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Par Burtnieku ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā Burtnieku ezerā (turpmāk – Ezers) un piekrastes zonā izmantojami un
novietojami kuģošanas līdzekļi, veicama būvniecība un rekreācijas pakalpojumu
sniegšana;

1.2. sabiedrisko kārtību publiskajās atpūtas zonās Ezera piekrastē;
1.3. vietas, kur veicama zveja un zivju izkraušana.

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Ezers – Burtnieku ezera akvatorija t.i. ezera ūdens daļa;
2.2. Piekrastes zona – publiski pieejama josla gar Ezera krastu, kas sākas no ūdens

akvatorijas un nav mazāka par tauvas joslu, izņemot esošas apbūves situācijā;
2.3. Pašvaldība – Valmieras novada pašvaldība;
2.4. Publiskās atpūtas zonas – Pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošā: Burtnieku centra

peldvieta, Burtnieku centra kanāls, Matīšu kanāls, Vecates atpūtas zona un
Silzemnieku pludmale;

2.5. Kuģošanas līdzeklis – airu laivas, kas paredzētas braukšanai, izmantojot airi (airus) vai
motoru, un jebkurš cits motorizēts kuģošanas līdzeklis;

2.6. Peldlīdzeklis – SUP dēlis, ūdens velosipēds, veikborda dēlis u.c. ūdens sportam un
atpūtai paredzēti līdzekļi, kas nav aprīkoti ar motoru;

2.7. Kuģošanas līdzekļu stāvvieta – Pašvaldības īpašumā vai valdījumā esoša
hidrotehniska būve vai tās daļa ar nepieciešamo aprīkojumu Ezera krastā un ūdenī,
kas apzīmēta ar navigācijas zīmi kuģošanas un peldlīdzekļu noenkurošanai un
stāvēšanai;

2.8. Kuģošanas līdzekļu un peldlīdzekļu nolaišanas vieta – Pašvaldības īpašumā vai
valdījumā esoša publiskai lietošanai paredzēta vieta, kas ir apzīmēta ar navigācijas
zīmi;

2.9. Komercdarbības veicējs – komersants, kas veic Kuģošanas līdzekļu un Peldlīdzekļu
iznomāšanu, vai jebkuru citu ar atpūtu un rekreāciju saistītu komercdarbību Ezerā;

2.10. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieks – zvejnieks, kurš zveju veic saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu;

2.11. Licencētās rūpnieciskās zvejas veicējs – zvejnieks, kurš zveju veic saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem par licencēto rūpniecisko zveju;

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

3. Noteikumu mērķis ir saglabāt kvalitatīvu vidi Ezerā, nodrošināt personu drošu pārvietošanos



ar Kuģošanas līdzekļiem Ezerā, drošību Publiskās atpūtas zonās pie Ezera un pilnvērtīgu
zvejas uzraudzību.

II. Ezera izmantošana

4. Ezerā vai tiešā tā tuvumā notiekošu publisku pasākumu vai ūdens sporta sacensību (turpmāk
– pasākums) norises laikā Pašvaldība var ierobežot vai aizliegt kuģošanas satiksmi,
informējot par satiksmes ierobežojumu vai aizliegumu vismaz 5 (piecas) darba dienas
iepriekš, publicējot informāciju Pašvaldības mājas lapā www.valmierasnovads.lv.

5. Maksimālais kuģošanas ātrums Publisko atpūtas zonu tuvumā ir pieci km/h (2,7 mezgli).
6. Izvietojot laipas, piestātnes vai peldbūves Ezerā, jāsaņem Pašvaldības saskaņojums vai

jānoslēdz līgums ar Pašvaldību par ūdenstilpes daļas nomu. Laipas, piestātnes vai
peldbūves izvietojamas atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīviem aktiem.

7. Izvietojot Ezerā vai tā aizsargjoslā būves, t.sk. laipas, tās ir jāuztur kārtībā – jāveic atkritumu
savākšana, konstrukciju labošana, u.c. darbības, lai nodrošinātu būvju labu tehnisko stāvokli.

8. Izvietojot Kuģošanas līdzekļus un Peldlīdzekļus Kuģošanas līdzekļu stāvvietā, nepieciešams
iesniegt Pašvaldībā aizpildītu iesnieguma veidlapu (1.pielikums). Fiziska persona Kuģošanas
līdzekļu stāvvietā var izvietot ne vairāk kā divus savā īpašumā reģistrētus Kuģošanas
līdzekļus vai Peldlīdzekļus. Atļauts bez saskaņojuma novietot Kuģošanas līdzekli vai
Peldlīdzekli uz laiku līdz vienai diennaktij, atstājot tajā informāciju par laiku, kad Kuģošanas
līdzeklis vai Peldlīdzeklis novietots un tā īpašnieka kontaktinformāciju.

