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
AKTUĀLĀ VERSIJA
Ar grozījumiem:
19.02.2020. Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.7/2020 “Grozījumi Burtnieku
novada pašvaldības 2017.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2017 “Nolikums par
licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā” (protokols Nr.4, 12.punkts), spēkā no 18.04.2020.
APSTIPRINĀTS
ar Burtnieku novada pašvaldības domes
15.03.2017. sēdes lēmumu Nr.87
(protokols Nr.6, 18.punkts)
PRECIZĒTS
ar Burtnieku novada pašvaldības domes
12.04.2017. sēdes lēmumu Nr.89
(protokols Nr.7)
Spēkā no 29.04.2017. (Burtnieku novada pašvaldības informatīvais izdevums „Burtnieku novada
vēstis” Nr. 25 (118), 28.04.2017.
Saistošie noteikumi Nr.4/2017

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā
Izdoti saskaņā ar
Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu,
Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr.799
„Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”
17.punktu
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saskaņā ar Civillikuma 1102.pantu un I. Pielikumu Burtnieku ezers pieder pie publiskajiem
ūdeņiem, kuros zvejas tiesības pieder valstij. Burtnieku ezers atrodas Burtnieku novadā
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā – ainavu aizsardzības zonā, kā arī daļēji
dabas lieguma “Burtnieku ezera pļavas” dabas lieguma zonā (Grozīts ar 19.02.2020.
Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020).
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2. Licencētā makšķerēšana Burtnieku ezerā ieviesta, lai samazinātu antropogēno slodzi un
radītu labvēlīgus apstākļus dabas resursu ilgtspējīgai un saudzējošai izmantošanai, zivju
resursu pavairošanai un aizsardzībai. Papildus tā paredzēta arī vietējo iedzīvotāju
nodarbinātības dažādošanai un makšķerēšanas tūrisma veicināšanai.
3. Licencētā makšķerēšana tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
kārtība”, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”.
4. Licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā organizē Burtnieku novada pašvaldība (J.Vintēna
iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206, Reģ. Nr. 90009114148,
Mob.22303122,
www.burtniekunovads.lv,
e-pasta
adrese:
info@burtniekunovads.lv) (turpmāk – Pašvaldība) (Grozīts ar 19.02.2020. Burtnieku
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020).
II.

Makšķerēšanas tiesības un pienākumi

5. Makšķerēšanas tiesību izmantošana (Papildināts ar 19.02.2020. Burtnieku novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020).
5.1. Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā ir tiesības jebkurai fiziskai
personai, kura ievēro spēkā esošos Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumus
Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi, šī Nolikuma prasības
un kura iegādājusies attiecīgu licenci.
5.2. Licencētā makšķerēšana noteikta visā Burtnieku ezerā, ietverot Salacas upes iztekas daļu
līdz Vecates tiltam, (turpmāk – Burtnieku ezerā), kas ietilpst Burtnieku novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
5.3. Speciāli iezīmētās vietās (pielikums Nr.2 un šī Nolikuma 34. punktā norādītās koordinātes)
aizliegts makšķerēt laika periodā no 1. maija līdz 15. jūnijam.
6. Makšķerēšanas noteikumi (Papildināts ar 19.02.2020.Burtnieku novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020).
Licencētās makšķerēšana Burtnieku ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada
22.decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumi” ar šādiem papildus ierobežojumiem:
6.1. vienā makšķerēšanas reizē un vienā diennaktī vienam makšķerniekam lomā atļauts
paturēt līdakas un zandartus - 3 no katras sugas, izņemot šī Nolikuma 8.4.apakšpunktā
norādīto gada bezmaksas licenču balto zivju makšķerēšanai Burtnieku ezerā no krasta,
no ledus vai no laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas maija mēnesī īpašniekus. Par
baltajām zivīm šī Nolikuma ietvaros tiek uzskatītas raudas, plauži, pliči, vīķes, ķīši,
ruduļi, līņi, karpas un karūsas (Grozīts ar 19.02.2020.Burtnieku novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020).;
6.2. izmantojot 8.4. apakšpunktā norādīto gada bezmaksas licenci balto zivju makšķerēšanai
Burtnieku ezerā no krasta, no ledus vai no laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas maija
mēnesī, atļauts makšķerēt tikai ar pludiņa vai grunts makšķeri, kas aprīkota ar vienu
vienžubura āķi, vai ziemas makšķeri, kas aprīkota ar vienu mormišku (Grozīts ar
19.02.2020.Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020);
6.3. izmantojot 8.4. apakšpunktā norādīto gada bezmaksas licenci balto zivju makšķerēšanai
Burtnieku ezerā no krasta, no ledus vai no laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas maija
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mēnesī, nav atļauta (Grozīts ar 19.02.2020.Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.7/2020):
6.3.1. mākslīgo ēsmu un ēsmas zivtiņu izmantošana, makšķerēšana no laivas maija mēnesī;
6.3.2. makšķerēšana, izmantojot velcēšanas paņēmienu, bet ziemā – bļitkošana
(žibulēšana);
6.3.3. līdaku, zandartu, zušu un asaru paturēšana lomā..
6.4. visu veidu licenču īpašniekiem aizliegts velcēt no laivas, kas aprīkota ar iekšdedzes dzinēju
vai elektromotoru no 1. maija līdz 15. jūnijam.
7. Makšķernieka pienākumi:
7.1. Veicot makšķerēšanu no laivas, ievērot Ministru kabineta 09.02.2016. noteikumus Nr. 92
“Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”;
7.2. Veikt lomu uzskaiti atbilstoši šī Nolikuma IV.nodaļai.
III.

