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LATVIJAS REPUBLIKA

BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90009114148, Juridiskā adrese : Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206
Pasta adrese: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219
Tālrunis 64226643, fakss 64238257, e-pasts: info@burtniekunovads.lv, www.burtniekunovads.lv

Burtnieku novada Valmieras pagastā
APSTIPRINĀTS
ar Burtnieku novada pašvaldības domes
2015.gada 20.maija sēdes
Lēmumu Nr. 131 (protokols Nr. 5, 13. punkts )
Spēkā no 2015. gada 15. jūlija (Burtnieku novada pašvaldības informatīvais izdevums
„Burtnieku novada vēstis” Nr. 13 (83), 13.07.2015.)
Saistošie noteikumi Nr.6/2015

Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem Burtnieka ezerā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 3.punktu,
Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumu
Nr.359 „Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība”
4.punkta 4.2.apakšpunktu
I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Ūdeņu atrašanās vieta - Burtnieka ezers atrodas Burtnieku novada Burtnieku, Matīšu un
Vecates pagastos un ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā.
1.2. Ūdeņu juridiskais statuss - Burtnieka ezers saskaņā ar Civillikuma I Pielikumu pieder pie
publiskajiem ūdeņiem.
1.3. Zvejas tiesību piederība - zvejas tiesības Burtnieka ezerā pieder valstij.
1.4. Dati par licencētās zvejas organizētāju - Burtnieku novada pašvaldība (J. Vintēna iela 7,
Burtnieki, Burtnieku novads, LV-4206, Reģ. Nr. 90009114148, Mob. 22017227) (turpmāk –
Pašvaldība).
1.5. Konkrētās licencētās zvejas teritorijas robežu apraksts - licencētā rūpnieciskā zveja
noteikta visā Burtnieka ezerā, izņemot, kartē iezīmētās vietās (Pielikums Nr.1):
1.5.1. Ezera daļā pie Eiķenupes ietekas, līnijā no Briedes upes ietekas līdz Vaivaru kanālam;
1.5.2. Ezera daļā pie Sedas un Rūjas ietekām, līnijā no Raga gala līdz Rūjas ietekai Govs līcī;
1.5.3. Salacas upes iztekā, līnijā no Koksalas līdz Bada sērim.
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1.6. Licencētās zvejas laiks - licencētās zvejas laiks Burtnieka ezerā ar murdiem – periodā no
1.jūnija līdz 31.decembrim, visu diennakti 7 (septiņas) dienas nedēļā.
1.7. Zvejas rīku limits (skaits un parametri) un to izmantošanas nosacījumi –
1.7.1.2014.gada 23.decembra MK noteikumi Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas
limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” nosaka zvejas rīku limitu Burtnieka
ezeram 2500 m. No tiem 2000 m ir iznomāti 6 zvejnieku saimniecībām. Neizmantotais tīklu
limita atlikums 500 m ar Burtnieku novada pašvaldības 2014. gada 19. novembra lēmumu ir
nodalīts licencētajai rūpnieciskai zvejai. Tīklu limita pārrēķins uz murdu limitu – 1 murds atbilst
30 m tīklu limita, kopējais murdu limits licencētajai rūpnieciskajai zvejai - 16 murdi. Saskaņā ar
MK noteikumu Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos” 9.pielikumu Pašvaldība noteikto nozvejas apjoma limitu atsevišķām zivju
sugām sadala zvejniekiem proporcionāli iedalītajam zvejas rīku limitam, tai skaitā licencētajai
rūpnieciskajai zvejai (16 murdiem) tiek paredzēts: līdaka - 2,4 tonnas, zandarts – 5,2 tonnas. Ja
licencētai rūpnieciskajai zvejai noteiktais gada nozvejas limits tiek sasniegts, Pašvaldība pārtrauc
licencētās rūpnieciskās zvejas licenču tirdzniecību.
1.7.2. diennaktī zveja vienlaicīgi atļauta ar zvejas rīku daudzumu, kas nepārsniedz kopējo