9. Izvietojot Kuģošanas līdzekļus vai Peldlīdzekļus Kuģošanas līdzekļu stāvvietā, tiem jābūt
droši pietauvotiem pie stingri fiksēta stieņa vai pāļa. Nav pieļaujama Peldlīdzekļa vai
Kuģošanas līdzekļa nejauša ieskalošana un dreifēšana Ezerā. Izbraucot no Kuģošanas
līdzekļu stāvvietas, pie pietauvošanas mietiņa jābūt atstātai informācijai par Kuģošanas
līdzekli vai Peldlīdzekli, kas tur pēc atgriešanās tiks pietauvots.

10. Mehāniskais transportlīdzeklis var atrasties Kuģošanas līdzekļu un peldlīdzekļu nolaišanas
vietā tikai Kuģošanas līdzekļa vai Peldlīdzekļa nolaišanai ūdenī vai izcelšanai krastā tikai
Kuģošanas līdzekļa vai Peldlīdzekļa nolaišanas vai izcelšanas brīdī.

11. Kuģošanas līdzekļi un Peldlīdzekļi nolaižami ūdenī tikai tam piemērotās vietās, nebojājot
Ezera krastu.

12. Ūdens satiksmes dalībniekiem ir aizliegts:
12.1. izmantot kuģošanas līdzekļus, kas nav reģistrēti saskaņā ar Ministru kabineta

noteikumiem par Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu
reģistrācijas kārtību;

12.2. nogremdēt Ezerā, kā arī neizcelt nogrimušus kuģošanas līdzekļus, peldlīdzekļus vai
mehāniskos transporta līdzekļus.

13. Par satiksmes negadījumiem uz ūdens vai situācijām, kas var apdraudēt kuģošanas satiksmi,
jāziņo, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 vai Pašvaldības
policijas operatīvās informācijas centra numuru 8484.

14. Kuģošanas līdzekļiem un Peldlīdzekļiem, kas tiek izmantoti jebkāda veida saimnieciskās
darbības veikšanai, Ezeru kuģošanai atļauts izmantot, saņemot Pašvaldības saskaņojumu.

15. Saimnieciskās darbības veicējam Pašvaldības saskaņojuma saņemšanai nepieciešams
iesniegt Pašvaldībai aizpildītu iesnieguma veidlapu (2.pielikums), pievienojot aprakstu par
plānoto saimniecisko darbību un tās vietu, Kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju.

16. Ja Noteikumu 14.punktā minētās saimnieciskās darbības veikšanai paredzēts izmantot
Kuģošanas līdzekļu stāvvietu, nepieciešams saņemt Pašvaldības saskaņojumu un noslēgt
nomas līgumu.

17. Saimnieciskās darbības veicēja pienākums ir nodrošināt Kuģošanas līdzekļu un Peldlīdzekļu,
kā arī jebkura cita iznomāta inventāra lietotāja instruēšanu par drošības prasībām, kā arī
kontrolēt Noteikumu un prasību ievērošanu.

18. Izvietojot pakalpojumu sniegšanai paredzētas būves uz Pašvaldībai piederošas zemes,
nepieciešams saskaņot to novietojumu ar Pašvaldību, un slēgt nomas līgumu. Būves
izvietošana veicama saskaņā ar Noteikumu 6.punktu. Būves īpašniekam ir pienākums
nodrošināt būves un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā.

19. Zveja noteikta visā Ezera teritorijā, izņemot 3.pielikumā minētajās vietās.
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III. Ezera piekrastes un publisko atpūtas zonu izmantošana

20. Publiskajās atpūtas zonās, izņemot šim nolūkam norādītās vietās, aizliegts:
20.1. ar mehānisko transportlīdzekli iebraukt Ezerā, pietauvot, nolaist ūdenī vai izcelt krastā

Kuģošanas līdzekļus un airu laivas, izņemot valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, ezera apsaimniekošanas
pasākumus un uzraudzību;

20.2. ar Kuģošanas līdzekli no Ezera tuvoties Publiskajai atpūtas zonai tuvāk par 10
metriem pirms Publisko atpūtas zonu norobežojošām bojām, izņemot ārkārtas
situācijas;

20.3. novietot kemperus laika posmā no 00:00 līdz 06:00.
21. Aizliegts ar Mehāniskajiem transportlīdzekļiem nobraukt no autoceļiem dabas liegumu

“Burtnieku ezera pļavas” un “Vidusburtnieks” teritorijā un Publiskajās atpūtas zonās un
pārvietoties pa Ezera ledu, izņemot pārvietošanos ar noteiktā kārtībā reģistrētu kvadriciklu vai
sniega motociklu.

22. Rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekam ir pienākums zivju izkraušanu, svēršanu un
reģistrēšanu zvejas žurnālā veikt tikai Ezera Matīšu kanālā vai Burtnieku centra kanālā, zivju
izkraušanas vietā.

23. Licencētās rūpnieciskās zvejas veicēja pienākums ir zivju izkraušanu, svēršanu un
reģistrēšanu zvejas žurnālā veikt tikai Ezera Matīšu kanālā vai Burtnieku centra kanālā, zivju
izkraušanas vietā.

IV. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par to neievērošanu

24. Noteikumu izpildi kontrolēt un veikt administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu
pārkāpšanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Pašvaldības policijas
amatpersonas, Valsts vides dienesta amatpersonas, Valsts policijas amatpersonas.
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Pašvaldības Administratīvā komisija.

