Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un
pārvaldības konsultatīvās padomes sēdes
PROTOKOLS
Rīgā
2018.gada 14.jūnijā
Nr.4.1-27e/2/2018
Sēdes norises vieta un laiks: Zemkopības ministrija, Republikas laukums 2,
1419.telpa, no plkst.10:00 līdz plkst.12:00.
Darba kārtība:
1.
Par rūpnieciskās zvejas rīkiem iekšējos ūdeņos (zvejas rīku izņemšana
ziemā ledus apstākļos) - Makšķerēšanas interešu grupas virzīts jautājums apspriešanai
padomē.
2.
Padomes nolikuma grozījumu projekts – apspriešanai un lēmumam par
tālāko virzību.
3.
Kanālu un caurteču saraksts, kurās pavasarī būtu nosakāms makšķerēšanas
liegums – diskusija par saraksta tālāko virzību.
4.
Apaļā jūrasgrunduļa populācijas stāvoklis jūras piekrastes ūdeņos informācija no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
“BIOR” (turpmāk – BIOR).
5.
BIOR iesaiste pētījumu projektos (starptautiskos un Latvijas mērogā) par
zivju resursiem iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos – informācija no BIOR.
6.
Dažādi.
Sēdē piedalās un to vada Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu
ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes (turpmāk –
Padome) priekšsēdētājs:
Dagnis Straubergs – biedrības “Latvijas Pašvaldību savienība” (turpmāk – LPS)
pārstāvis, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs.
Sēdē piedalās Padomes sekretariāta vadītājs:
Normunds Riekstiņš – Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta
(turpmāk – ZM ZD) direktors.
Sēdē piedalās sekojoši Padomes locekļi:
Mārtiņš Balodis – Makšķerēšanas interešu grupas (turpmāk – MIG) vadītājs;
Oskars Dančauskis (pilnvarots piedalīties Jura Dančauska vietā) – Zvejniecības
interešu grupas (turpmāk – ZIG) pārstāvis;
Jānis Pētermanis – ZIG pārstāvis.
Sēdē piedalās sekojoši Padomes padomdevēji:
Ēriks Aleksejevs – Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta
„BIOR” (turpmāk – BIOR) Zivju resursu pētniecības departamenta Iekšējo ūdeņu
nodaļas pētnieks;
Eduards Sproģis – Valsts vides dienesta (turpmāk – VVD) Zvejas kontroles
departamenta Iekšējo ūdeņu kontroles daļas vadītājs;
Gitas Strode - Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta
direktore.

Sēdē piedalās sekojoši klātesošie:
Ivars Putnis – BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta Jūras nodaļas vadītājs.
Sēdē nepiedalās sekojoši Padomes locekļi:
Ričards Derkačs – ZM ZD direktora vietnieks (atrodas ārvalstu komandējumā);
Daiga Vilkaste – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk –
VARAM) Dabas aizsardzības departamenta direktore (atrodas ārvalstu komandējumā);
Baiba Zasa – VARAM Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vecākā
eksperte;
Raimonds Indrāns – LPS pārstāvis;
Imants Saulītis – MIG pārstāvis;
Ojārs Beķeris – Ūdeņu resursu apsaimniekošanas un aizsardzības interešu grupas
vadītājs (turpmāk – ŪRIG);
Aivars Ruņģis – ŪRIG pārstāvis;
Guntars Ezeriņš – Zemūdens medību interešu grupas (turpmāk – ZMIG) vadītājs;
Oļegs Jukna – ZMIG pārstāvis.
Sēdē nepiedalās sekojoši Padomes padomdevēji:
Georgs Korņilovs – BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta pētnieks;
Miks Veinbergs – VVD Zvejas kontroles departamenta direktora vietnieks, Jūras
kontroles daļas vadītājs (atrodas ārvalstu komandējumā).
Sēdi protokolē:
Inese Bārtule – ZM ZD Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vadītāja vietniece.
Sēdes gaita:
D.Straubergs atklāj sēdi un aicina turpināt darbu saskaņā ar darba kārtības
jautājumiem.