Makšķerēšanas licenču veidi, skaits un cenas.

8. Licenču veidi (Papildināts ar 19.02.2020.Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.7/2020):
Licenču
Maksa par
Licenču veidi
skaits
1(vienu) licenci,
gadā
t.sk. PVN 21%
8.1. Mēneša licence makšķerēšanai
Burtnieku ezerā no krasta*, no
ledus vai no laivas, izņemot
1000
15,00 euro
makšķerēšanu no laivas maija
mēnesī
8.2. Maija mēneša vienas diennakts
3000
6,00 euro
licence makšķerēšanai no laivas
Burtnieku ezerā
8.3. Vienas
diennakts
licence
makšķerēšanai Burtnieku ezerā
no krasta*, no ledus vai no
9000
3,00 euro
laivas, izņemot makšķerēšanu
no laivas maija mēnesī
8.4. Gada bezmaksas licence balto
zivju**
makšķerēšanai
Burtnieku ezerā no krasta*, no
ledus vai no laivas, izņemot
makšķerēšanu no laivas maija
5000
---------mēnesī
(Papildināts
ar
19.02.2020.Burtnieku novada
pašvaldības
saistošajiem
noteikumiem Nr.7/2020).
8.5. Gada
bezmaksas
licence
makšķerēšanai Burtnieku ezerā
no krasta*, no ledus vai no
laivas, izņemot makšķerēšanu no
laivas maija mēnesī (Grozīts ar
19.02.2020.Burtnieku novada
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---------
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pašvaldības
saistošajiem
noteikumiem Nr.7/2020).
*Makšķerēšana no krasta paredz arī tiesības makšķerēt no ezerā izvietotas laipas vai
iebrienot.
** Par baltajām zivīm šī Nolikuma ietvaros tiek uzskatītas raudas, plauži, pliči, vīķes, ķīši,
ruduļi, līņi, karpas un karūsas.
81. Kad izsniegts Nolikuma 8.1.– 8.3. apakšpunktos noteiktais licenču skaits, konkrētā veida
licenču pārdošana attiecīgajā gadā tiek pārtraukta.
9. Pašvaldība izsniedz šī Nolikuma 8.4. un 8.5.apakšpunktā minētās bezmaksas licences,
ievērojot šādus nosacījumus:
9.1. Nolikuma 8.5.apakšpunktā minētās bezmaksas licences izsniedzamas (Grozīts ar
19.02.2020.Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020):
9.1.1. Burtnieku ezera krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, bērniem un
pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām, kuras ir vecākas par 65 gadiem, personām
ar invaliditāti un politiski represētajām personām;
9.1.2. Makšķerniekiem, kuri snieguši ievērojamu ieguldījumu zivju resursu aizsardzībā, ezera
vides sakopšanā un makšķerēšanas popularizēšanā Burtnieku ezerā, atbilstoši Pašvaldības
policijas darbinieku un Pašvaldības pilnvaroto personu iesniegtam un Pašvaldības
izpilddirektora apstiprinātam attiecīgo makšķernieku sarakstam, kurā ir sniegts maksas
samazināšanas pamatojums (Grozīts ar 19.02.2020.Burtnieku novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020).
9.2. Nolikuma 8.4.apakšpunktā minētās bezmaksas licences izsniedzamas jebkuram
makšķerniekam bez vecuma vai cita veida ierobežojuma (Grozīts ar
19.02.2020.Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020).
9.3. Pēc šī Nolikuma 8.4. un 8.5.apakšpunktā noteiktā licenču kopējā limita izmantošanas,
papildus gada bezmaksas licences netiek izsniegtas un makšķerniekam vispārējā kārtībā
jāiegādājas attiecīgajā termiņā derīga pilnas maksas licence.
IV.

