Zvejas kuģu skaits, galvenā kuģa dzinēja jauda un kuģa tonnāža
(Zvejas flotes gada ziņojums)
Zemkopības ministrijas pienākums ir sekot līdzi un uzturēt Latvijas zvejas flotes
kapacitātes sarakstu, lai tajā iekļauto kuģu bruto tonnāžas un galvenā dzinēja jaudas
rādītāji ietilpst noteiktajos Latvijas zvejas flotes kopējos kapacitātes rādītājos saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu Nr. 1380/2013 par
kopējo zivsaimniecības politiku, un šie kuģi ir ierakstīti Eiropas Kopienas kopējā zvejas
flotes reģistrā. Zvejas flotes gada ziņojuma forma ir noteikta Eiropas Komisijas
vadlīnijās https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/fishing_fleet_en. Ziņojums par
iepriekšējā gada flotes rādītājiem ir jāiesniedz Eiropas Komisijai (DG MARE) līdz
31.maijam.

Datu vākšanas juridiskais pamatojums
Likumi
Zvejniecības likums.
Ministru kabineta noteikumi
Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumi Nr.296 “Noteikumi par
rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos”.
Eiropas Savienības normatīvie akti
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.
Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku.

gada

11.

decembra

Regulu

Jēdzieni un definīcijas
Zveja - darbība nolūkā iegūt zivis, izmantojot zvejas rīkus un paņēmienus.
Zvejas kuģis – jebkurš kuģis, kas aprīkots jūras bioloģisko resursu komerciālai
izmantošanai.
Zvejas kapacitāte – ir zvejas kuģa tilpība bruto tonnās (GT) un tā dzinēja jauda
kilovatos (kW).

Datu pieejamība
Ziņojumu par iepriekšējo gadu iesniedz Eiropas Komisijai (DG MARE) reizi
gadā līdz 31. maijam. Informācija tiek publicēta 3 mēnešu laikā.

Datu publicēšanas vieta
Eiropas Komisijas mājaslapā
http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=FM_Reporting.AnnualRep
ort
Zemkopības ministrijas mājaslapā
https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/zvejnieciba/latvijaszvejas-flotes-gada-atskaites?nid=2556#jump

Datu vākšana
Zemkopības ministrijas uzturētajā elektroniskajā Latvijas zivsaimniecības
integrētajā kontroles un informācijas sistēmā (LZIKIS) ir integrēti Latvijas Kuģu
reģistra dati. Visa zvejas flotes gada ziņojumam nepieciešamā informācija tiek iegūta no
LZIKIS.
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Zvejas flotes gada ziņojuma vadlīnijas ir pieejamas:
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/fishing_fleet_en
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR
(turpmāk - BIOR) sagatavo un iesniedz Zemkopības ministrijai Latvijas zvejas flotes
gada ziņojumu, ievērojot vadlīnijās noteiktās prasības. Ziņojuma sagatavošanai BIOR
izmanto arī Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas ietvaros
iegūtos ekonomiskos un bioloģiskos datus.

Datu aprēķināšana
Zemkopības ministrija uztur Latvijas zivsaimniecības integrēto kontroles un
informācijas sistēmu, kurā ir integrēti Latvijas Kuģu reģistra dati.
BIOR
1. Atbilstoši datu ziņošanas nepieciešamībai sagatavo no LZIKIS pieejamo
informāciju par zvejas floti iepriekšējā gadā;
2. Aprēķina ekonomisko un bioloģiskos indikatorus, izmantojot Latvijas
Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas ietvaros iegūtos datus;
3. Katru gadu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem datu iesūtīšanas termiņiem
sagatavo datus noteiktajā flotes ziņojuma formā un saturā un nosūta tos
izvērtēšanai Zemkopības ministrijai, kura tālāk izvērtēto ziņojumu iesniedz
Eiropas Komisijai. Datu sūtīšanas formāts ir MS Word.

Salīdzināmība
Dati par zvejas flotes kapacitāti ir pieejami no 2004.gada.

Datu konfidencialitāte
ZM darbinieku amata aprakstos ir sadaļa par konfidencialitātes saistībām.
Dati tiek izplatīti tikai apkopotā veidā. LZIKIS esošo informāciju sargā Fizisko
personu datu aizsardzības likums.
Respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāti aizsargā Statistikas likuma
17.pants, kas nosaka tiesības un pienākumus, kuri jāveic Centrālajai statistikas pārvaldei
vai citām institūcijām, kas nodarbojas ar valsts un citu statistiku.
http://www.csb.gov.lv/respondentiem/konfidencialitate-28528.html

Kvalitāte
Zemkopības ministrijas Integrētās vadības sistēmas ietvaros izstrādāts process – nozaru
informācijas sistēmu vadība, kurā norādītas precīzas darbības, kuras nepieciešams veikt,
lai norisinātos kvalitatīva statistikas informācijas sagatavošana un nosūtīšana.
Zemkopības ministrija ir pievienojusies Centrālās statistikas pārvaldes izstrādātajai
Oficiālās statistikas sistēmas Kvalitātes politikai, kura ir pieejama:
https://www.csb.gov.lv/sites/default/files/dokumenti/Kvalitate/OSS_Kvalitates_politika.
pdf

Kontaktpersonas metodoloģijas jautājumos
Atbildīgais par zvejas flotes gada ziņojuma sagatavošanu ir BIOR.
Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos:
Maksims Kovšars, BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta Informācijas un datu
nodaļas vadītājs, Tālr. 67617527, e-pasts: maksims.kovsars@bior.lv.
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Atbildīgais par ziņojuma nosūtīšanu Eiropas Komisijai ir Zemkopības ministrijas
Zivsaimniecības departaments.
Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos:
Arvīds Brokāns, Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu
nodaļas vecākais referents, Tālr. 67027158, e-pasts Arvids.Brokans@zm.gov.lv.
Metadati pēdējo reizi atjaunoti 23.01.2020.
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