Darba kārtības 1.jautājums M.Balodis norāda, ka jautājums ir aktualizēts saistībā ar Ķīšezerā novērotām
problēmām. Tur regulāri ziemā ledū iesalst zvejas rīki. Zvejnieki tos nekustina un
nepārbauda visu ledus periodu. Jautājums ir, kas notiek ar zivīm un kāpēc šos rīkus
zvejnieki neizņem. Bieži tiek novērots, ka ezerā no šādiem rīkiem zivis aiziet bojā un
piesārņo ezeru. Otrs makšķerniekiem “sasāpējis” jautājums ir Daugava, kur tiek veikta
rūpnieciskā zveja. Novērots, ka šajās vietās zvejnieki pie karoga atstāj zem ūdens
piesietus enkurus. Teorētiski tas ir zvejas rīks un inspektoriem tas jāpārbauda. Savukārt
makšķerniekiem šādi izvietoti karogi ar piesietiem enkuriem zem tiem traucē, jo
makšķerēt nevar tuvāk par 50 m no zvejas rīkiem, turklāt tie ir izvietoti labās zivju
vietās, kurām šī iemesla dēļ makšķernieki netiek klāt.
O.Dančauskis un J.Pētermanis skaidro, ka šie enkuri, kas piesieti pie stoderes,
tiek atstāti, lai iezīmētu savas zvejas vietas, kā arī ne vienmēr enkuri ir viegli izceļami
no ūdens (iestiguši gruntī utt.).
D.Straubergs aicina Ministru kabineta noteikumos paredzēt, ka, ja zem ūdens
neatrodas zvejas rīks, bet gan tikai enkurs, zvejniekam jāatstāj citas krāsas marķējums.
M.Balodis aicina izvērtēt zušu zvejas turpināšanas lietderību Ķīšezerā, ņemot
vērā zušu nozvejas zemos rezultātus.
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Diskusijā par aktualizētajiem jautājumiem piedalās O.Dančauskis, M.Balodis,
N.Riekstiņš, Ē.Aleksejevs, E.Sproģis, G.Strode, J.Pētermanis.
Par darba kārtības 1.jautājumu, Padome vienojas, ka:
1)
ZM lūgs BIOR izvērtēt Ķīšezerā zušu zvejas rīku limitus, līdzšinējo zvejas
aktivitāti un turpmāko šādas specializētās zušu zvejas saglabāšanas lietderību minētajā
ezerā;
2)
ZM gadījumā, kad tiks gatavoti grozījumi Ministru kabineta 2007.gada
2.maija noteikumos Nr.295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”,
izvērtēs iespēju tajos ietvert attiecīgas prasības zvejas rīku marķēšanā, lai risinātu
jautājumu par enkuru atstāšanu un iezīmēšanu ar stoderēm laika posmā, kad netiek
veikta zveja, kā arī prasības par enkuru un visu ar zveju saistītā aprīkojuma izcelšanu
periodos, kad zivju zveja ar attiecīgo rīku ir aizliegta.
Darba kārtības 2.jautājums N.Riekstiņš informē Padomi, ka ievērojot 30.01.2018. Padomes sēdē nolemto,
ZM ir sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumos Nr.592
“Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un
pārvaldības konsultatīvās padomes nolikums”, kas paredz:
1) mainīt Padomi pārstāvošo institūciju pārstāvju skaitu (VARAM bija 2
pārstāvji, turpmāk būtu 1) un interešu grupu pārstāvniecību (izslēgt zemūdens medību
interešu grupu);
2) izveidot vienotu makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību interešu
grupu;
3) noteikt iespēju padomes sēdes rīkot ne retāk kā 2 reizes gadā, paredzot lēmumu
pieņemšanu arī elektroniski.
Padome pieņem zināšanai informāciju par darba kārtības 2.jautājumu un
atbalsta sagatavotā noteikumu projekta tālāku virzību.
Darba kārtības 3.jautājums –
N.Riekstiņš norāda, ka Padomes veidoto kanālu un caurteču sarakstu, kurās
pavasarī nosakāms makšķerēšanas liegums, būtu vislietderīgāk virzīt kopā ar
grozījumiem Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumos Nr.800 “Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk – MVZMN), kad tādi būtu
nepieciešami, un tad attiecīgi Padome varētu atgriezties pie lemšanas par šī saraksta
iekļaušanu noteikumos. Patlaban varētu palikt vispārējais aizliegums pavasarī
makšķerēt kanālos un caurtecēs.