Lomu uzskaite

10. Visu veidu licenču īpašniekiem pēc šī Nolikuma 6.1.apakšpunktā minētās zivs noķeršanas un
tās paturēšanas lomā, loms jāreģistrē nekavējoties, pārējos gadījumos loms obligāti jāreģistrē
dienas beigās. Lomu reģistrē, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un
svaru) tos ierakstot (Grozīts ar 19.02.2020.Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.7/2020):
10.1. visās vienas diennakts licencēs - otrajā pusē norādītajā tabulā;
10.2. visās gada licencēs, e-licencēs un mēneša licencēs - licencei pievienotajā lomu uzskaites
tabulā atbilstoši licences otrajā pusē norādītajam paraugam.
11. Visu vienas diennakts, mēneša un gada bezmaksas licenču īpašnieku obligāts pienākums ir
licences kopā ar aizpildītām lomu uzskaites tabulām iesniegt:
11.1. licenču iegādes vietās;
11.2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi, kura norādīta šī Nolikuma 4.punktā;
11.3. skenētā veidā uz e-pasta adresi info@burtniekunovads.lv;
11.4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
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11.5. portālā www.epakalpojumi.lv (portālā www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).
12.

Licenču iesniegšanas termiņi:

12.1. vienas diennakts licences un mēneša licences – 5 dienu laikā no izmantošanas dienas;
12.2. gada bezmaksas licenci – līdz nākošā gada 10.janvārim.
13. Visu vienas diennakts licenču, mēneša licenču un gada licenču īpašniekiem licenču
nenodošanas un ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas
pārkāpumu gadījumos, tiks liegta iespēja turpmāk iegādāties jebkura veida licences
makšķerēšanai Burtnieku ezerā kārtējā un nākamajā gadā.
14. Katru gadu līdz 1.februārim Pašvaldība nodrošina atpakaļ nodoto licenču, iesniegšanu valsts
”Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam BIOR” (turpmāk –
institūts BIOR), kas apstrādā un apkopo iegūto informāciju.
15. www.epakalpojumi.lv vietnē reģistrētos datus Pašvaldība apkopo un katru gadu līdz
1.februārim iesniedz institūtam BIOR pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem
(Grozīts ar 19.02.2020.Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020).
V.

Licenču noformēšana un realizācija

16. Visās licencēs (pielikums Nr.1A- 1E) tiek uzrādīts - licences veids un izsniegšanas datums,
kārtas numurs, cena, licences derīguma datums vai termiņš, makšķerēšanas vieta, licences
izsniedzēja un saņēmēja paraksti ar atšifrējumu.
17. Visām licencēm bez izņēmuma jābūt numurētām un tām jāsatur šī Nolikuma 16.punktā
minēto informāciju.
18. Visās licencēs (neatkarīgi no to veida) makšķerēšanas datumu vai termiņu ieraksta tikai
licences pārdevējs.
19. Licences bez ierakstītiem, nepilnīgi ierakstītiem vai nepatiesiem datiem, vai bez
makšķerēšanas laika (termiņa) norādes, vai ar labojumiem uzskatāmas par nederīgām.
20. Visām licencēm ir jābūt noformētām un uzskaitītām atbilstoši Valsts ieņēmuma dienesta
prasībām.
21. Visu licenču īpašnieki tiek reģistrēti (vārds, uzvārds, personas kods) licenču saņemšanas
(iegādes) vietās kopējas datu bāzes veidošanai par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā.
22. (Svītrots ar 19.02.2020.Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020).
23. Katram licencētās makšķerēšanas dalībniekam pirms licences saņemšanas ir pienākums
iepazīties ar šī Nolikuma prasībām, ko apliecina viņa paraksts uz licences (Papildināts ar
19.02.2020.Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020).
231. Informācija par licenču iegādes un izsniegšanas vietām pieejama un regulāri tiek atjaunota
Burtnieku
novada
pašvaldības
mājas
lapā:
https://www.burtniekunovads.lv/public/lat/burtnieka_ezers/licenceta_makskeresana/.
24. Makšķerēšanai neizmantoto vai
makšķerniekiem netiek atgriezta.