25. Par maksimālā kuģošanas ātruma pārsniegšanu Publisko atpūtas zonu tuvumā fiziskai
personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas soda vienībām, juridiskai
personai – naudas sodu līdz 50 naudas soda vienībām (Noteikumu 5.punkts).

26. Par kuģošanas vai peldlīdzekļa atstāšanu bez uzraudzības, kā rezultātā šis kuģošanas
līdzeklis brīvi dreifē Ezerā, kuģošanas līdzekļa īpašniekam vai valdītājam fiziskai personai
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas soda vienībām, juridiskai personai –
naudas sodu līdz 50 naudas soda vienībām. (Noteikumu 9.punkts).

27. Par mehāniskā transportlīdzekļa novietošanu stāvēšanai Kuģošanas līdzekļu un peldlīdzekļu
nolaišanas vietā fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas soda
vienībām, juridiskai personai – naudas sodu līdz 50 naudas soda vienībām (Noteikumu
10.punkts).

28. Par Peldlīdzekļa novietošanu Kuģošanas līdzekļu stāvvietā bez Pašvaldības saskaņojuma
fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas soda vienībām,
juridiskai personai – naudas sodu līdz 50 naudas soda vienībām (Noteikumu 8. vai
16.punkts).

29. Par Mehāniskā transportlīdzekļa novietošanu Ezera tauvas joslā, Publiskajās atpūtas zonās,
izņemot tam īpaši paredzētās vietās, vai nobraukšanu no ceļa dabas liegumos “Burtnieku
ezera pļavas” un “Vidusburtnieks”, fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz
10 naudas soda vienībām, juridiskai personai – naudas sodu līdz 50 naudas soda vienībām
(Noteikumu 21.punkts).

30. Par nereģistrēta kuģošanas līdzekļa vai airu laivas lietošanu fiziskai personai piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas soda vienībām, juridiskai personai – naudas
sodu līdz 50 naudas soda vienībām (Noteikumu 12.1.apakšpunkts).

31. Par iebraukšanu Ezerā ar mehānisko transportlīdzekli, Kuģošanas līdzekļa un airu laivas
pietauvošanu, nolaišanu ūdenī vai izcelšanu krastā šim nolūkam neparedzētās vietās fiziskai
personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas soda vienībām, juridiskai
personai – naudas sodu līdz 50 naudas soda vienībām (Noteikumu 20.1.punkts).

32. Par tuvošanos ar Kuģošanas līdzekli no Ezera Publiskajai atpūtas zonai tuvāk par 10



metriem pirms Publisko atpūtas zonu norobežojošām bojām fiziskai personai piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas soda vienībām, juridiskai personai – naudas
sodu līdz 50 naudas soda vienībām (Noteikumu 20.2.apakšpunkts).

33. Par kempera novietošanu publiskajās atpūtas zonās ārpus atļautā laika fiziskām personām
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas soda vienībām, juridiskai personai –
naudas sodu līdz 50 naudas soda vienībām (Noteikumu 20.3.apakšpunkts).

34. Par mehānisko transporta līdzekļu, izņemot noteiktā kārtībā reģistrētu kvadriciklu un sniega
motociklu, pārvietošanos pa Ezera ledu fiziskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas
sodu līdz 10 naudas soda vienībām, juridiskai personai – naudas sodu līdz 50 naudas soda
vienībām (Noteikumu 21.punkts).

35. Par saimnieciskās darbības veikšanu Ezerā bez Pašvaldības saskaņojuma piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 50 naudas soda vienībām, bet
juridiskām personām – naudas sodu līdz 100 naudas soda vienībām (Noteikumu 14.punkts).

36. Par laipas, piestātnes vai peldbūves izvietošanu Ezerā bez Pašvaldības saskaņojuma fiziskai
personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 naudas soda vienībām, juridiskai
personai – naudas sodu līdz 100 naudas soda vienībām. (Noteikumu 6.punkts).

37. Par kuģošanas līdzekļa, peldlīdzekļa vai mehāniskā transporta līdzekļa nogremdēšanu (tīšu
vai netīšu) Ezerā, fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 naudas
soda vienībām, juridiskai personai naudas sodu līdz 100 naudas soda vienībām (Noteikumu
12.2.apakšpunkts). Pārkāpējs sedz arī visus pārkāpuma rezultātā radušos zaudējumus.

38. Par zvejas veikšanu neatļautā vietā fiziskai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu
līdz 50 naudas soda vienībām, juridiskai personai – naudas sodu līdz 100 naudas soda
vienībām (Noteikumu 19.punkts).

39. Par zivju izkraušanu, svēršanu un reģistrēšanu zvejas žurnālā ārpus atļautās vietas, piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu no 10 līdz 100 naudas soda vienībām (Noteikumu 22. vai
23.punkts).

V. Noslēguma jautājums

40. Atzīt par spēku zaudējušiem Burtnieku novada pašvaldības 04.04.2019. saistošos
noteikumus Nr.5/2019 “Par Burtnieku ezera un publisko atpūtas zonu izmantošanu”.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


