Izkrauto zivju daudzums un vidējā cena. Statistikas metadati.
Latvijas zvejnieku pienākums ir reģistrēt zvejas datus zvejas žurnālos. Zvejas
žurnālos ietvertā informācija tiek izmantota arī statistiskiem mērķiem. Tāpat arī Latvijas
zvejnieku pienākums ir iesniegt Centrālajā statistikas pārvaldē ar zveju un zvejniecības
komercdarbību saistīto informāciju atbilstoši Valsts statistikas jomu regulējošajos
normatīvajos aktos noteiktajai pārskata formai “1-zvejniecība” un paredzētajiem
iesniegšanas termiņiem.

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
1. Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido
Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības
politikas noteikumiem, 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 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ
Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006;
2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1921/2006 ( 2006. gada 18.
decembris), kas attiecas uz statistikas datu sniegšanu par dalībvalstīs
izkrautajiem zvejniecības produktiem un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.
1382/91;
3. Komisijas īstenošanas Regula (ES) Nr. 404/2011 (2011. gada 8. aprīlis), ar kuru
pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (EK)
Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu
atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem.

Jēdzieni un definīcijas
Zveja - darbība nolūkā iegūt zivis, izmantojot zvejas rīkus un paņēmienus.
Zvejnieks — fiziskā persona, kas tieši veic zveju, tas ir, rīkojas ar zvejas rīkiem,
vai juridiskā persona, kuras vārdā un uzdevumā tiek veikta zveja.
Izkraušana - jebkura zvejas produktu daudzuma sākotnējā izkraušana no zvejas
kuģa uz sauszemes.

Datu pieejamība
Datus iesniedz EK (EUROSTAT) reizi gadā, vēlākais, sešus mēnešus pēc
pārskata kalendārā gada beigām. Dati tiek publicēti 3 mēnešu laikā.

Datu publicēšanas vieta
EUROSTAT mājaslapā
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=fish_ld_lv&lang=en
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Datu vākšana
Latvijas zvejnieki reģistrē zvejas datus zvejas žurnālos:
1) pēc kuģa atgriešanās krastā un pirms zivju pirmās pārdošanas, uzglabāšanas
vai transportēšanas, ja zvejo piekrastē ar zvejas kuģiem, kuru lielākais garums ir mazāks
par 10 m;
2) zvejas kuģiem, kuru lielākais garums ir vismaz 10 m, – atbilstoši Eiropas
Savienības normatīvajiem aktiem un tajos apstiprinātam zvejas žurnāla paraugam,
norādot arī datus par zivju pārkraušanu citā kuģī, ja zvejo piekrastes ūdeņos vai zvejā
nepavada ilgāk par 24 stundām;
3) zvejas kuģiem, kuru lielākais garums ir vismaz 12 m, – norādot datus par
zvejas darbību, nozveju, zivju pārkrāvumu un izkrāvumu Zemkopības ministrijas
uzturētajā elektroniskajā Latvijas zivsaimniecības integrētajā kontroles un informācijas
sistēma (LZIKIS) atbilstoši Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.
Latvijas zvejnieki iesniedz Centrālajā statistikas pārvaldē ar zveju un
zvejniecības komercdarbību saistīto informāciju atbilstoši Valsts statistikas jomu
regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām pārskata formai “1-zvejniecība” reizi
ceturksnī.
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Zvejas žurnālu paraugi un veidlapas datu ziņošanai ir pieejamas:
Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumu Nr.296 “Noteikumi par
rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” 1.
pielikumā;
Komisijas īstenošanas Regulas (ES) Nr. 404/2011 (2011. gada 8. aprīlis), ar kuru
pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (EK)
Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu
atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem 6.pielikumā;
Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.812 “Oficiālās
statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un
iesniegšanas noteikumi” 71.pielikumā;
Centrālās
statistikas
pārvaldes
interneta
vietnē
http://www.csb.gov.lv/veidlapas/2018/all

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR
(turpmāk - BIOR) ir atbildīgs par nozvejas un izkrāvumu datu apkopošanu piekrastē.
BIOR ievada piekrastes zvejas žurnālu datus LZIKIS.
Centrālā statistikas pārvalde katru gadu, vēlākais līdz februāra beigām,
elektroniski nosūta Zemkopības ministrijai apkopotu informāciju par “1-zvejniecība”
atskaitēs norādīto informāciju par iepriekšējo gadu.

Datu aprēķināšana
Zemkopības ministrija uztur Latvijas zivsaimniecības integrēto kontroles un
informācijas sistēmu.
1. Katru gadu līdz 1. jūnijam sagatavo LZIKIS pieejamās informācijas
kopsavilkumu par iepriekšējo gadu;
2. Katru gadu līdz 30. jūnijam sagatavo datus, tos, ievietojot īpašās atskaišu
formās, un nosūta Eiropas Komisijai. Datu sūtīšanas formāts ir MS Excel,
eDAMIS.

Salīdzināmība
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Dati par izkrāvumiem ir pieejami no 2007.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.

Kontaktpersonas metodoloģijas jautājumos
Atbildīgais par izkrāvumu statistikas informācijas apkopošanu ir Zemkopības
ministrijas Zivsaimniecības departaments.
Kontaktpersona metodoloģijas jautājumos:
Ilze Rutkovska, Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu
nodaļas vecākā referente, Tār.67027108, e-pasts Ilze.Rutkovska@zm.gov.lv
Metadati pēdējo reizi atjaunoti 20.02.2018.
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