licencētai rūpnieciskai zvejai paredzēto murdu limitu;
1.7.3. zvejā uz 1 licenci atļauts izmantot 1 zivju murdu, kura sētas garums vai spārnu atvērums
nav lielāks par 30 m, linuma acu izmērs nav mazāks par 30 mm, linuma auklas diametrs nav
tievāks par 1mm (tai skaitā murda sētā un spārnos);
1.7.4. murda lielāka loka rādiuss un sētas vai spārnu augstums nepārsniedz 1,5 metrus.
1.8. Nodarboties ar licencēto rūpniecisko zveju Burtnieka ezerā ir tiesības jebkurai fiziskai
personai (turpmāk - zvejniekam), kura ir iegādājusies attiecīgu pašvaldības izdotu licencētās
rūpnieciskās zvejas licenci (Pielikums Nr.2A – Nr.2D).
1.9. Fiziska persona vienā reizē drīkst izmantot tikai vienu zivju murdu, un zvejā iegūtās zivis
aizliegts pārdot vai piedāvāt tirgū.
1.10. Zvejnieks licencētā rūpnieciskā zvejā ievēro Pašvaldības saistošos noteikumus Par
licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem Burtnieka ezerā un spēkā esošo MK 02.05.2007.
noteikumu Nr. 295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” prasības.
1.11. Lomā atļauts paturēt sekojošu sugu zivis, ja to minimālais garums atbilst šādiem izmēriem:
1.11.1. asaris, karpa, karūsa, plaudis, plicis, rauda bez ierobežojumiem;
1.11.2. līdaka - 50 cm;
1.11.3. zutis – 50 cm;
1.11.4. zandarts - 45 cm;
1.11.5. vēdzele - 40 cm;
1.11.6. ālants - 30 cm;
1.11.7. salate - 30 cm;
1.11.8. sapals - 30 cm;
1.11.9. līnis - 25 cm;
1.12. Aizliegta strauta foreļu, lašu un taimiņu piezveja aizliegta visu gadu.
1.13. Zvejas rīkus aizliegts izvietot:
1.13.1. aizšķērsojot ūdenstilpē starp jebkuriem sauszemes punktiem vairāk par pusi no brīvās
ūdens platības;
1.13.2. tuvāk par 100 m jebkurā virzienā no cita zvejnieka izvietotā jebkura veida zvejas rīka;
1.13.3. tuvāk par 100 m uz visām pusēm no kanāliem un upju ietekām.
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1.14. Zvejniekam zvejas rīki jāmarķē ar licencētās rūpnieciskās zvejas organizētāja izsniegtajām
atšķirības zīmēm sekojošā kārtībā: murdam bez spārniem - lielākā loka (loku) vidū un murdam
ar spārniem - katra spārna galā augšmalā ne tālāk par vienu metru no gala .
1.15. Zvejniekam zvejas rīku atrašanās vietas jāapzīmē ar zīmēm, kas redzamas virs ūdens
murda visos vistālāk izvērstajos punktos pievienojot nostiprinātas vai peldošas vertikālas
stoderes (kārtis) ar vienādas krāsas karodziņiem.
1.16. Zvejniekam, zvejojot jābūt līdzi pašvaldības licencētās rūpnieciskās zvejas licencei, Valsts
vides dienestā izdotas zvejas atļaujas (licences) kopijai un personu apliecinošam dokumentam.
1.17. Pēc loma pacelšanas zvejniekam nekavējoties jāsašķiro un jāatlaiž ūdenī tās zivis, kuras
nesasniedz 1.11. punktā minētos izmērus, kā arī 1.12. punktā minēto sugu zivis.
1.18. Pēc atgriešanās krastā, pirms zivju transportēšanas, jāsašķiro nozvejotās zivis pa sugām un
tās jānosver, kā arī jāreģistrē zvejas datus attiecīgajā licencētās rūpnieciskās zvejas organizētāja
izsniegtajā iekšējo ūdeņu zvejas žurnālā (Pielikums Nr. 3).
1.19. Zvejnieka pienākums pēc zvejas ir nodot licencētās rūpnieciskās zvejas organizētājam
murdu marķējumus, stoderes, zvejas licenci, un aizpildītu iekšējo ūdeņu zvejas žurnālu.
II. Zvejas licenču veidi, cenas un iegādes vietas
2.1. Maksa par visu veidu zvejas licencēm (tai skaitā par licencēm ar samazinātu maksu) un
zvejas licenču daudzums:
2.1.1. zvejas licenču veidi, skaits un maksa par licencēm;
N.p.k.
Licences nosaukums
Maksa par
Murdu skaits uz
licenci
1 licenci (gab.)
(EUR)
1.