M.Balodis vēlas noskaidrot, vai būs precizējums MVZMN kanālu un caurteču
definīcijai.
N.Riekstiņš norāda, ka patlaban neviens nav piedāvājis precīzāku definīciju šiem
terminiem, taču par to ir runāts gan ar DAP, gan ar VVD, kas tika aicināti sniegt
attiecīgu priekšlikumu precizējumam.
M.Balodis uzskata, ka, ja MVZMN nav ietverta definīcija par to, kas ir kanāli un
caurteces, tad būtu nepieciešams iekļaut izveidoto sarakstu pielikumā, jo tas atvieglotu
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labāku izpratni par normatīvā regulējuma normu piemērošanu gan no makšķernieku,
gan no kontroles puses.
Diskusijā N.Riekstiņš, M.Balodis, D.Straubergs, E.Sproģis.
Par darba kārtības 3.jautājumu, Padome vienojas, ka MVZMN būtu
izveidojams atsevišķs pielikums ar konkrētu kanālu un caurteču sarakstu (balstoties uz
VVD un DAP sniegtajiem priekšlikumiem), uz kurām attiektos pavasara
makšķerēšanas liegums, tai pašā laikā ir nepieciešami arī atsevišķi precizējumi pašos
MVZMN, uz ko ir jau norādījis VVD. Iespējams, arī Padomes interešu grupām vai
padomdevējiem būtu aktualizējami vēl kādi jautājumi, tāpēc līdz 15.09.2018. Padomes
locekļi, interešu grupas un padomdevēji tiek aicināti izvērtēt nepieciešamos grozījumus
MVZMN un iesūtīt tos apkopošanai ZM, lai nākamajā sēdē varētu tikt skatīti visi
iesniegtie priekšlikumi.
Darba kārtības 4. jautājums –
I.Putnis sniedz prezentāciju par apaļā jūrasgrunduļa populācijas stāvokli
piekrastes ūdeņos (šī protokola 1.pielikums).
Diskusijā I.Putnis, D.Straubergs, N.Riekstiņš, J.Pētermanis.
Padome pieņem zināšanai informāciju par darba kārtības 4. jautājumu.
Darba kārtības 5. jautājums –
I.Putnis sniedz prezentāciju par BIOR iesaisti pētījumu projektos (starptautiskos
un Latvijas mērogā) par zivju resursiem iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos (šī
protokola 2.pielikums).
Diskusijā I.Putnis, G.Strode, Ē.Aleksejevs.
Padome pieņem zināšanai informāciju par darba kārtības 5. jautājumu.
Darba kārtības 6. jautājums N.Riekstiņš informē Padomi par šādiem aktuālajiem ZM pieņemtajiem
lēmumiem:
1) lai nodrošinātu zušu krājumu stāvokļa uzlabošanu, 2018.gada 7.jūnijā
pieņemts Zemkopības ministrijas lēmums Nr.4.1-12/49 “Par zušu zvejas,
makšķerēšanas un zemūdens medību lieguma laika noteikšanu Baltijas jūras un Rīgas
jūras līča piekrastes ūdeņos 2018. un 2019.gadā”, kas paredz zušu zvejas,
makšķerēšanas un zemūdens medību liegumu Latvijā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča
piekrastes ūdeņos no 2018.gada 1.novembra līdz 2019.gada 31.janvārim. Dokuments
pieejams šeit: https://likumi.lv/ta/id/299609;
2) šogad sekmīgas reņģu zvejas rezultātā Zemkopības ministrija 2018.gada
13.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.4.1-12/52 „Par reņģu zvejas apturēšanu Rīgas jūras
līča piekrastes ūdeņu Austrumu ģeogrāfiskajā rajonā 2018.gadā”, kas paredz apturēt
reņģu zveju ar stāvvadiem Rīgas jūras līča austrumu piekrastē. Pārējos rajonos zveja
var tikt turpināta, līdz tiek sasniegts šiem rajoniem noteiktais nozvejas limits. Arī zveja
ar tīkliem var tikt veikta bez ierobežojumiem. Dokuments pieejams šeit:
https://www.vestnesis.lv/op/2018/119.14.
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Padome pieņem zināšanai informāciju par darba kārtības 6. jautājumu.

Padomes sekretariāta vadītājs:

N.Riekstiņš
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