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ZVEJNIECĪBAS LIKUMS:
-

ZIVJU RESURSUS LR IEKŠĒJOS UN TERITORIĀLAJOS ŪDEŅOS
PĀRVALDA VALSTS

ZEMES PĀRVALDĪBAS LIKUMS (spēkā no 01.01.2015.):

- 15.pants. Jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu
pārvaldība
(1) Par vides aizsardzību atbildīgā ministrija ir valdītājs iekšzemes
publiskajiem ūdeņiem, kas atrodas dabas rezervātos, nacionālajos
parkos un dabas liegumos, un jūras piekrastes sauszemes daļai, kas
atrodas dabas liegumos, nacionālo parku dabas lieguma vai ainavu
aizsardzības zonā.
(2) Vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai
piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī tās administratīvajā
teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un iekšzemes
publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību
atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā.
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ZIVJU RESURSU PĀRVALDĪBA IEKŠĒJOS
UN JŪRAS PIEKRASTES ŪDEŅOS
(Zvejniecības likums)
BIOR
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA

Nosaka nozares politiku, izstrādā
tiesību aktus, pārrauga resursu
ilgstpējīgu izmantošanu

PAŠVALDĪBAS
Organizē valstij piederošo zvejas
tiesību izmantošanu un licencēto
MVZM, iznomā publiskos ūdeņus,
nosaka atšķirīgu zivju un vēžu
ieguvi no MVZMN noteiktā

Uzskaita, novērtē un pēta zivju
resursus, veic zivsaimniecisko
ekspertīzi, izstrādā
rekomendācijas un sniedz
atzinumus

VALSTS VIDES DIENESTS

Nodrošina zivju resursu ieguves
kontroli
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BIOR kompetence iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu zivju resursu
pārvaldībā

Tiesiskais un
normatīvais
pamatojums

Uzskaita, novērtē zivju resursus, izstrādā zinātniski pamatotas ZL, MK nr.918
rekomendācijas, veic zivsaimniecisko ekspertīzi, izvērtē citu juridisko
personu pētījumus un atzinumus zivju resursu jomā
Valsts zivju audzētavas pavairo zivju resursus Daugavā, tās baseina ZL, MK nr.150
ūdenstilpēs un pēc valsts pasūtījuma arī citos ūdeņos

Sniedz atzinumus vai saskaņojumus par iekšējos ūdeņos papildināmajiem ZL
zivju resursiem, to pārvietošanu vai pavairošanu
Pārrauga privātā ezera, kas pielāgots mākslīgai zivju pavairošanai zivju MK nr.150
krājumu papildināšanas plāna realizāciju un sniedz rekomendācijas šāda
plāna izstrādei
Izvērtē pašvaldību priekšlikumus zvejas limitu izmaiņām un sniedz ZM MK
nr.796,
zinātniski pamatotas rekomendācijas par iespēju mainīt zvejas limitus
MK nr.1375
Sagatavo zinātniski pamatotas rekomendācijas ZM, lai ZM varētu pieņemt ZL, MK nr.800
attiecīgus lēmumus zvejas, makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
regulēšanai, kas paredzēta ZL
Sniedz atzinumu pašvaldībām, lai tās varētu pieņemt MVZMN paredzēto MK
nr.800,
atšķirīgo kārtību un noteiktam laikposmam licencētās MVZM organizēšanai MK nr.799
izstrādā zinātnisko pamatojumu
4

Pašvaldību kompetence iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu zivju resursu Tiesiskais un
pārvaldībā
normatīvais
pamatojums

organizē valstij piederošo zvejas tiesību iznomāšanu (slēdz nomas līgumus)

ZL, MK
918,

nr.

iedala zvejniekiem zvejas rīku vai nozvejas apjoma limitus iekšējos un jūras ZL, MK nr.
piekrastes ūdeņos
796,
MK
nr.1375
izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā iekšējos ūdeņos

MK nr.1015

pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu un informē VVD par privāto ZL, MK nr.453
ūdeņu īpašniekam noteikto vai saskaņā ar privāto ūdeņu īpašnieku
vienošanos panākto zvejas limitu sadali
sniedz paziņojumu VVD par zvejnieka - rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieka MK
nr.296,
saistību neizpildi, lai uz laiku apturētu vai anulētu tā zvejas atļauju (licenci), MK nr.295
vai atteiktu tās izsniegšanu
ievērojot situācijas izmaiņas attiecīgajos ūdeņos, sniedz ZM un VARAM MK nr.295
priekšlikumus par zvejas aizlieguma termiņu iespējamām izmaiņām
hidrometeoroloģisko apstākļu dēļ
saskaņo darba grafiku zvejai īpašos un zinātniskās izpētes nolūkos

ZL

Pašvaldību kompetence iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu zivju Tiesiskais
resursu pārvaldībā
normatīvais
pamatojums

un

nedrīkst pārdalīt citiem zvejniekiem zvejas rīku limitu, kas bija iedalīts MK nr.1375
zvejniekam, kurš nodeva sadalīšanai pēdējo viņa īpašumā esošo zvejas
kuģi
tiesības nodalīt pašpatēriņa zvejai vai licencētajai rūpnieciskajai zvejai MK nr.796,
atsevišķu zvejas rīku vai zvejas limita daļu, kas nepārsniedz 5 %
nr.1375