Zvejas licence 1 (vienai)
20
1
diennaktij
2.
Zvejas licence 1 (vienai)
10
1
diennaktij ar atlaidi
3.
Zvejas licence 3 (trijām)
40
1
diennaktīm
4.
Zvejas licence 3 (trijām)
20
1
diennaktīm ar atlaidi
2.1.2. zvejas licences ar 50 % atlaidi tiek izsniegtas Burtnieku novada pašvaldībā deklarētajiem
iedzīvotājiem;
2.1.3. zvejas rīku limits 1 licencei diennaktī ir 1 zivju murds, kura parametri atbilst 1.7.3. un
1.7.4.punktā noteiktajam;
2.1.4. kopējais izmantojamo licenču skaits diennaktī - 16 licences.
2.2. Zvejas atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība, izsniegšanas vieta, adrese, tālruņi, darba laiks:
2.2.1. Valsts vides dienests izsniedz Burtnieku novada pašvaldībai numurētas zvejas atļaujas
(licences) zvejai iekšējos ūdeņos un iekšējo ūdeņu zvejas žurnālus licencētas rūpnieciskās zvejas
organizēšanai;
2.2.2. Zvejas organizētājs zvejniekiem izsniedz:
2.2.2.1. Valsts vides dienestā izdotas rūpnieciskās zvejas atļaujas (licences) kopiju, attiecīgu
pašvaldības licencētās rūpnieciskās zvejas licenci un iekšējo ūdeņu zvejas žurnālu;
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2.2.2.2. Zvejas rīkiem piestiprināmas marķējuma un licences Nr. zīmes, peldošas vertikālas
stoderes (kārtis) ar vienādas krāsas karodziņiem;
2.2.2.3. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestādē reģistrētu maksājuma kvīti.
2.2.3. Pašvaldība nodrošina licenču realizāciju un zvejnieku reģistrāciju Burtnieku novada
pašvaldības centrā, J. Vintēna ielā 7, Burtnieki, Burtnieku novads, tālr. 22303122; 22017227,
darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.
III. Zvejniekiem aizliegts
3.1. izmantot zvejas rīkus bez marķējuma vai ar tādu marķējumu, kas neatbilst šo noteikumu
1.14. un 1.15.punktos minētajām prasībām.
3.2. atrasties Burtnieka ezerā vai tā tiešā tuvumā:
3.2.1. ar zvejas rīkiem, kuru lietošana attiecīgajā laikā un vietā nav atļauta vai kuru izmantošanai
nav izsniegta attiecīga zvejas atļauja (licence);
3.2.2. ar jebkādas sugas zivīm, kuru ieguve attiecīgajā laikā un vietā nav atļauta.
3.3. pēc zvejas transportēt lomu no izkraušanas vietas, ja zivis nav šķirotas un nosvērtas, kā arī
nav izdarīts attiecīgs ieraksts zvejas žurnālā.
3.4. reģistrēt zvejas žurnālā vienas sugas zivis ar citas sugas zivju nosaukumu, nenorādīt zivju
nosaukumu vai izdarīt ierakstu "pārējās zivis" vai "sīkzivis".
3.5. aizliegts traucēt Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes, kā arī Valsts vides
dienesta pilnvarotajām personām — sabiedriskajiem vides inspektoriem un pašvaldības
pilnvarotajām personām pārbaudīt zvejas licenci, personu apliecinošus dokumentus, zvejas vietu,
nozvejotās un apstrādātās zivis, zvejas rīkus, ar zveju saistīto informāciju.
IV. Licencētās zvejas organizētāja pienākumi
4.1. Reģistrēt zvejniekus reģistrācijas žurnālā, kura forma ir saskaņota Valsts vides dienestā
(Pielikums Nr. 4).
4.2. Katru mēnesi apkopot datus kopējā zvejas žurnālā par visu licencēto zveju un līdz nākamā
mēneša sestajam datumam iesniegt tos Valsts vides dienestā.
4.3. Nodrošināt, lai licencētajā zvejā izmantotie zvejas rīki tiktu marķēti ar Valsts vides dienestā
saskaņota parauga zīmēm, bojām vai karodziņiem un tiem piestiprinātām licences Nr. zīmēm.
4.4. Uzraudzīt, lai licencētajā zvejā tiktu izmantoti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
reģistrēti peldlīdzekļi.
4.5. Papildināt zivju krājumus, ielaižot ūdenskrātuvē zivju mazuļus, saskaņā ar Burtnieka ezera