sakarā

ar

pārkāpumu

izņemto

licenču

maksa

25. Visa veida licences, izņemot bezmaksas, iespējams iegādāties portālā www.epakalpojumi.lv,

makšķernieka vārdu, uzvārdu un parakstu apliecinot autorizējoties caur internetbanku vai ar
elektronisko parakstu (Papildināts ar 19.02.2020.Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.7/2020).
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251. Nolikuma 8.4. un 8.5. apakšpunktos minētās licences pagastu pārvalžu darba laikā iespējams
saņemt (Saziņai ar licenču saņemšanas vietām izmantojams mob. tel. 22303122, e-pasta
adrese: info@burtniekunovads.lv):
1
25 .1. Burtnieku pagasta administrācijā, Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku
nov., LV-4206;
1
25 .2. Ēveles pagasta pārvaldē, "Ēveles skola", Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712;
251.3. Matīšu pagasta pārvaldē, Skolas iela 11, Matīši, Matīšu pag., Burtnieku nov., LV-4210;
251.4. Rencēnu pagasta pārvaldē, Valmieras iela 13, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov.,
LV- 4232;
1
25 .5. Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov.,
LV-4219;
251.6. Vecates pagasta pārvaldē, "Kultūras centrs", Vecate, Vecates pag., Burtnieku nov.,
LV- 4211.
VI.

Makšķerēšanas sacensības

26. Gada laikā Burtnieku ezerā var tikt rīkotas ne vairāk kā 10 makšķerēšanas sacensības.
27. Makšķerēšanas sacensības notiek atbilstoši vienas diennakts licenču izmantošanas kārtībai
(Papildināts ar 19.02.2020.Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.7/2020).
271. Makšķerēšanas sacensību nolikumu sacensību organizētājs saskaņo ar vietējo pašvaldību,
Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi. Pašvaldībā sacensību organizētāji ne vēlāk
kā 40 darba dienas pirms attiecīgo sacensību norises iesniedz iesniegumu (Nolikuma pielikums
Nr.3) un sacensību nolikumu drukātā vai elektroniskā formātā. Pašvaldība pieņem lēmumu par
nolikuma saskaņošanu viena mēneša laikā pēc tā reģistrēšanas Pašvaldībā.
28. Sacensību organizētājam 10 dienu laikā pēc sacensībām jāiesniedz pašvaldības dabas resursu
speciālistam (https://www.burtniekunovads.lv/public/lat/kontakti1/) informācija par
sacensību laikā gūtajiem lomiem. Sacensību organizētājs garantē visu sacensībām izmantoto
licenču atgriešanu atbilstoši šī Nolikuma 10. un 11. punktā minētajām prasībām (Grozīts ar
19.02.2020.Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020).
29. Ja makšķerēšanas sacensību organizētājs pēc sacensību norises nenodrošina visu sacensībām
iegādāto vienas diennakts licenču atgriešanu atbilstoši šī Nolikuma 10. un 11.punktā
minētajām prasībām, tad attiecīgajam organizētājam turpmāk tiks liegta iespēja organizēt
makšķerēšanas sacensības Burtnieku ezerā.
VII.

No licencēm iegūto līdzekļu izlietojums

30. No licenču realizācijas Burtnieku ezerā iegūtās kopējās summas 20% Pašvaldība ieskaita
valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai, sadalot summu divās daļās un veicot
pārskaitījumu reizi pusgadā (līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro
pusgadu).
31. 80% līdzekļu no pārdotajām licencēm tiek ieskaitīti Pašvaldības kontā, kurus tā izmanto zivju
resursu pavairošanai vai zivju nārsta vietu rekultivācijai (atjaunošanai), kā arī zivju resursu
aizsardzības un makšķerēšanas kontroles pasākumiem, licencētās makšķerēšanas
organizēšanai un tūrisma attīstībai Burtnieku ezerā.
32. Par iegūto līdzekļu sadali un izlietošanu Burtnieku ezerā ir atbildīga Pašvaldība. Pašvaldība
divas reizes gadā līdz 15.janvārim un līdz 15.jūlijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā
pārskatu par licencēto makšķerēšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra
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noteikumu Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”
1.pielikumu.
VIII.

Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi

33. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
33.1. sniegt informāciju Ziemeļvidzemes laikrakstā „Liesma”, Burtnieku novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Burtnieku novada vēstis” un Pašvaldības mājas lapā par
Pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Nolikums par licencēto makšķerēšanu
Burtnieku ezerā” un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu ap ezeru;
33.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautā laikā
(Grozīts ar 19.02.2020.Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.7/2020);
33.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām;
33.4. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šī Nolikuma
30. un 31.punktā noteiktām prasībām;
33.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par katru pusgadu par licencēto makšķerēšanu
saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 “Licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 1.pielikumu - līdz 15.janvārim
un līdz 15.jūlijam;
33.6. īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar Burtnieku
ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un zinātniskajām rekomendācijām;
33.7. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī Nolikuma IV.nodaļai;
33.8. iepazīstināt makšķerniekus ar šajā Nolikumā noteiktajām prasībām;
33.9. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;
33.10.

veikt citus pienākumus saskaņā ar šo Nolikumu;

33.11.
noteikt Pašvaldības policijas inspektoru, kā atbildīgo par licencētās makšķerēšanas
prasību ievērošanu, vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumiem;
33.12.
Pašvaldība reizi gadā, līdz 31.decembrim, iesniedz Valsts vides dienestā
informāciju par veiktajiem pasākumiem Burtnieku ezera apsaimniekošanā, zivju resursu
papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras
izveidošanā un uzturēšanā.
IX.

Vides aizsardzība

34. Licencētās makšķerēšanas dalībniekiem ievērot Ministru kabineta 16.01.2007. noteikumu
Nr.60 „Dabas lieguma "Burtnieku ezera pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi” un Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumu Nr.303 „Ziemeļvidzemes biosfēras
rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības, kā arī aizliegts
makšķerēt speciāli iezīmētās vietās laika periodā no 1. maija līdz 15.jūnijam saskaņā ar
pielikumā Nr.2 esošo karti un sekojošām stūru koordinātēm, kas secīgi savienojot ar
iedomātu līniju veido četrstūra formas lieguma zonu kas dabā norobežotas ar oranžas krāsas
bojām (Grozīts ar 19.02.2020.Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr.7/2020):
Rūjas sēris:
1. Platums: 57°45.515"Z; Garums: 25°14.339"A
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2. Platums: 57°45.352"Z; Garums: 25°14.084"A
3. Platums: 57°45.458"Z; Garums: 25°13.719"A
4. Platums: 57°45.661"Z; Garums: 25°13.988"A
Kūkuris:
1. Platums: 57°43.015"Z; Garums: 25°15.059"A
2. Platums: 57°43.128"Z; Garums: 25°13.677"A
3. Platums: 57°43.480"Z: Garums: 25°13.326"A
4. Platums: 57°43.472"Z; Garums: 25°14.793"A
X.

Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole

35. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu
Burtnieku ezerā veic:
35.1. Pašvaldības policijas darbinieki;
35.2. Pašvaldības pilnvarotās personas.
36. Šī Nolikuma 35.punktā minētās amatpersonas un pilnvarotās personas, kā arī citas tiesību
aktos noteiktās amatpersonas, ir tiesīgas pārkāpuma gadījumā pārbaudīt makšķernieku lomu
un izmantotos makšķerēšanas rīkus Burtnieku ezerā, tā tiešā tuvumā un veikt citas darbības
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
XI.

Noslēguma jautājumi

37. Nolikums, pēc saskaņošanas Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799
„Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 10.punktā minētajās
institūcijās un apstiprināšanas ar Pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem, stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Burtnieku novada vēstis”.
38. Nolikuma darbības ilgums ir 10 gadi no spēkā stāšanās dienas.
39.
Ar šī Nolikuma spēkā stāšanos brīdi atzīt par spēku zaudējušiem Burtnieku novada
pašvaldības 2014.gada 19.marta saistošos noteikumus Nr.3/2014 “Nolikums par licencēto
makšķerēšanu Burtnieku ezerā”
XII Nolikuma pielikumi
40. Makšķerēšanas licenču paraugi – (pielikums Nr.1 A- 1E)
41. Licencētās makšķerēšanas vietas – Burtnieku ezera karte (pielikums Nr.2).
42. Iesnieguma paraugs makšķerēšanas sacensību nolikuma saskaņošanai (pielikums Nr.3)
(Grozīts ar 19.02.2020.Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020).

