
DATU VĀKŠANA UN APSTRĀDE ZIVSAIMNIECĪBAS 
PĀRVALDĪBAS UN ZINĀTNISKIEM MĒRĶIEM 

Didzis Ustups

Presenter Notes
Presentation Notes
Kas ir zinātniskais padoms, kas to sniedz, no kurienes tas uzrodas? Tam visu pamatu pamatā ir DVP, kas tiek īstenots visās ES dalībvalstīs. Arī Latvijā



KO MĒS DARĀM?
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1. Datu vākšana Baltijas jūrā un piekrastē un no akvakultūras, kvalitātes kontrole, validācija 
un izmantošana zinātniskās analīzēs.

2. Ceļotājzivju datu vākšanas programmas īstenošana

3. Komerciālas zvejas un atpūtas zvejas monitorings tāljūrā, Baltijas jūrā un tās piekrastē

4. Pētnieciska uzskaite Baltijas jūrā un tās piekrastē.

5. Dalībvalstu pārstāvju dalība sanāksmēs, semināros un konferencēs.

6. Datu vākšanas informācijas sistēmu un tīmekļvietņu izstrāde un uzlabošana, nolūkā 
uzlabot  pašreizējās datu vākšanas un datu pārvaldības sistēmas.

7. Projekta komunikācijas pasākumi.

DATU VĀKŠANAS PROGRAMMA
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Presenter Notes
Presentation Notes
Pirmās divas aktivitātes ir saistītas ar datu ievākšanu un to zinātnisko apstrādi – par piemēru sadarbība ar piekrastes zvejniekiem, arī par piezvejām, roņiem. Lašveidīgo zivju novērtējumus – gan jūrā, gan arī upēs. Trešā – tur kur zvejo mūsu zvejnieki,  ievācam datus arī mēs. Arī Mauritānijā.  Ceturtā – pētnieciskās uzksaites jūrā – vairums no tām ir ICES saskānotas pēc vienotas metodikas. Piektā  akitvitātes –dalības ekspertu grupās, 6. aktivitātes – datu bāžu attīstība un uzturēšana



BIOR PARAUGOŠANAS VIETAS
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9-11 Zinātniskie reisi gadā
70-80 jūras dienas

Reņģe, Brētliņa, Menca, 
Plekste, Akmeņplekste, 
Lasis, Taimiņš, Zutis, 
Zandarts, Asaris, Apaļais 
jūrasgrundulis, Upes nēģis

Cūkdelfīnu un citas 
piezvejas piezvejas 
monitorings

Bioloģiskā analīze – vairāk 
nekā 50 000 zivis



BALTIJAS JŪRAS ZIVJU KRĀJUMU 
STARPTAUTISKĀ NOVĒRTĒŠANA UN PĀRVALDĪŠANA

DATU IEVĀKŠANA

Rūpnieciskā zveja

Pētnieciskie reisi

Foto: 
NMFRI

ZINĀTNISKAIS PADOMS

ICES darba grupas

Krājumu novērtēšana un 
prognozēšana

INFORMĀCIJAS ANALĪZE

Nozveju statistika un 
lomu sastāvs 

Ķermeņa masa un garums

Dzimums un 
gonādu 

nobriešanas 
stadija

Vecuma sastāvs Mirstība

NOZVEJU REGULĒŠANA

Informācijas 
izvērtēšana un lēmuma 
pieņemšana

Kopējās pieļaujamās 
nozvejas noteikšana
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Galvenie zivju populācijas ietekmējošie faktori 

Kopējā biomasa

Jaunās paaudzes 
papildinājums

Augšana

Dabiskā mirstība

Zvejas izraisītā 
mirstība
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ZINĀTNISKAIS PADOMS UN DATU VĀKŠANA
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Presenter Notes
Presentation Notes
Trīs veida zinātniskie padomi , visi pieejami IECS mājas lapā, Latest Advice.  Baltijas jūras ekosistēmas pārskats, Baltijas jūras zivsaimniecības apskats, Zvejas iesp;ejas nākamajam gadam – 2020. gadā -  20 krājuma vienībām



SALACAS LAŠI

14.12.2022 7Uz nārstu migrējošo lašu migrācijas intensitāte 2021. un 2022. gadā
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SALACAS IEDZĪVOTĀJI 2021. UN 2022. GADA UZSKAITĒ
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