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem.
V. No licencēm iegūto līdzekļu izlietojums
5.1. Par iegūto līdzekļu sadali un izlietošanu Burtnieka ezerā ir atbildīga Pašvaldība. Pašvaldība
divas reizes gadā – līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu iesniedz Zemkopības ministrijai pārskatu par realizēto licenču skaitu, veidiem un licencētā
rūpnieciskā zvejā ieņemtajiem līdzekļiem un veiktajām iemaksām valsts pamatbudžetā Zivju
fonda dotācijas veidošanai.
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5.2. No realizēto licenču kopējās summas 37,5% katru gada ceturksni pārskaitāmi valsts budžetā
Zivju fonda veidošanai, bet 62,5% ienākumu tiek ieskaitīti Burtnieku pašvaldības kontā vides un
zivju resursu aizsardzībai, zivju krājumu pavairošanai, licencētās zvejas organizatorisko
pasākumu veikšanai, kā arī Burtnieka ezera piekrastes infrastruktūras attīstībai.
VI. Licencētās zvejas un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrole
6.1. Burtnieka ezers atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, un tā individuālajos
aizsardzības un izmantošanas noteikumos paredzētie ierobežojumi ir saistoši visiem licencētās
rūpnieciskās zvejas dalībniekiem, tai skaitā ir aizliegts:
6.1.1. kurt ugunskurus tam neparedzētās vietās;
6.1.2. lauzt kokus un krūmus, bojāt zālājus, niedrājus;
6.1.3. atstāt krastā vai uz ledus un mest ūdenī jebkādus atkritumus;
6.1.4. braukt ar autotransportu pa ezera ledus virsmu;
6.1.5. transporta novietošana uz ceļiem Burtnieka ezera tuvumā atļauta tikai atbilstoši Ceļu
satiksmes noteikumiem, bet uz privātām zemēm – ar zemes īpašnieka atļauju. Iebraukšana 10 m
tauvas joslā vai nobraukšana no ceļa apmales stingri aizliegta.
6.2. Licencētai zvejai noteikto prasību ievērošanu kontrolē, atbilstoši savai kompetencei, Valsts
vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides inspektori, Valsts vides dienesta
pilnvarotās personas - sabiedriskie inspektori, pašvaldības pilnvarotās personas un policija.
6.3. Noteikumu pārkāpēji saucami pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības likumos
noteiktajā kārtībā. Šī atbildība neatbrīvo pārkāpējus no pienākuma atlīdzināt dabai nodarīto
kaitējumu saskaņā ar taksēm, kas noteiktas normatīvajos aktos par rūpniecisko zveju iekšējos
ūdeņos.
VII. Noslēguma jautājumi
7.1. Burtnieku novada pašvaldība uzsāk licencēto zveju Burtnieka ezerā, ja ir saņemti
saskaņojumi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Zemkopības
ministrijas, un likuma „Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā spēkā stājušies pašvaldības
saistošie noteikumi Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem Burtnieka ezerā.
7.2. Ar šo Saistošo noteikumu spēkā stāšanos brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Burtnieku
novada 2010.gada 19.maija saistošos noteikumus Nr.10/2010 „Par licencētās rūpnieciskās zvejas
nosacījumiem Burtnieku ezerā”.
7.3. Pašvaldība ir atbildīga par licencētās rūpnieciskās zvejas Burtnieka ezerā izziņošanu
Burtnieku novada informatīvajā izdevumā, Burtnieku novada mājaslapā, kā arī nodrošina
papildus informācijas izplatīšanu par licenču iegādes vietu.
VIII. Pielikumi
8.1. Burtnieka ezera karte (Pielikums Nr.1);
8.2. Licencētās rūpnieciskās zvejas atļauju (licenču) paraugi (Pielikums Nr.2 A – Nr.2 D);
8.3. Iekšējo ūdeņu zvejas žurnāla paraugs (Pielikums Nr.3);
8.4. Licencētās rūpnieciskās zvejas zvejnieku reģistrācijas žurnāla paraugs (Pielikums Nr.4).
Domes priekšsēdētājs

