
MK noteikumu Nr. 296 6.pielikumā noteiktie zvejas rīku pieļaujamajiem parametriem 

piekrastes zvejā 

I. Aktīvie zvejas rīki 

Nr.p.k. Nosaukums 
Spārna garums 

(m) 
Linuma acs izmērs (mm) 

1. Zivju vads nav ierobežots ne mazāks par 60, ievērojot attiecīgo zivju 

sugu zvejai Eiropas Savienības tiesību aktos 

paredzētos linuma acs izmēra diapazonus 

2. Plekstu vads ne lielāks par 20 ievērojot Eiropas Savienības tiesību aktos 

paredzētos linuma acs izmēra diapazonus 
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3. Ēsmas zivtiņu 

velkamais vads 

ne lielāks par 10 no 12 līdz 24 

 II. Pasīvie zvejas rīki 

Nr.p.k. Nosaukums Sētas vai tīkla garums (m) 

Sētas acs, tīkla 

acs vai āķa 

izmērs (mm) 

Konstrukcijas 

linuma
1
 acs izmērs 

(mm) 

1. Reņģu stāvvads ne lielāks par 600 no 32 līdz 60
1
 no 20 līdz 50 

2. Zivju murds ne lielāks par 600 no 60 līdz 240 
1
 ne mazāks par 60, 

izņemot izberamo asti, 

kuras garums 

nepārsniedz pusi no 

konstrukcijas 

3. Sīkzivju murds ne lielāks par 600 no 36 līdz 60 
1
 no 32 līdz 36 

3.
1
 

Apaļo jūrasgrunduļu 

murds 
ne lielāks par 150 no 24 līdz 36

1
 no 24 līdz 36 

4. Lucīšu murds ne lielāks par 30 no 36 līdz 40 
1
 no 36 līdz 40, izņemot 

izberamo asti, kuras 

garums nepārsniedz 

pusi no konstrukcijas 

4.
1
 Lucīšu murdu jeda ne lielāks par 150 no 36 līdz 40

1
 no 36 līdz 40, izņemot 

izberamo asti, kuras 

garums nepārsniedz 

pusi no murda 

konstrukcijas 

5. Zivju vai grunts tīkls
2
       

5.1.   lielāks par 50, bet 

nepārsniedz 100, tīklu 

jeda Rīgas jūras līča 

piekrastē nepārsniedz 

300, tīklu jeda pārējā 

piekrastē nepārsniedz 

800, bet dziļumā, kas 

no 80 līdz 180 

no 60 līdz 70
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- 



lielāks par 10 metriem, 

nepārsniedz 1800 

5.2.   līdz 50 (izmantošanai tikai 

pašpatēriņa zvejai) 

no 80 līdz 180 

no 60 līdz 70
2
 

- 

6. Reņģu un salaku tīkls:   no 28 līdz 50   

6.1.   lielāks par 50, bet 

nepārsniedz 100, tīklu 

jeda Rīgas jūras līča 

piekrastē nepārsniedz 

300, tīklu jeda pārējā 

piekrastē nepārsniedz 

800, bet dziļumā, kas 

lielāks par 10 metriem, 

nepārsniedz 1800 

no 28 līdz 50 - 

6.2.   līdz 50 (izmantošanai tikai 

pašpatēriņa zvejai) 

no 28 līdz 50 - 

7. Āķu jeda mencu, 

plekstu zvejai (ne 

vairāk par 2000 āķiem) 

- āķa izmērs nav 

mazāks par 15 

- 

8. Āķu jeda (ne vairāk par 

2000 āķiem) 

- āķa izmērs nav 

mazāks par 10 

- 

9. Akmeņplekstu tīkls no 50 līdz 100, tīklu jeda 

Rīgas jūras līča piekrastē 

– 300, tīklu jeda pārējā 

piekrastē – 800 

no 220 līdz 240 

  

Piezīme. 

1
 Jebkurā konstrukcijas elementā linuma auklas diametrs nav tievāks par 1 mm. 

2
 Grunts tīkla augstums – ne vairāk kā 1,5 metri. 

3
 Plekstu vada linuma acs izmērs nedrīkst būt mazāks par 120 mm (atbilstoši Regulas 2019/1241 

VIII pielikuma B daļā noteiktajam). 

 


