1.pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr.970

Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta
izstrādes procesā
1. Dokumenta veids

Likuma grozījumu projekts.

2. Dokumenta nosaukums Rīkojuma projekts “Par Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu
2021.–2024. gadam”.
3. Politikas joma un nozare Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes
vai teritorija
politikas joma.
4. Dokumenta mērķgrupas Zemkopības ministrija,
vides aizsardzības institūcijas,
pašvaldības, zivju resursu ieguvēji, sabiedrība kopumā
5. Dokumenta mērķis un
sākotnēji identificētās
problēmas būtība

Atbilstoši Zvejniecības likuma 21.panta pirmajā daļai, valstij
sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātnisko institūtu “BIOR” ir jāveic saskaņotu pasākumu
īstenošana zivju resursu saglabāšanai un ievērojot šī likuma
21.panta otro daļu, zivju resursi ir pavairojami, pamatojoties uz
Ministru kabinetā apstiprinātām zivju resursu mākslīgās atražošanas
pamatnostādnēm.
Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumi Nr.737
“Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes
izvērtēšanas noteikumi” paredz, ja vidējā termiņā netiek izvirzīti
jauni attīstības virzieni nozaru politikās, pamatnostādņu vietā var
izstrādāt plānu vidējam termiņam.
Plāna izstrādes brīdī Latvijas publiski pieejamos iekšējos ūdeņos
zivju resursu atražošanā tiek īstenots plāns 2017.-2020.gadam, kura
darbības termiņš beigsies 2020.gada 31.decembrī. Sakarā ar to, ka
2021.–2024.gadā nav paredzēts mainīt zivju resursu mākslīgās
atražošanas politikas virzienu, bet gan turpināt 2017.-2020.gadā
uzsākto politikas virzienu īstenošanu, pamatnostādņu vietā ir
izstrādāts plāns turpmākajiem 4 gadiem.
Plāna mērķis ir bioloģiski daudzveidīgi, saglabāti un
zivsaimnieciski ilglaicīgi izmantojami zivju resursi Latvijā. Mērķa
sasniegšanai tiks nodrošināta zivju resursu atražošana un
antropogēnās ietekmes mazināšana uzlabojot zivju dabiskās
dzīvotnes, atjaunojot nārsta vietas, nojaucot šķēršļus, kas traucē
zivju migrācijai, vai izveidojot jaunus migrācijas ceļus Latvijas
iekšējos publiski pieejamajos ūdeņos, zušu krājumu monitoringa
veikšana upēs un ezeros, kuros, iepriekšējos politikas plānošanas
periodos tika ielaisti stikla zuši, lai nodrošinātu zušu krājumu
ilgtspējību, kā arī rekomendāciju izstrāde turpmākajai zušu krājumu
papildināšanai nākošajā politikas plānošanas periodā un zivju
resursu atražošanas zinātniskā uzraudzība un novērtējums, lai
sniegtu nepieciešamās zinātniskās rekomendācijas, izvērtētu
pasākumu īstenošanas efektivitāti un izstrādātu ieteikumus to
pilnveidošanai.

6. Dokumenta izstrādes
laiks un plānotā virzība

Š.g. oktobrī plānots izsludināt VSS. Rīkojuma projekts stāsies
spēkā pēc tā pieņemšanas MK.

7. Dokumenti

Rīkojuma projekts un tā pielikums.

8. Sabiedrības pārstāvju
iespējas līdzdarboties

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu
Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas
procesā" 7.4. 1 apakšpunktam sabiedrības pārstāvji var
līdzdarboties tiesību akta izstrādes procesā, rakstiski sniedzot
viedokli par tiesību akta projektu tā izstrādes stadijā.
Tāpat sabiedrības pārstāvji varēs sniegt viedokļus par projektu pēc
tā izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē, kā arī Ministru
kabineta tīmekļvietnes sadaļā “Valsts kanceleja” – “Sabiedrības
līdzdalība”.

9. Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja izteikt viedokli par tiesību akta
projektu, norādot kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, adrese,
tālruņa numurs un e-pasta adrese) 14 dienu laikā pēc projekta
ievietošanas Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē.

10. Cita informācija

Nav.

11. Atbildīgā amatpersona

Zivsaimniecības departamenta direktora vietniece I.Bārtule
tālr.26481730, Inese.Bartule@zm.gov.lv

