#jump),
kuras sastāvā ir valsts institūciju, Latvijas Pašvaldību savienības,
Latvijas zvejniekus, makšķerniekus, vēžotājus un zemūdens
medniekus, kā arī ūdeņu resursu apsaimniekošanu un aizsardzību
pārstāvošo nevalstisko organizāciju pārstāvji. Visi Padomē
apspriestie grozījumu priekšlikumi MK noteikumos Nr.800 kopā
ar Padomes sēžu protokoliem tika ievietoti www.zm.gov.lv.
Atbilstoši ZM 2015. gada 2. februāra kārtībai Nr.7 “Attīstības
plānošanas dokumentu projektu, tiesību aktu projektu un
informatīvo ziņojumu sagatavošanas un saskaņošanas kārtība
ministrijā” sabiedrības informēšanai un priekšlikumu
saņemšanai ZM sagatavoto noteikumu projektu ievietoja vietnē
www.zm.gov.lv.

2.

Sabiedrības
līdzdalība projekta
izstrādē

Par projektu konsultācijas notikušas ar Padomi.
Sabiedrības informēšanai un priekšlikumu sniegšanai
informācija par noteikumu projektu bija ievietota tīmekļvietnē
www.zm.gov.lv no 20.jūnija līdz 1.jūlijam.

3.

Sabiedrības

Konsultāciju laikā ar Padomi tika saņemts atbalsts noteikumu
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4.

1.
2.

3.

līdzdalības rezultāti

projekta tālākai virzībai.
Sabiedrības informēšanas laikā iebildumi un priekšlikumi par
noteikumu projektu netika saņemti.

Cita informācija

Nav.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
VVD, DAP, pašvaldības
Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes
Saistībā ar projekta izpildi nav nepieciešams
funkcijām un institucionālo struktūru.
veidot jaunas institūcijas, ne arī likvidēt vai
Jaunu institūciju izveide, esošu
reorganizēt esošās.
institūciju likvidācija vai reorganizācija, Projekta izpilde neietekmēs institūcijām
to ietekme uz institūcijas
pieejamos cilvēkresursus.
cilvēkresursiem
Cita informācija
Noteikumu projekts tiks ieviests par
piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Zemkopības ministrs
Bārtule 67027525
Inese.Bartule@zm.gov.lv
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