
                                                              
          Latvijas Republikas Vides aizsardzības  un Reģionālās attīstības ministrija  

VALSTS VIDES DIENESTA 
VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE 

Reģistrācijas Nr. 90000017078, Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV 3601, 
tālrunis  63626903, fakss 63623375, e-pasts ventspils.rvp@ventspils.vvd.gov.lv 

 
                                                              Ventspilī 
 
17.06.2014. Nr. 9.4-23/1125 
 

Kolkas pagasta pārvaldei 
“Brigas”, 

Kolkas pag., 
Dundagas nov., LV-3275 

 
 
Par reņģu zvejas apturēšanu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 

Pamatojoties uz Zemkopības ministrijas lēmumu Nr. 4.1-12/38 no 09.06.2014.  “Par 
reņģu zvejas apturēšanu Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos”, (publicēts “Latvijas Vēstnesis” 
13.06.2014), kurā ievērojot Padomes 2013.gada 19.novembra regulas (ES) Nr.1180/2013, ar 
ko 2014.gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras 
piemērojamas Baltijas jūrā I Pielikumā Latvijai 2014.gadam piešķirto reņģu nozvejas kvotu, 
un, pamatojoties uz Zvejniecības likuma 11.panta ceturtajā daļā un MK noteikumu Nr.1375 
2.2.apakšpunktā noteikto, ministrija 2014.gadā zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 
noteica 2937 tonnas reņģu zvejas iespējas. Saskaņā ar ministrijas rīcībā esošo informāciju par 
aprīļa nozveju, kas iegūta Latvijas zivsaimniecības integrētajā kontroles un informācijas 
sistēmā no Institūta un operatīvo informāciju, kas saņemta no Valsts vides dienesta, reņģu 
nozveja Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos uz 2014.gada 31.maiju sasniedza 3083 tonnas. 
Tādējādi  Zemkopības ministrija konstatējusi, ka zvejai Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 
noteiktās 2937 tonnas reņģu zvejas iespējas ir pilnībā izmantotas un šīs sugas zveja Rīgas 
jūras līča piekrastē ir pārtraucama. 

Zemkopības ministrijas lēmums Nr.4.1-12/38 no 09.06.02014. kas paredz apturēt un 
pārtraukt reņģu zveju Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos stājas spēkā no 16.06.2014. Lēmums 
par reņģu zvejas apturēšanu un pārtraukšanu Rīgas jūras līča piekrastē attiecināms uz jebkādu 
reņģu ieguves veidu, tātad aizliegts piekrastes komerciālajā un pašpatēriņa zvejā izmantot 
zvejas rīkus -  reņģu stāvvadus un specializētos reņģu tīklus. 

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde lūdz Jūs iespēju robežās 
informēt pagasta zvejniekus par to, ka reņģu zveja Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos tiek 
apturēta ar š.g. 16. jūniju. 
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