Domes priekšsēdētājs

K.Sedvalds
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Pielikums Nr.1A
Burtnieku novada pašvaldības 15.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2017
„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā”
MĒNEŠA LICENCE
Nr.00000
makšķerēšanai BURTNIEKU EZERĀ no krasta, no ledus vai
no laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas maija mēnesī
20_. gads
Licences cena
15,00 euro
Makšķernieks: ___________________________________*
(vārds, uzvārds, paraksts)

Izsniedzējs: _____________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts/nosaukums, adrese)

Derīguma termiņš no ______.gada __.______________
līdz _____.gada __.______________
Makšķerēšanai jānotiek saskaņā ar nolikumu “Nolikums par licencēto makšķerēšanu
Burtnieku ezerā” un Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr.800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” ar šādiem papildus
ierobežojumiem: vienā makšķerēšanas reizē vienam makšķerniekam lomā atļautais
līdaku un zandartu skaits (3 no katras sugas) nedrīkst tikt pārsniegts arī vienas diennakts
lomā; aizliegts velcēt no laivas, kas aprīkota ar iekšdedzes dzinēju vai elektromotoru
no 1. līdz 15.jūnijam.
Makšķerēšana no krasta paredz arī tiesības makšķerēt no ezerā izvietotas laipas vai
iebrienot.
Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem zvanīt:
Burtnieku novada pašvaldībai – 22303122,Valsts vides dienestam – 26563566
5 dienu laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
• iegādes vietā;
• speciāli ierīkotās vietās -licenču pastkastēs;
• nosūtot pa pastu pēc adreses J.Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads,
4206;
• skanētā veidā uz e-pasta adresi info@burtniekunovads.lv,
• portālā www.epakalpojumi.lv ( portālā www.epakalpojumi.lv iegādātajām licencēm).

LV-

Izsniegšanas datums: 20___.gada ___.______________
* paraksts uz licences vienlaicīgi apliecina, ka makšķernieks ir iepazinies ar Nolikumu
Par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā

Zivju suga

Makšķernieka paraksts:

Lomu uzskaites tabula
Datums
Skaits (gab.)

Svars (kg)
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Pielikums Nr.1B
Burtnieku novada pašvaldības 15.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2017
„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā”
MAIJA MĒNEŠA VIENAS DIENNAKTS LICENCE
Nr.00000
Makšķerēšanai no laivas BURTNIEKU EZERĀ
20__ . gads
Licences cena
6,00 euro
Makšķernieks: ___________________________________*
(vārds, uzvārds, paraksts)

Izsniedzējs: _____________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts/nosaukums, adrese)

Makšķerēšanas datums _______.gada ___.___________
Makšķerēšanas laiks: no plkst.___________
Makšķerēšanai jānotiek saskaņā ar nolikumu “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā” un Ministru
kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” ar šādiem
papildus ierobežojumiem: vienā makšķerēšanas reizē vienam makšķerniekam lomā atļautais līdaku skaits (3 līdakas)
nedrīkst tikt pārsniegts arī vienas diennakts lomā; aizliegts velcēt no laivas, kas aprīkota ar iekšdedzes dzinēju vai
elektromotoru.
Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem zvanīt:
Burtnieku novada pašvaldībai – 22303122, Valsts vides dienestam – 26563566
5 dienu laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no norādītajām
vietām:
• iegādes vietā;
• speciāli ierīkotās vietās -licenču pastkastēs;
• nosūtot pa pastu pēc adreses J.Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206;
• skanētā veidā uz e-pasta adresi info@burtniekunovads.lv;
• portālā www.epakalpojumi.lv ( portālā www.epakalpojumi.lv iegādātajām licencēm).

* paraksts uz licences vienlaicīgi apliecina, ka makšķernieks ir iepazinies ar Nolikumu
Par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā

Zivju suga

Makšķernieka paraksts:

Lomu uzskaites tabula
Datums
Skaits (gab.)

