
2.pielikums
Valmieras novada pašvaldības
28.10.2021. noteikumiem
“Melioratīvās zvejas tiesību nomas
Rakstiskas izsoles noteikumi”

Burtnieku novada pašvaldības
melioratīvās zvejas programma Burtnieku ezerā 2021. gadā

Programmas mērķis
Melioratīvās zvejas veikšana Burtnieku ezerā ar nolūku samazināt karpu dzimtas zivju – karpu,
karūsu, sudrabkarūsu, plaužu, pliču, raudu, ruduļu, vīķu u.c. populāciju blīvumu.

Programmas pamatojums
Pētījums – “Burtnieka ezerā veiktā hidrobioloģiskā izpēte un ekosistēmas pieejā balstīts ezera
praktiskas apsaimniekošanas plāns” (2015) un “Zivsaimnieciskā izpēte Burtnieku ezerā: pētījuma
rezultāti” (2020).

Pielikumā Nr.1 – Melioratīvās zvejas programma – Valsts vides dienestā iesniedzamā informācija
Pielikumā Nr.2 – ”Burtnieka ezerā veiktā hidrobioloģiskā izpēte un ekosistēmas pieejā balstīts
ezera praktiskas apsaimniekošanas plāns”.
Pielikums Nr.3 – “'Zivsaimnieciskā izpēte Burtnieku ezerā: pētījuma rezultāti”.
Pielikums Nr.4 – Melioratīvās zvejas teritorijas karte Burtnieku ezerā.



1.pielikums

Melioratīvās zvejas programma –
Valsts vides dienestā iesniedzamā informācija

1. Zvejas vieta Burtnieku ezers
2. Atļaujas saņēmējs Salvis Buls,

Burtnieku novada pašvaldības policijas vecākais inspektors
3. Zvejas nolūks Melioratīvā zveja
4. Plānots iegūt Karpu dzimtas zivis
5. Pamatojums “Burtnieka ezerā veiktā hidrobioloģiskā izpēte un ekosistēmas

pieejā balstīts ezera praktiskas apsaimniekošanas plāns'' (2015)
“Zivsaimnieciskā izpēte Burtnieku ezerā: pētījuma rezultāti” (2020)

6. Atļaujas izņemšanas vieta Valsts vides dienests (turpmāk – VVD)
7. Zvejas rīki Velkamais vads, spārna garums nav ierobežots, linuma acs izmērs

āmī: 8 – 20 mm
Murdi, līdz 10 gab., spārnu garums līdz 100 m, linuma acs izmērs
āmī: 8 – 20 mm

8. Marķējums Burtnieku novada pašvaldības marķējums – BNP 2021
9. Zvejas kuģis vai

kuģošanas līdzeklis
Saskaņā ar VVD atļauju

10. Zvejnieks vai zvejas
uzņēmums vai kuģa
īpašnieks vai operators

Saskaņā ar VVD atļauju

11. Par zveju atbildīga persona
vai personas

Saskaņā ar VVD atļauju

12. Darbu uzdevums Karpu dzimtas zivju ieguve, ievērojot šādus nosacījumus.

12.1. Karpu dzimtas zivju minimālie garumi atbilst šādiem
izmēriem: ālants - 30 cm, līnis - 25 cm, salate – 45, sapals -
30 cm; citu karpu dzimtas sugu zivis – bez izmēra
ierobežojuma, izņemot piezvejā, atbilstoši p.12.4.
noteiktajam.

12.2. Drīkst paturēt lomā asarus, ja to garums ir līdz 15 cm,
izņemot piezvejā, atbilstoši p.12.4. noteiktajam.

12.3. Līdakas, zandartus, vēdzeles un zušus paturēt lomā
aizliegts, izņemot zvejas laikā bojā gājušos, atbilstoši
p.12.4. noteiktajam.

12.4. Pieļaujama p.12.1. un p.12.2. neatbilstošu un p.12.3.
minēto zvejas laikā bojā gājušo zivju piezveja līdz 10 % no
svara katrā zvejas reizē.

12.5. Kopējais nozvejas limits – 10 t.
12.6. Melioratīvā zveja atļauta visā Burtnieku ezerā, izņemot:

12.6.1. ezera daļā pie Eiķenupes ietekas, līnijā no Briedes
upes ietekas līdz Vaivaru kanālam,

12.6.2. ezera daļā pie Sedas un Rūjas ietekām, līnijā no
Raga gala līdz Rūjas ietekai Govs līcī,

12.6.3. Salacas upes iztekā, līnijā no Koksalas līdz Bada
sērim.

12.7. Zivju izkraušanas vieta – Matīšu kanālā publiskai lietošanai
paredzēta vieta, kas ir apzīmēta ar speciālu zīmi ar
uzrakstu “Zivju izkraušana”.

12.8. Melioratīvās zvejas veikšanas laiku ne vēlāk kā 24 stundas
pirms zvejas nosūtot īsziņu jāpaziņo Burtnieku novada
pašvaldības policijas vecākajam inspektoram Salvim Bulam
un Vidzemes reģionālās vides pārvaldes Zvejas kontroles
daļai.

13. Laika periods un/vai dienu
skaits

No 2021. gada 15.jūnija līdz 31. decembrim