K.Sedvalds
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Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem
Burtnieka ezerā
Pielikums Nr.1
Licencētās rūpnieciskās zvejas karte - Burtnieka ezers

Licencētā rūpnieciskā zveja atļauta visā Burtnieka ezerā, izņemot, kartē iezīmētās vietās:
1. Ezera daļā pie Eiķenupes ietekas, līnijā no Briedes upes ietekas līdz Vaivaru kanālam;
2. Ezera daļā pie Sedas un Rūjas ietekām, līnijā no Raga gala līdz Rūjas ietekai Govs līcī;
3. Salacas upes iztekā, līnijā no Koksalas līdz Bada sērim.
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Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem
Burtnieka ezerā
Pielikums Nr.2A
Burtnieku novada pašvaldība (J. Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku novads, LV-4206, Reģ. Nr.
90009114148, Mob. 22017227)
LICENCĒTĀS RŪPNIECISKĀS ZVEJAS LICENCE
201__. gada _________________
Burtnieka ezers, Burtnieku novads
Zvejas atļaujas (licences) Nr._________
Licences nosaukums
Maksa par licenci -

-

Zvejas licence 1 (vienai) diennaktij

20,00 EUR

izdota_______________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)
Zvejā atļauts izmantot zvejas rīku __________murds
ar šādu marķējumu _____Burtnieku novada pašvaldība________________________________
Zvejā izmantojamais mazizmēra kuģošanas līdzeklis__________________________________
Licences derīguma termiņš no ________________līdz________________________________
Licenci saņēmu____________________________
(saņēmēja paraksts)

Burtnieku novada pašvaldība_______________________
(paraksts, zīmogs)
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Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem
Burtnieka ezerā
Pielikums Nr.2B
Burtnieku novada pašvaldība (J. Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku novads, LV-4206, Reģ. Nr.
90009114148, Mob. 22017227)
LICENCĒTĀS RŪPNIECISKĀS ZVEJAS LICENCE
201__. gada _________________
Burtnieka ezers, Burtnieku novads
Zvejas atļaujas (licences) Nr._________
Licences nosaukums
Maksa par licenci -

-

Zvejas licence 1 (vienai) diennaktij ar atlaidi

10,00 EUR

izdota_______________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)
Zvejā atļauts izmantot zvejas rīku __________murds
ar šādu marķējumu _____Burtnieku novada pašvaldība________________________________
Zvejā izmantojamais mazizmēra kuģošanas līdzeklis__________________________________
Licences derīguma termiņš no ________________līdz________________________________
Licenci saņēmu____________________________
(saņēmēja paraksts)

