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2022.gada 28.jūlijā Nr.478
(protokols Nr.14, 32.§)

Par precizējumiem 30.06.2022. saistošajos
noteikumos Nr.56 “Par Burtnieku ezera un
tā publisko atpūtas zonu izmantošanu”

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 30.06.2022. izdeva
saistošos noteikumus Nr.56 “Par Burtnieku ezera un tā publisko zonu izmantošanu” (turpmāk –
saistošie noteikumi Nr.56) un nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
(turpmāk – VARAM) atzinuma sniegšanai.

Pašvaldība ir saņēmusi VARAM 15.07.2022. atzinumu Nr.1-18/5046 (saņemts Pašvaldībā
15.07.2022. un reģistrēts ar Nr.1.6/22/73), kurā izteikti 10 iebildumi par saistošajiem noteikumiem
Nr.56:

Saistošo noteikumu Nr.56
punkta aktuālā versija

VARAM iebildums Pašvaldības skaidrojums

1. Saistošie noteikumi (turpmāk –
Noteikumi) nosaka: (..)

1.2. sabiedrisko kārtību
publiskajās atpūtas zonās Ezera
piekrastē; (..)

Lūdzam precizēt saistošo
noteikumu Nr.56 1.punktu,
svītrojot 1.2.apakšpunktu, kurš
dublē Administratīvo sodu likuma
par pārkāpumiem pārvaldes,
sabiedriskās kārtības un valsts
valodas lietošanas jomā normas.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka
pašvaldība var izdot katrai
pašvaldības peldvietas un aktīvās
atpūtas vietai iekšējos lietošanas
noteikumus vai instrukcijas, kas
attieksies uz konkrētās aktīvās
atpūtas vietas izmantošanu.

Saistošo noteikumu Nr.56
1.2.apakšpunkts tiek precizēts.

2. Noteikumos lietotie termini: (..)

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

Lūdzam precizēt saistošo
noteikumu Nr.56 2.punktu,
ievērojot Ministru kabineta
2009.gada 3.februāra noteikumu
Nr.108 “Normatīvo aktu projektu
sagatavošanas noteikumi”
(turpmāk – MK noteikumi Nr.108)
121. un 122.punktu. Piemēram,
Ministru kabineta 2016. gada 9.
februāra noteikumu Nr.92
“Noteikumi par kuģošanas līdzekļu
satiksmi iekšējos ūdeņos”
(turpmāk – MK noteikumi Nr.92)
3.1.apakšpunkts jau nosaka, kas
ir kuģošanas līdzeklis.

Gan saistošo noteikumu Nr.56
2.5.apakšpunktā minētais termins,
gan citi 2. punktā minētie termini
skaidroti, lai konkretizētu terminā
izteiktā jēdziena izpratnes
robežas. Pašvaldība uzskata, ka
visu terminu skaidrojums
nepieciešams, lai nodrošinātu
saistošo noteikumu uztveramību
un skaidrību, līdz ar to precizējumi
netiek veikti.



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.

Lūdzam svītrot no saistošo
noteikumu Nr.56 3.punkta tekstu
“nodrošināt personu drošu
pārvietošanos ar Kuģošanas
līdzekļiem Ezerā, drošību
Publiskās atpūtas zonās pie Ezera
un pilnvērtīgu zvejas uzraudzību”,
jo to jau paredz MK noteikumi
Nr.92, kā arī pašvaldības
2021.gada 21.aprīļa saistošie
noteikumi Nr.5/2021 “Par
licencētās rūpnieciskās zvejas
nosacījumiem Burtnieku ezerā”.

Saistošo noteikumu Nr.56
3.punkts paskaidro, kāds ir
noteikumu mērķis. Tā kā
saistošajos noteikumos Nr.56
ietvertās normas gan nosaka
papildu prasības, gan konkretizē
augstākos normatīvos aktos
ietvertās prasības, lai konkrētajā
situācijā varētu nodrošināt
personu drošu pārvietošanos ar
Kuģošanas līdzekļiem Ezerā,
drošību Publiskās atpūtas zonās
pie Ezera un pilnvērtīgu zvejas
uzraudzību, saistošo noteikumu
Nr.56 3.punkts netiek mainīts.

