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Par rūpnieciskās zvejas kuģu saraksta
apstiprināšanu Baltijas jūras un Rīgas
jūras līča piekrastes ūdeņos 2020.gadam
Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 11.decembra regulas Nr.1380/2013 par kopējo
zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr.
1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes
Lēmumu 2004/585/EK 22.panta pirmā daļa nosaka, ka dalībvalstis laika gaitā paredz pasākumus,
lai savu zvejas flotu kapacitāti pielāgotu dalībvalstīm paredzētajām zvejas iespējām, ņemot vērā
to izmaiņu tendences un pamatojoties uz labākajiem pieejamajiem zinātniskajiem ieteikumiem,
nolūkā panākt stabilu un ilgstošu līdzsvaru starp tām.
Ievērojot Zvejniecības likuma 5.panta pirmo daļu, Zemkopības ministrija (turpmāk –
ministrija) nosaka zivsaimniecības nozares politiku zivju resursu pārvaldīšanas jomā, pārrauga
Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu, teritoriālo ūdeņu un ekonomiskās zonas ūdeņu zivju resursu
ilgtspējīgu izmantošanu un Eiropas Savienības kopējās zivsaimniecības politikas ieviešanu.
Minētā likuma 15.panta pirmā daļa nosaka, ka rūpniecisko zveju Latvijas Republikas
ūdeņos regulē, nosakot ikgadēji pieļaujamo nozvejas apjomu, zvejas kuģu, zvejas rīku skaitu un to
veidu, kā arī citus zvejas regulēšanas pasākumus, kas pamatojas uz zinātnisko ekspertīžu
atzinumiem un zinātniskiem ieteikumiem, starptautisko zvejniecības organizāciju
rekomendācijām, Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām un rūpnieciskās zvejas noteikumiem.
Kārtība, kādā Latvijas Republikas fiziskās un juridiskās personas Latvijas Republikas
teritoriālajos ūdeņos, tās ekonomiskās zonas ūdeņos un citu valstu ekonomiskās zonas ūdeņos
Baltijas jūrā veic rūpniecisko zveju, noteikta Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos
Nr.296 „Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos”
(turpmāk – MK noteikumi Nr.296). Saskaņā ar MK noteikumu Nr.296 6.2.apakšpunktu Latvijas
Republikas teritoriālajos ūdeņos, tās ekonomiskās zonas ūdeņos un citu valstu ekonomiskās zonas
ūdeņos Baltijas jūrā vai kādā to daļā Latvijas zvejniekiem atļauts zvejot ar zvejas kuģiem, kuru
sarakstu katru gadu apstiprina ministrija atbilstoši zvejas vietām un zvejas rajoniem, ja
nepieciešams, arī atbilstoši zivju sugām, kas iegūstamas komerciālajā zvejā, kā arī pašpatēriņa
zvejā, ja tajā izmanto kuģus, kuru lielākais garums ir 10 m vai lielāks, ņemot vērā, ka:
1. Sarakstā 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
ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr.1954/2003 un (EK) Nr.1224/2009 un atceļ Padomes
Regulas (EK) Nr.2371/2002 un (EK) Nr.639/2004 un Padomes 2004. gada 19. jūlija Lēmumu
2004/585/EK, ar ko izveido reģionālās konsultatīvās padomes atbilstīgi kopējai zivsaimniecības
politikai, un šie kuģi ir ierakstīti Eiropas Kopienas kopējā zvejas flotes reģistrā.

2. Sarakstā iekļautajiem zvejas kuģiem ir valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras
administrācija" izdota reģistrācijas apliecība, kurā zveja ir noteikta kā kuģu izmantošanas mērķis.
3. Ministrija, apstiprinot zvejas kuģu sarakstu, no zvejas kuģu saraksta izslēdz zvejas
kuģus, kas pēdējo piecu gadu laikā ne reizi nav saņēmuši zvejas atļauju (licenci).
4. Šī lēmuma 3.punktā minētos no saraksta izslēgtos zvejas kuģus no jauna var iekļaut
sarakstā 24 mēnešu laikā no izslēgšanas brīža, tiem atjaunojot arī pirms izslēgšanas paredzētās
zvejas vietas un zvejas rajonus, ja zvejniekam ar attiecīgo pašvaldību ir noslēgts līgums par
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un ir saņemts ministrijas saskaņojums par zvejas kuģa iekļaušanu
sarakstā. Pēc šī termiņa beigām no saraksta izslēgtajiem kuģiem piekrītošā kuģu bruto tonnāža un
dzinēju jauda var tikt iedalīta citiem zvejniekiem zvejas kuģu bruto tonnāžas un dzinēju jaudas
palielināšanai.
Ņemot vērā iepriekšminēto, ka arī Administratīva procesa likuma 65.panta pirmo daļu,
ministrija:
nolēma:
Apstiprināt rūpnieciskās zvejas kuģu sarakstu (pielikums), ar kuriem atļauts zvejot Baltijas
jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos.
Lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo
daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc
pieteicēja adreses, mēneša laika no dienas, kad šis lēmums stājies spēkā.
Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā, kad oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” ir
publicēts paziņojums par šo lēmumu. Lēmums tiek ievietots ministrijas tīmekļa vietnē:
www.zm.gov.lv, sadaļā: Zivsaimniecība.
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