INSTRUKCIJA

Informācija par zivju izmēra un svaiguma kategorijām
-

Kur reģistrējama zivju izmēra un svaiguma kategorija?

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1224/2009 (2009.gada 20.novembris), ar ko izveido
Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu
ievērošanu un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK)
Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr.
509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008, (EK) Nr. 1342/2008
un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 64. panta g)
apakšpunktu zivju pirmais pircējs pirmās pirkšanas darījuma dokumentā vai
elektroniskajā tā versijā norāda nopirkto zivju izmēra un svaiguma kategorijas.

Pārdošanas zīmes paraugs
Zivju pircēja reģistrācijas numurs ZPFish buyer`s registration number

Pārdošanas zīme Nr._____
Sales note No
Saskaņā ar izkraušanas sadaļu zvejas kuģa zvejas žurnālā Nr.__________
According to the landing Section of the fishing vessels Logbook No.
Datums, laiks un darījuma vieta _________________________________________________
Date, time and place of transaction

Zvejas un
akvakultūras
produktu suga
Fishery and
aquaculture
product species

Produktu
svaiguma
kategorija
(ekstra,
A, B)
Products
freshness
category
(Extra
A, B)

Produktu
lieluma
kategorija
(1, 2, 3, 4,
5, 6, 7a,
7b, 8)
Products
size
category
(1, 2, 3, 4,
5, 6, 7a,
7b, 8)

Svars
(kg)
Weig
ht
(kg)

* Norāda produktu minimālo izmēru
Specify the minimum products size

Pārdošanas
cena (bez
PVN)
(EUR)
Sales
price
(without
VAT)
(EUR)

Nozvejas vieta
(ICES, NAFO
zvejas rajons
vai
apakšrajons
atbilstoši
ierakstam
zvejas žurnālā)
Geographical
area of origin
(ICES, NAFO
fishing
division or
subdivision
according to
the record in
the fishing
logbook)

Produktu
piedāvāšanas
veids
Type of
products
offer

Produkta
piegādes
vieta, ja to
izņem no
apgrozības
Product
destination
in case of
withdrawal

Piezīmes*
Notes*
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Datu ievade LZIKIS

-

Kādas zivju sugas pakļautas izmēra un svaiguma kategorijas noteikšanai?

Izmēra un svaiguma kategorijas norāda tām sugām, kurām apstiprināti kopīgi ES tirgus
standarti. Latvijas gadījumā (lielākie nozveju apjomi): mencai, reņģei, brētliņai.
Ar pilnu kopīgiem tirgus standartiem pakļauto sugu sarakstu iespējams iepazīties Padomes
regulu (EK) Nr. 2406/96 (1996. gada 26. novembris), ar ko paredz kopējus tirdzniecības
standartus attiecībā uz noteiktiem zivsaimniecības produktiem 3. pantā. Saite: http://eurlex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01996R2406-20050602&from=EN
-

Kā noteikt zivju izmēra kategoriju?

Ar zivs izmēru saprot svaru vai to skaitu 1 kg. Padomes regulas (EK) Nr. 2406/96 (1996. gada
26. novembris), ar ko paredz kopējus tirdzniecības standartus attiecībā uz noteiktiem
zivsaimniecības produktiem II pielikumā skatīt visu kopīgiem tirdzniecības standartiem
pakļauto zvejas produktu sarakstu pa izmēru kategorijām.
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Zivju suga

Nozvejas vieta

Svars kg

Skaits 1 kg

menca

Baltijas jūra, Uz
dienvidiem no
59°30' N

0,3 - 1

Nav noteikts

Izmēra
kategorija
5

0,036 līdz 0,085

12 līdz 27

4b

0,057 līdz 0,085

12 līdz 17

4c

0,031 līdz 0,057

18 līdz 32

5

0,023 līdz 0,031

33 līdz 44

6

0,023 līdz 0,036

28 līdz 44

7a

0,014 līdz 0,023

45 līdz 70

7b

0,010 līdz 0,014

71 līdz 100

8

0,004 un vairāk

250 vai
mazāk

1

reņģe

reņģe

reņģe

reņģe

reņģe

reņģe

reņģe
Brētliņa

ICES 22.- 32.
rajons
nozvejotas
Baltijas jūrā uz
dienvidiem no 59°
30′
22.- 24. rajons
nozvejotas un
Baltijas jūrā uz
ziemeļiem no 59°
30′
25.- 32. rajons,
izņemot Latvijas
ūdeņus un Rīgas
līci
nozvejotas un
Baltijas jūrā uz
ziemeļiem no 59°
30′
25.- 32. rajons,
izņemot Latvijas
ūdeņus ūdeņus un
Rīgas līci
nozvejotas un
Baltijas jūrā uz
ziemeļiem no 59°
30′
25.- 32. rajons,
izņemot Latvijas
ūdeņus ūdeņus un
Rīgas līci
nozvejotas
ūdeņos, uz ko
attiecas Igaunijas
un Latvijas
suverenitāte un
jurisdikcija
nozvejotas
ūdeņos, uz ko
attiecas Igaunijas
un Latvijas
suverenitāte un
jurisdikcija
nozvejotas Rīgas
jūras līcī
28.1. rajons
Baltijas jūra
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ICES 22.- 32.
rajons
Kādā izmēra kategorijā ir atzīmējama mazizmēra menca, kas ir mazāka par 35
cm (apstrādes veids BMS)?
Mencai, kas zvejas žurnālā tiek atzīmēta ar apstrādes veidu “bms” (jeb below minium size)norādāma 6. izmēra kategorija.
Atgādinām, ka Baltijas jūras mencai, kas izmantojamas cilvēka patēriņam un ir izmērā virs 35
cm visām rakstāma 5. izmēra kategorija.
-

-

Kā pie zivju pirkšanas datu ievades zināt, kurā nozvejas vietā iegūtas zivis?

Nozvejas ieguves rajons tiek norādīts zvejas žurnālā. Līdz ar to, veicot zivju pirmās pirkšanas
darījuma reģistrāciju elektroniski LZIKIS, šī informācija tiks ielasīta automātiski kopā ar citu
informāciju, kas pieejama no attiecīgā zvejas žurnāla.

Kādu izmēra kategoriju ierakstīt zivju sugām (jūras grundulim, plekstei, u.c.),
kurām izmēra kategorija nav noteikta?
Tā kā šīs zivis nav iekļautas Padomes regulu (EK) Nr. 2406/96 tvērumā, šīm zivīm
piemērojama tikai viena izmēra kategorija un to atzīmē ar “1”.
-

-

Kā noteikt zivs svaiguma kategoriju?
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Svaigumu nosaka saskaņā ar konkrētu pazīmju novērtējumiem saskaņā ar Padomes regulas
(EK) Nr. 2406/96 (1996. gada 26. novembris), ar ko paredz kopējus tirdzniecības standartus
attiecībā uz noteiktiem zivsaimniecības produktiem I pielikumu.