Savukārt Pašvaldības 21.04.2021.
saistošie noteikumi Nr.5/2021 “Par
licencētās rūpnieciskās zvejas
nosacījumiem Burtnieku ezerā”
attiecas uz licencētās
rūpnieciskās zvejas veicējiem, bet
saistošo noteikumu Nr.56 mērķa
grupa ir ne tikai licencētās
rūpnieciskās zvejas veicēji, bet arī
rūpnieciskās zvejas tiesību
nomnieki, makšķernieki, tūristi,
ūdenssportisti, saimnieciskās
darbības veicēji un citi.

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.

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

Lūdzam pārskatīt saistošo
noteikumu Nr.56 9. un 11.punktu,
ņemot vērā MK noteikumu Nr.92
14. un 21.10.apakšpunktā
noteikto.

Ministru kabineta 09.02.2022.
noteikumu Nr.92 “Noteikumi par
kuģošanas līdzekļu satiksmi
iekšējos ūdeņos” 14. un 21.punkts
nosaka vispārējas prasības, lai
nodrošinātu kuģošanas drošību,
taču saistošo noteikumu Nr.56
9.punkts konkretizē prasības, lai
nodrošinātu gan kuģošanas
drošību, gan Ezera krastu
aizsardzību, kā arī informācijas
pieejamību par Publiskajās
atpūtas zonās atstāto
pietauvošanās stieņu vai pāļu
piederību, līdz ar to saistošo
noteikumu Nr.56 9.punkts netiek
mainīts.

Pašvaldība piekrīt, ka saistošo
noteikumu Nr.56 11.punkts dublē
normatīvo aktu ar augstāku
juridisko spēku normas, tāpēc tas
tiek svītrots.

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

Lūdzam svītrot saistošo
noteikumu Nr.56
12.1.apakšpunktu, jo šādu
aizliegumu paredz MK noteikumu
Nr.92 30. un 31.punkts.

Ministru kabineta 09.02.2022.
noteikumu Nr.92 “Noteikumi par
kuģošanas līdzekļu satiksmi
iekšējos ūdeņos” 30.punkts
nosaka, ka kuģošanas līdzeklim
atļauts piedalīties ūdens satiksmē,
ja tas atbilst saistošajos
normatīvajos aktos noteiktajām



kuģošanas līdzekļu reģistrācijas
kārtību; (..)

prasībām, tai skaitā prasībām par
kuģošanas līdzekļa reģistrāciju,
tehnisko stāvokli, aprīkojumu,
apkalpes nokomplektēšanu.
Savukārt šo noteikumu 31.punkts
nosaka, kā aprīkotiem jābūt Ceļu
satiksmes drošības direkcijā
reģistrētiem kuģošanas
līdzekļiem, kā arī airu laivām, kas
nav reģistrētas Ceļu satiksmes
drošības direkcijā.

Ministru kabineta 25.03.2008.
noteikumu Nr.213 “Ceļu satiksmes
drošības direkcijā reģistrējamo
kuģošanas līdzekļu reģistrācijas
kārtība” 3.punkts nosaka, ka airu
laivas reģistrē brīvprātīgi, izņemot
gadījumus, ja pašvaldība vai cits
iekšējo ūdeņu īpašnieks tam
piederošajos iekšējos ūdeņos ir
paredzējis airu laivu reģistrēšanu
šajos noteikumos noteiktajā
kārtībā. Ar saistošo noteikumu
Nr.56 12.1.apakšpunktu
(precizētajā saistošo noteikumu
Nr.56 versijā – 11.1.apakšpunkts)
tiek noteikta prasība arī airu laivas
kuģošanai Burtnieku ezerā
reģistrēt obligāti.

12.Ūdens satiksmes dalībniekiem
ir aizliegts: (..)

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

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.

Lūdzam svītrot no saistošo
noteikumu Nr.56
12.2.apakšpunktu un 37.punktu, jo
likums “Par piesārņojumu” paredz
pienākumus, prasības un
administratīvo atbildību attiecībā
uz vides piesārņošanu.

Likuma “Par piesārņojumu”
3.pants nosaka normatīvā akta
darbības jomu.

