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SVI darbības tiesiskais regulējums no
2020.gada 1.jūlija

SVI darba tiesiskais pamats ir noteikts Zvejniecības likuma 20.pantā,
Administratīvās atbildības likuma 93. panta 5.daļā, un 115.panta 5.daļā.
SVI veicot zvejas kontroli uzrauga, kā tiek ievēroti:
• 2015. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 800
Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi.;
• 2007.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.295 Noteikumi par
rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos.;
• 2007.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.296 Noteikumi par
rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos.
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Administratīvās atbildības likumā
noteiktais SVI darba tiesiskais
regulējums
93.

pants.

Pierādījumu

pieļaujamība

(1) Administratīvā pārkāpuma procesā iegūtās ziņas par faktiem ir
pieļaujams izmantot kā pierādījumus, ja tās iegūtas un procesuāli
nostiprinātas šajā likumā noteiktajā kārtībā.
(5) Ziņas par faktiem, kuras ieguvušas privātpersonas, ir
pieļaujams izmantot kā pierādījumus, ja šīs ziņas ir iespējams
pārbaudīt administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros.
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115.panta 5.daļa Amatpersonas, kuras ir
tiesīgas veikt administratīvā pārkāpuma
procesu

5. Nozaru likumos noteiktajā kārtībā pilnvarotas personas ir tiesīgas veikt
darbības administratīvā pārkāpuma novēršanai, neuzsākot administratīvā
pārkāpuma procesu.
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Zvejniecības likums

20.pants Sadarbība un sabiedrības līdzdalība zivju resursu aizsardzībā un
uzraudzībā
(1) Valsts vides dienests zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā Latvijas
Republikas iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē ir tiesīgs iesaistīt Valsts
vides dienesta pilnvarotas personas - sabiedriskos vides
inspektorus.
(2) Pašvaldība zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā iekšējos ūdeņos,
kuri atrodas tās administratīvajā teritorijā, un jūras piekrastes ūdeņos,
kuri piegulst tās administratīvajai teritorijai, ir tiesīga iesaistīt
pašvaldības pilnvarotas personas - sabiedriskos vides inspektorus.
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(3) Valsts vides dienesta un pašvaldības pilnvarotajām personām sabiedriskajiem
vides
inspektoriem
ir
tiesības,
neuzsākot
administratīvā
pārkāpuma
procesu,
veikt
šādas
darbības
administratīvā pārkāpuma novēršanai:
1) pārbaudīt ar zivju resursu ieguvi saistītās darbības, tai skaitā
ūdenstilpēs un to tiešā tuvumā veikt vietas apskati, pārbaudīt
dokumentus, zivju ieguves rīkus un lomu un veikt mantu apskati;
2) izcelt nelikumīgos zivju ieguves rīkus un atbilstoši šā likuma 18. panta
pirmajā un otrajā daļā noteiktajai institūciju un amatpersonu kompetencei
nodot tos lēmumu pieņemšanai atbilstoši šā likuma 19. panta sestajai
daļai.
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18. pants. Zivju resursu aizsardzības
un uzraudzības institūcijas un
amatpersonas
(1) Par Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu, teritoriālo ūdeņu un
ekonomiskās zonas ūdeņu zivju resursu aizsardzību un uzraudzību atbild
Valsts vides dienests, kā arī pašvaldības, kuru administratīvajās teritorijās
un tām piegulošajos Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos šīs
funkcijas īsteno pašvaldības policija un pašvaldības vides kontroles
amatpersona.
(2) Dabas aizsardzības pārvalde šā panta pirmajā daļā minētās funkcijas
īsteno iekšējos ūdeņos — īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un
mikroliegumos.
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19. pants. Zivju resursu aizsardzības
un uzraudzības institūciju tiesības

(6) Lēmumu par šā panta piektajā daļā minēto izcelto nelikumīgo zivju
ieguves rīku iznīcināšanu, neuzsākot administratīvā pārkāpuma procesu,
ja to īpašnieks nav noskaidrojams, vai lēmumu par izcelto nelikumīgo zivju
ieguves rīku kā lietisko pierādījumu izņemšanu administratīvā procesa
uzsākšanai, ja to īpašnieks ir noskaidrojams, pieņem Valsts vides
dienests un Dabas aizsardzības pārvalde, pašvaldības policija vai
pašvaldības vides kontroles amatpersonas.
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20.panta 4.daļa

4) Par veiktajām uzraudzības darbībām Valsts vides dienesta un
pašvaldības pilnvarotās personas — sabiedriskie vides inspektori —
sastāda dokumentus (Makšķerēšanas, vēžošanas, zemūdens medību/
zvejas vietā konstatētā pārkāpuma ziņojums), kuros ietver konstatētos
faktus par zivju ieguvi regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, nelikumīgi
izmantotajiem zivju ieguves rīkiem un nelikumīgi iegūtajām zivīm, un
iesniedz attiecīgos dokumentus šā likuma 18. panta pirmajā un otrajā daļā
norādītajai institūcijai vai amatpersonai atbilstoši to kompetencei.
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Valsts vides dienests ir izstrādājis Zvejniecības likuma 20.panta 4.daļā
minēto dokumentu paraugformas, kuras publicētas Valsts vides dienesta
mājaslapā sadaļā Sabiedrības līdzdalība/Sabiedriskie vides inspektori.
http://www.vvd.gov.lv/sabiedribas-lidzdaliba/sabiedriskie-videsinspektori/
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30. pants. Administratīvie pārkāpumi
zivju resursu aizsardzības un
izmantošanas jomā
(1) Par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu vai
licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu
pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no trim līdz
septiņdesmit naudas soda vienībām, aizliedzot izmantot makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai
bez tā.
(5) Par zvejas noteikumu pārkāpšanu iekšējos ūdeņos piemēro naudas
sodu fiziskajai personai no sešām līdz simt četrdesmit naudas soda
vienībām, bet juridiskajai personai — no sešām līdz astoņsimt sešdesmit
naudas soda vienībām, aizliedzot izmantot zvejas tiesības uz laiku līdz
diviem gadiem vai bez tā.
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(6) Par zveju iekšējos ūdeņos bez attiecīgas atļaujas un par zveju
aizliegtā vietā vai laikā, kā arī par zveju ar aizliegtiem rīkiem vai
paņēmieniem piemēro naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit
sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai
personai — no simt četrdesmit līdz astoņsimt sešdesmit naudas soda
vienībām, aizliedzot izmantot zvejas tiesības uz laiku līdz diviem gadiem
vai bez tā.
(7) Par zvejas noteikumu pārkāpšanu teritoriālajos ūdeņos, (piekrastē)
piemēro naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz simt četrdesmit
naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit astoņām
līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām, aizliedzot izmantot
zvejas tiesības uz laiku līdz diviem gadiem vai bez tā.
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(8) Par zveju teritoriālajos ūdeņos, bez attiecīgas atļaujas, par zveju
aizliegtā vietā vai laikā, kā arī par zveju ar aizliegtiem rīkiem vai
paņēmieniem piemēro naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit
sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai
personai — no divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda
vienībām, aizliedzot izmantot zvejas tiesības uz laiku līdz diviem gadiem
vai bez tā.
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Paldies par uzmanību!
Jānis Lasmanis
VVD Zvejas kontroles departamenta IŪKD vadītājs
janis.lasmanis@vvd.gov.lv