Burtnieku novada pašvaldība_______________________
(paraksts, zīmogs)
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Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem
Burtnieka ezerā
Pielikums Nr.2C
Burtnieku novada pašvaldība (J. Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku novads, LV-4206, Reģ. Nr.
90009114148, Mob. 22017227)
LICENCĒTĀS RŪPNIECISKĀS ZVEJAS LICENCE
201__. gada _________________
Burtnieka ezers, Burtnieku novads
Zvejas atļaujas (licences) Nr._________
Licences nosaukums
Maksa par licenci -

-

Zvejas licence 3 (trijām) diennaktīm

40,00 EUR

izdota_______________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)
Zvejā atļauts izmantot zvejas rīku __________murds
ar šādu marķējumu _____Burtnieku novada pašvaldība________________________________
Zvejā izmantojamais mazizmēra kuģošanas līdzeklis__________________________________
Licences derīguma termiņš no ________________līdz________________________________
Licenci saņēmu____________________________
(saņēmēja paraksts)

Burtnieku novada pašvaldība_______________________
(paraksts, zīmogs)
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Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem
Burtnieka ezerā
Pielikums Nr.2D
Burtnieku novada pašvaldība (J. Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku novads, LV-4206, Reģ. Nr.
90009114148, Mob. 22017227)
LICENCĒTĀS RŪPNIECISKĀS ZVEJAS LICENCE
201__. gada _________________
Burtnieka ezers, Burtnieku novads
Zvejas atļaujas (licences) Nr._________
Licences nosaukums
Maksa par licenci -

-

Zvejas licence 3 (trijām) diennaktīm ar atlaidi

20,00 EUR

izdota_______________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)
Zvejā atļauts izmantot zvejas rīku __________murds
ar šādu marķējumu _____Burtnieku novada pašvaldība________________________________
Zvejā izmantojamais mazizmēra kuģošanas līdzeklis__________________________________
Licences derīguma termiņš no ________________līdz________________________________
Licenci saņēmu____________________________
(saņēmēja paraksts)

Burtnieku novada pašvaldība_______________________
(paraksts, zīmogs)
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Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem
Burtnieka ezerā
Pielikums Nr.3

Iekšējo ūdeņu zvejas žurnāls
___________________________licence Nr._________________
(licences nosaukums)

Nozveja atsevišķi pa zivju sugām (kg)
Datums

Zvejas rīka raksturojums

Zvejas
dienu
skaits

Kopā
(kg)

Kopā:
Licences īpašnieks:

Vārds, uzvārds

Paraksts
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Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem
Burtnieka ezerā
Pielikums Nr.4

Burtnieka ezera licencētās rūpnieciskās zvejas zvejnieku reģistrācijas žurnāls
Nr.p.k.

Datums

Licences Nr.

Vārds, uzvārds

Personas kods

Dzīvesvietas adrese

Telefons

Paraksts
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Burtnieku novada pašvaldības 2015.gada __.______ saistošajiem noteikumiem
Nr._/2015
„ Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem Burtnieka ezerā”
Paskaidrojuma
raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu kārtību, kādā
tiek organizēta licencētā rūpnieciskā zveja Burtnieka ezerā.
Saistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta
23.12.2014.
noteikumiem
Nr.796
„Noteikumi
par
rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību
iekšējos ūdeņos”, kuri nosaka zvejas rīku limitu Burtnieka
ezerā.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Licencēto zveju Burtnieka ezerā organizē Burtnieku novada
pašvaldība. Licencētā rūpnieciskā zveja notiek saskaņā ar
Ministru kabineta 02.05.2007. noteikumiem Nr. 295
“Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”.
Saistošajos noteikumos norādīti licenču veidi, skaits un
maksa, licenču cenu atlaižu piemērošana, licenču
noformējums, iegūto līdzekļu izlietojums, lomu uzskaite.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

62,5% ienākumu tiek ieskaitīti licencētās zvejas organizētāja
kontā vides un zivju resursu aizsardzībai, zivju krājumu
pavairošanai, licencētās zvejas organizatorisko pasākumu
veikšanai, kā arī Burtnieka ezera piekrastes infrastruktūras
attīstībai.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Personas par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties
Burtnieku novada pašvaldībā.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi izstrādāti pēc pašvaldības iniciatīvas un
konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