Likuma 1.panta 5.punktā tiek
skaidrots termins “operators”:
privātpersona, atvasināta publiska
persona, tiešās vai pastarpinātās
pārvaldes iestāde, kura veic
profesionālu darbību vai ir
atbildīga par šādas darbības
veikšanu vai kurai ir noteicošā
ekonomiskā ietekme uz attiecīgās
profesionālās darbības tehnisko
izpildījumu.

6.punktā tiek skaidrots termins
“piesārņojoša darbība”: augsnes,
zemes dzīļu, ūdens, gaisa, iekārtu
vai ēku un citu stacionāru objektu
izmantošana, kas var radīt vides
piesārņojumu vai avāriju risku, kā
arī darbība, kas tiek veikta
piesārņotā vietā un var izraisīt
piesārņojuma izplatīšanos;

7.punktā tiek skaidrots termins
“piesārņojums”: cilvēka rīcības
izraisīta vielu, vibrācijas, siltuma
vai trokšņa tieša vai netiesā
novadīšana gaisā, ūdenī vai
zemē, kam var būt kaitīga ietekme
uz cilvēku veselību vai vidi un kas
var radīt kaitējumu īpašumam vai
ietekmēt dabas resursu



izmantošanu un cita veida
likumīgu vides izmantošanu.

Likumā un likumam pakārtotos
Ministru kabineta noteikumos
ietvertās tiesību normas regulē
konkrētas darbības jomas un nav
attiecināmas uz jebkādām
darbībām un uz ikvienu situāciju.

Saistošo noteikumu
12.2.apakšpunkts (precizētajā
saistošo noteikumu Nr.56 versijā –
11.1.apakšpunkts) primāri regulē
kārtību, lai cilvēkiem, uzturoties
Ezerā, nodrošinātu drošību: gan
tiem, kas pārvietojas ar
kuģošanas līdzekļiem, gan tiem,
kas jebkādā citā veidā izmanto
ezera rekreācijas iespējas. Likums
“Par piesārņojumu” ir attiecināms
tikai uz situāciju, kad nogrimušais
motorizētais kuģošanas līdzeklis
vai mehāniskais transportlīdzeklis
kļūst par avotu piesārņojošo vielu
emisijai ūdenī. Proti, kad ir bojāts
motors vai degvielas bāka un
ezerā noplūst motoreļļa vai
degviela. Tikai šādā gadījumā
būtu piemērojams likuma “Par
piesārņojumu” 61.pants, kas
paredz administratīvo atbildību
par vides piesārņošanu.

Līdz ar to saistošo noteikumu
Nr.56 12.2.apakšpunkts
(precizētajā saistošo noteikumu
Nr.56 versijā – 11.2.apakšpunkts)
nav svītrojams.

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.

Lūdzam svītrot no saistošo
noteikumu Nr.56 20., 21., 31., 32.,
33. un 34.punktu, jo to paredz
Aizsargjoslu likuma 37. panta otrā
daļa. Savukārt Ministru kabineta
2015.gada 2.jūnija noteikumi
Nr.279 “Ceļu satiksmes noteikumi”
un Ceļu satiksmes likums nosaka
ceļu satiksmes norises un ceļu
satiksmes drošības
organizatoriskos un tiesiskos
pamatus Latvijā, lai aizsargātu
cilvēku dzīvību un veselību, vidi,
kā arī fiziskajām un juridiskajām
personām piederošo mantu, kā arī
atbildību par Ceļu satiksmes
likuma pārkāpumiem. Tāpat
administratīvo sodu likuma
9. pants paredz administratīvo
atbildību par atrašanos uz
iekšzemes publiskās ūdenstilpes
vai jūras piekrastes ūdenstilpes

Aizsargjoslu likuma 37.panta otrā
daļa nosaka, ka virszemes
ūdensobjektos normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā ierīkotajās
peldvietās aizliegts braukt ar
motorlaivām un ūdens
motocikliem, ja tas nav saistīts ar
specializēto dienestu darbību, šo
teritoriju apsaimniekošanu vai
uzraudzību. Saistošajos
noteikumos Nr.56 ietvertās
normas attiecas uz to
2.4.apakšpunktā definētajām
vietām. Tās nav normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā ierīkotas
peldvietas, līdz ar to Aizsargjoslu
likuma 37.panta otrā daļa nav
attiecināma uz Burtnieku ezera
publiskajā atpūtas zonām. Lai
novērstu pārpratumus, tiek
precizēts saistošo noteikumu
Nr.56 2.4.apakšpunkts, Burtnieku



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.