Svars (kg)
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Pielikums Nr.1C
Burtnieku novada pašvaldības 15.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2017
„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā”
VIENAS DIENNAKTS LICENCE
Nr.00000
makšķerēšanai BURTNIEKU EZERĀ no krasta, no ledus vai no laivas, izņemot
makšķerēšanu no laivas maija mēnesī
20__. gads

Licences cena

3,00 euro
Makšķernieks: ___________________________________*
(vārds, uzvārds, paraksts)

Izsniedzējs: _____________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts/nosaukums, adrese)

Makšķerēšanas diena ______.gada __. ___________
Makšķerēšanas laiks: no plkst._________
Makšķerēšanai jānotiek saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un nolikumu “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Burtnieku
ezerā” ar šādiem papildus ierobežojumiem: vienā makšķerēšanas reizē vienam makšķerniekam lomā atļautais
līdaku un zandartu skaits (3 no katras sugas) nedrīkst tikt pārsniegts arī vienas diennakts lomā; aizliegts velcēt
no laivas, kas aprīkota ar iekšdedzes dzinēju vai elektromotoru no 1. līdz 15.jūnijam.
Makšķerēšana no krasta paredz arī tiesības makšķerēt no ezerā izvietotas laipas vai iebrienot.
Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem zvanīt:
Burtnieku novada pašvaldībai – 22303122, Valsts vides dienestam – 26563566
5 dienu laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
• iegādes vietā;
• speciāli ierīkotās vietās -licenču pastkastēs;
• nosūtot pa pastu pēc adreses J.Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads,
LV-4206;
• skanētā veidā uz e-pasta adresi info@burtniekunovads.lv,
• portālā www.epakalpojumi.lv ( portālā www.epakalpojumi.lv iegādātajām licencēm).

* paraksts uz licences vienlaicīgi apliecina, ka makšķernieks ir iepazinies ar Nolikumu
Par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā

Zivju suga

Makšķernieka paraksts:

Lomu uzskaites tabula
Skaits (gab.)
Datums

Svars (kg)
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Pielikums Nr.1D
Burtnieku novada pašvaldības 15.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2017
„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā” (Grozīts ar 19.02.2020.Burtnieku

novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020).
GADA BEZMAKSAS LICENCE
Nr.00000
balto zivju makšķerēšanai BURTNIEKU EZERĀ no krasta, no ledus vai no laivas,
izņemot makšķerēšanu no laivas maija mēnesī
20__ . gads
Makšķernieks: ___________________________________*
(vārds, uzvārds, paraksts)

Izsniedzējs: _____________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts/nosaukums, adrese)

Derīguma termiņš no ______.gada __.______________
līdz _____.gada __.______________
Makšķerēšanai jānotiek saskaņā ar nolikumu “Nolikums par licencēto makšķerēšanu
Burtnieku ezerā” un Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” ar šādiem papildus ierobežojumiem: makšķerniekam lomā nav atļauts paturēt
līdakas, zandartus, zušus, asarus, atļauts makšķerēt ar pludiņa vai grunts makšķeri, kas aprīkota ar vienžubura āķi, vai
ziemas makšķeri, kas aprīkota ar mormišku, nav atļauta mākslīgo ēsmu vai ēsmas zivtiņu izmantošana, ūdeņos brīvi
peldošu makšķerēšanas rīku (ūdu) izmantošana, makšķerēšana, izmantojot velcēšanas paņēmienu, bet ziemā – bļitkošana.
Makšķerēšana no krasta paredz arī tiesības makšķerēt no ezerā izvietotas laipas vai iebrienot.
Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem zvanīt:
Burtnieku novada pašvaldībai – 22303122, Valsts vides dienestam – 26563566
5 dienu laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no norādītajām
vietām:
• iegādes vietā;
• speciāli ierīkotās vietās -licenču pastkastēs;
• nosūtot pa pastu pēc adreses J.Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads,
LV-4206;
• skanētā veidā uz e-pasta adresi info@burtniekunovads.lv;
• portālā www.epakalpojumi.lv ( portālā www.epakalpojumi.lv iegādātajām licencēm).

Izsniegšanas datums: 20___.gada ___._______________

* paraksts uz licences vienlaicīgi apliecina, ka makšķernieks ir iepazinies ar Nolikumu
Par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā

Zivju suga

Makšķernieka paraksts:

Lomu uzskaites tabula
Datums
Skaits (gab.)

