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Esošā situācija

• Vietējās pašvaldības zvejniekiem izsniedz licences komercdarbībai
zvejniecībā, noslēdz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus un
ikgadējos protokolus.

• Licences zvejai iekšējos ūdeņos izsniedz VVD Reģionālās
pārvaldes.

• Katra pašvaldība un VVD Reģionālās pārvaldes izsniedz
dokumentus papīrā formā un nepastāv iespēja šos datus uzkrāt un
apkopot vienotā, elektroniskā veidā.

• Zivju resursu aizsardzības, kontroles un uzraudzības funkciju
veikšanai būtiski ir nodrošināt, lai līdz kontrolējošām iestādēm
operatīvi nonāktu informācija par visiem izsniegtajiem
dokumentiem no attiecīgajām pašvaldībām vai VVD Reģionālām
pārvaldēm.
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Risinājums

• Lai uzlabotu esošo situāciju, tika nolemts papildināt ZM
pārvaldībā esošo valsts informācijas sistēmu «Latvijas
Zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēma»
(LZIKIS) ar attiecīgu iekšējo ūdeņu sadaļu (moduli), kur
centralizēti glabātos informācija par izsniegtajām
komercdarbības licencēm zvejniecībā, rūpnieciskās zvejas
tiesību nomas līgumiem un to ikgadējiem protokoliem, zvejas
licencēm, licencēm zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes
zvejai, zvejas žurnālu datiem un veiktajām zvejas inspekcijām;

• LZIKIS jebkurā laikā būs pieejama gan attiecīgajām
pašvaldībām un to pilnvarotajām personām, gan arī VVD, kas ir
kompetenta iestāde zivju resursu aizsardzībā.

• Plānots arī zvejas licenču izsniegšanas funkciju nodot
pašvaldībām.
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Ieguvumi
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• Būtiski stiprināta zvejas kontroles efektivitāte iekšējos un
piekrastes ūdeņos;

• Mazināts administratīvais slogs gan vietējām pašvaldībām,
gan zvejniekiem;

• Nodrošināta informācija pieejamība elektroniski vienotā
formā un datu bāzē;

• Uzlabota informācijas pieejamība zivju pārvaldības funkciju
nodrošināšanai



Turpmākās plānotās darbības

• Pēc LZIKIS iekšējo ūdeņu moduļa prezentācijas, sagaidīt
pašvaldību pārstāvju priekšlikumus par iespējamiem uzlabojumiem
vai nepieciešamajiem pilnveidojumiem;

• Turpināt darbu pie LZIKIS iekšējo ūdeņu moduļa pilnveides, tai
skaitā, nodrošinot automātisku informācijas pārbaudi attiecībā uz
zvejnieku deklarēto adresi, vai īpašumu vai zvejas laivas
reģistrāciju CSDD datu bāzē;

• Nodrošināt pašvaldību pārstāvjiem piekļuvi LZIKIS iekšējo ūdeņu
moduļa testa versijai;

• Veikt attiecīgus grozījumus šobrīd spēkā esošajā likumdošanā, lai
nodrošinātu juridisko pamatojumu LZIKIS izmantošanai
pašvaldībās.
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Paldies par uzmanību!
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Jautājumus un ieteikumus gaidām pa e-pastu:
Janis.laguns@zm.gov.lv