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).

ledus. Administratīvo sodu likuma
11. panta pirmā daļa paredz arī
administratīvo atbildību par savas
vai citu personu drošības
apdraudēšanu.

centra peldvietu un Burtnieku
centra kanālu apvienojot zem
viena nosaukuma – Burtnieku
centra krastmala.

Normatīvajos aktos ar augstāku
juridisku spēku nav noteikta
aizlieguma pārvietoties pa
Burtnieku ezera ledu, nobraukt no
autoceļiem Publiskajās atpūtas
zonās, tāpēc tas tiks iekļauts
saistošajos noteikumos Nr.56. Tā
kā aizliegums nobraukt no
autoceļiem dabas liegumu
teritorijās ir noteikts normatīvos
aktos ar augstāku juridisko spēku,
tas tiks svītrots no saistošo
noteikumu Nr.56 projekta.

Tiek svītrots saistošo noteikumu
20.3.apakšpunkts un 33.punkts, jo
kemperu novietošanas aizliegums
ir nosakāms, izvietojot attiecīgas
ceļa zīmes, atbilstoši Ministru
kabineta 02.06.2015. noteikumiem
Nr.279 “Ceļu satiksmes
noteikumi”.

25. Par maksimālā kuģošanas
ātruma pārsniegšanu Publisko
atpūtas zonu tuvumā fiziskai

Lūdzam svītrot no saistošo
noteikumu Nr.56 25.punktu, jo to
paredz Jūrlietu pārvaldes un jūras

Saistošo noteikumu Nr.56
25.punkts tiek svītrots.



personai piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu līdz 10 naudas soda
vienībām, juridiskai personai –
naudas sodu līdz 50 naudas soda
vienībām (Noteikumu 5.punkts).

drošības likuma (turpmāk – jūrlietu
likums) 66.panta pirmā daļa.

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).

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).

Lūdzam svītrot no saistošo
noteikumu Nr.56 27.un 29.punktu,
jo atbildība par mehāniska
transporta līdzekļa stāvēšanas
pārkāpumiem paredzēta Ceļu
satiksmes likumā.

Tiek svītrots saistošo noteikumu
27.punkts, precizēts 29.punkts
(precizētajā saistošo noteikumu
Nr.56 versijā – 26.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).

Lūdzam svītrot no saistošo
noteikumu Nr.56 30.punktu, jo to
paredz jūrlietu likuma 65.panta
otrā daļa.

Saistošo noteikumu 30.punkts
(precizētajā saistošo noteikumu
Nr.56 versijā –27.punkts) tiek
precizēts, jo par nereģistrētas airu
laivas, kuras reģistrāciju par
obligātu nosaka saistošie
noteikumi Nr.56, Jūrlietu
pārvaldes un jūras drošības
likuma 65.panta otrā daļa atbildību
nenosaka.

Likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa noteic, ja saņemts ministrijas atzinums,
kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē
saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos
noteikumus. Ja pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā
lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. Saistošos
noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta
ministrijai.

Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās
daļas 1.punktu, 45.panta ceturto, piekto, sesto un septīto daļu,

Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (Jānis Baiks, Ričards Gailums, Jānis
Olmanis, Jānis Skrastiņš, Guna Ķibere, Toms Upners, Jānis Dainis, Andris Klepers, Guntars
Štrombergs, Reinis Muižnieks, Kaspars Kļaviņš, Harijs Rokpelnis, Juris Jakovins, Vugars
Ecmanis, Edgars Grandāns, Jānis Grasbergs, Mareks Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – 1
(Guntis Gladkins), nolemj:

1. precizēt saistošos noteikumus Nr.56 (pielikumā);
2. uzdot Pašvaldības administrācijas struktūrvienībai “Dokumentu pārvaldības un klientu

apkalpošanas centrs” precizētos saistošos noteikumus Nr.56 nosūtīt VARAM zināšanai;



3. lēmums stājas spēkā 28.07.2022.

Pielikumā
:

Precizēti 30.06.2022. saistošie noteikumi Nr.56 “Par Burtnieku ezera un tā publisko
atpūtas zonu izmantošanu” un to pielikumi uz 10 lappusēm.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