Svars (kg)
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Pielikums Nr.1E
Burtnieku novada pašvaldības 15.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2017
„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā” (Grozīts ar 19.02.2020.Burtnieku

novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020).
GADA BEZMAKSAS LICENCE

Nr.00000

makšķerēšanai Burtnieku ezerā no krasta no ledus vai no
laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas maija mēnesī
20__ . gads
Makšķernieks: ___________________________________*
(vārds, uzvārds, paraksts)

Izsniedzējs: _____________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts/nosaukums, adrese)

Derīguma termiņš no ______.gada __.______________
līdz _____.gada __.______________
Makšķerēšanai jānotiek saskaņā ar nolikumu “Nolikums par licencēto makšķerēšanu
Burtnieku ezerā” un Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr.800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” ar šādu papildus
ierobežojumu: vienā makšķerēšanas reizē vienam makšķerniekam lomā atļautais līdaku
un zandartu skaits (3 no katras sugas) nedrīkst tikt pārsniegts arī vienas diennakts lomā.
Makšķerēšana no krasta paredz arī tiesības makšķerēt no ezerā izvietotas laipas vai
iebrienot.
Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem zvanīt:
Burtnieku novada pašvaldībai – 22303122, Valsts vides dienestam – 26563566
Līdz nākamā gada 10.janvārim, aizpildot otrā pusē esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no norādītajām
vietām:
• iegādes vietā;
• speciāli ierīkotās vietās -licenču pastkastēs;
• nosūtot pa pastu pēc adreses J.Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads,
LV-4206;
• skanētā veidā uz e-pasta adresi info@burtniekunovads.lv,
• portālā www.epakalpojumi.lv ( portālā www.epakalpojumi.lv iegādātajām licencēm).

Izsniegšanas datums: 20___.gada ___._______________
* paraksts uz licences vienlaicīgi apliecina, ka makšķernieks ir iepazinies ar Nolikumu
Par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā
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Zivju suga

Makšķernieka paraksts:

Lomu uzskaites tabula
Datums
Skaits (gab.)

Svars (kg)
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Pielikums Nr.2
Burtnieku novada pašvaldības 15.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2017
„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā”

Licencētās makšķerēšanas vieta – Burtnieku ezers
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Pielikums Nr. 3
(Grozīts ar 19.02.2020.Burtnieku novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2020).
“Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā”
_____________________________________________
(vārds, uzvārds / nosaukums)

_____________________________________________
(personas kods / reģistrācijas numurs)

_____________________________________________
(deklarētā dzīvesvieta / juridiskā adrese)

_____________________________________________
(telefona numurs, e-pasts)

Burtnieku novada pašvaldībai
Vanagu ielā 4, Valmiermuiža,
Valmieras pag., Burtnieku nov.
LV-4219
IESNIEGUMS
MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBU BURTNIEKU EZERĀ NOLIKUMA SASKAŅOŠANAI
Sacensību nosaukums:_________________________________________________
Organizators:________________________________________________________
Atbildīgā persona un kontaktinformācija __________________________________
(vārds, uzvārds, telefona numurs)

Sacensību datums un laiks:_____________________________________________
Plānotais dalībnieku skaits:_____________________________________________
Sacensību apraksts_________________________________________________________
________________________________________________________________________
20__. gada ___.___________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

IESNIEGUMS SAŅEMTS BURTNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBĀ

20__. gada ___._________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

*Sacensību organizētājam 10 dienu laikā pēc sacensībām jāiesniedz pašvaldības dabas resursu speciālistam
informāciju par sacensību laikā gūtajiem lomiem.
*Datu pārzinis ir Burtnieku novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009114148, juridiskā adrese: Jāņa Vintēna iela 7,
Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku nov., LV-4206, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt iesniegumu.
*Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Burtnieku novada pašvaldības tīmekļa vietnes
www.burtniekunovads.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Noteikumi/ iepazīstoties ar Burtnieku novada pašvaldības
iekšējiem noteikumiem “Burtnieku novada pašvaldības Personas datu apstrādes noteikumi” vai klātienē Burtnieku
novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

Domes priekšsēdētājs

Edvīns Straume
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SASKAŅOJUMI

Zemkopības ministrija
_______________________
(amats, vārds, uzvārds)

____________________

______________

(paraksts)

(datums)

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR
_______________________
(amats, vārds, uzvārds)

____________________
(paraksts)

______________
(datums)

Valsts vides dienests
___________________________
(amats, vārds, uzvārds)

____________________
(paraksts)

_______________
(datums)

Dabas aizsardzības pārvalde
___________________________
(amats, vārds, uzvārds)

____________________
(paraksts)

_______________
(datums)