MK

pēc zvejnieku abpusējas vienošanās var mainīt tiem iedalītos nozvejas MK nr.918
apjoma limitus vienas pašvaldības vai dažādu administratīvo teritoriju
robežās
pēc 1.jūnija var nodot iedalīto, bet neizmantoto mencu nozvejas MK nr.1375
apjoma limitu vai tā daļu citai pašvaldībai

līdz 1.jūlijam sniedz priekšlikumus zvejas limitu izmaiņām nākamajam MK nr. 796, MK
gadam jūras piekrastes un iekšējos ūdeņos
nr.1375
iznomā publiskos ūdeņus (t.sk. rūpnieciskajai zvejai, makšķerēšanai, ZL, MK nr.918
akvakultūrai)

apstiprina ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumus ūdenstilpes nomai

MK nr.918

uztur ūdenstilpi atbilstošā stāvoklī un ievērojot pieejamos resursus MK nr.918
nodrošina apsaimniekošanas pasākumus līdz tās nodošanai nomā

Pašvaldību kompetence iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu zivju resursu Tiesiskais
pārvaldībā
normatīvais
pamatojums
atbild par attiecīgu ar zivju resursu izmantošanu saistītu līdzekļu MK Nr.918,
ieskaitīšanu Zivju fonda dotācijas veidošanai
MK nr.799,
MK nr.359
nodrošina informācijas iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā par MK nr.918
ūdenstilpju nomu un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un izmantošanu
nosaka ūdenstilpes nomas maksu un paredz iemaksas daļu Zivju fondā

MK nr.918

var paredzēt 25 % nomas maksas atvieglojumus ūdenstilpju un MK nr.918
rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekiem
var ūdenstilpes nomnieku daļēji (ne vairāk kā par 50 %) atbrīvot no MK nr.918
ūdenstilpes nomas maksas, ja tas veic būtiskus ieguldījumus zivju
aizsardzībai, zivju resursu ataudzēšanai un makšķerēšanai nepieciešamās
infrastruktūras veidošanai ūdenstilpē un tās piekrastē
var noteikt papildu prasības rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekam, MK nr.918
ievērojot ūdenstilpes vides un zivju resursu aizsardzības vajadzības un
vietējos sociāli ekonomiskos apstākļus

un

Pašvaldību kompetence iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu zivju resursu Tiesiskais
pārvaldībā
normatīvais
pamatojums
organizē licencēto rūpniecisko zveju

MK nr.359

izdod saistošos noteikumus licencētai makšķerēšanai, vēžošanai un ZL, MK nr. 799
zemūdens medībām, kā arī var patstāvīgi organizēt šīs darbības
publicē attiecīgu informāciju par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un MK nr.799
zemūdens medībām

pilnvaro personas zivju resursu aizsardzībai un uzraudzībai savas ZL, MK nr.800,
administratīvās teritorijas ūdeņos
MK nr.295
var aizliegt rūpniecisko zveju (pēc saskaņošanas ar BIOR, ZM un VARAM), ZL
lai saglabātu zivju resursus un attīstītu rekreāciju

izsniedz atļauju, kas saskaņota ar BIOR un DAP specializētai zivju ZL
audzēšanai pašvaldības teritorijā esošajos ūdeņos
piedalās zivju mazuļu ielaišanas komisijās (ielaišanai, kas notiek papildus MK nr.150
zivju resursu atražošanas valsts programmai)
var iesniegt projektus Zivju fonda atbalstam par ūdeņiem savā MK nr.388
administratīvajā teritorijā

un

Pašvaldību kompetence iekšējo ūdeņu zivju resursu pārvaldībā
Var noteikt no Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem (nr.800)
atšķirīgu kārtību, ja:
1. tiek organizēta licencētā makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības
2. nepieciešami papildu nosacījumi vēžu un zivju ieguvei atkarībā no vietējiem apstākļiem
ūdeņos un atbilstoši plānošanas dokumentus paredzētajiem mērķiem, t.i.:
2.1. aizliegums vai ierobežojums zivju un vēžu ieguvei diennakts tumšajā laikā;
2.2. aizliegumu zemūdens medībām peldvietu un atpūtas vietu tuvumā papildu
39.3.apakšpunktā paredzētajam;
2.3. zivju vai vēžu ieguves aizliegumu vai ierobežojumus atsevišķās ūdeņu daļās, kā arī
aizliegumu makšķerēšanai ar iebrišanu ūdenī konkrētā laikposmā;
2.4. zivju ieguves aizlieguma laika pagarināšanu ne vairāk kā par 10 dienām;
2.5. lomā paturamā līdaku un zandartu skaita samazinājumu, kas atšķiras no noteikumu
16.3.apakšpunktā noteiktā.

Paldies par uzmanību!
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