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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 30.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.56
“Par Burtnieku ezera un publisko atpūtas zonu izmantošanu”

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Apvienojoties Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas,
Naukšēnu Rūjienas, Strenču novadu un Valmieras pilsētas
pašvaldībām, no 2021.gada 1.jūlija ir izveidota Valmieras novada
pašvaldība. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma pārejas noteikumu 17.punktu 2021.gada pašvaldību
vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo
pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus
vienotus novada saistošos noteikumus.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta trešajam punktam
pašvaldības autonomā funkcija ir noteikt kārtību, kādā
izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, savukārt,
atbilstoši šī likuma 43.panta 2.punktam, Dome ir tiesīga izdot
saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to
pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, jautājumos par
publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu, kā arī par republikas
pilsētas vai novada īpaši aizsargājamo dabas un kultūras objektu
aizsardzību un uzturēšanu

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Burtnieka ezerā un
piekrastes zonā izmantojami un novietojami kuģošanas līdzekļi,
veicama būvniecība un rekreācijas pakalpojumu sniegšana, kā
arī sabiedrisko kārtību publiskajās atpūtas zonās Burtnieka ezera
piekrastē.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Komercdarbības veicējiem, izmantojot pašvaldības īpašumā
esošo publisko kuģošanas līdzekļu stāvvietu, ir nepieciešams
noslēgt nomas līgumu par stāvvietas izmantošanu, par ko nomas
maksa tiek iemaksāta pašvaldības budžetā.

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

Noteikumi nosaka kārtību kādā ezers un tā piekraste ir
izmantojama komercdarbībai.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Personas par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties
Valmieras novada pašvaldībā.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Burtnieku novada pašvaldība pirms saistošo noteikumu
pieņemšanas 2019.gadā konsultējās ar tūrisma uzņēmējiem.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


