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2022.gada 29.decembrī       Nr.761 
          (protokols Nr.24, 4.§) 

 
Par precizējumiem 28.07.2022. saistošajos 
noteikumos Nr.58 “Par licencēto 
makšķerēšanu Burtnieka ezerā” 
 

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 28.07.2022. izdeva saistošos 
noteikumus Nr.58 “Par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā” (turpmāk – saistošie noteikumi 
Nr.59) un to pielikumu (turpmāk – nolikums) un nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai (turpmāk – VARAM) atzinuma sniegšanai. 

Pašvaldība ir saņēmusi VARAM 29.08.2022. atzinumu Nr.1-18/5996 (saņemts Pašvaldībā 
01.09.2022. un reģistrēts ar Nr.1.6/22/97), kurā izteikti pieci iebildumi par nolikumu. 

 

Saistošo noteikumu Nr.58 
vai nolikuma punkta aktuālā 
versija 

VARAM iebildums  Pašvaldības skaidrojums 

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 

Lūdzam precizēt saistošo 
noteikumu izdošanas tiesisko 
pamatojumu. Atbilstoši 
Ministru kabineta 2009.gada 
3.februāra noteikumu Nr.108 
“Normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumi” 
(turpmāk – MK noteikumi 
Nr.108) 180.-183.punktam 
norādē, uz kāda normatīvā 
akta pamata saistošie 
noteikumi izdoti (izdošanas 
tiesiskais pamatojums), raksta 
likuma vai Ministru kabineta 
noteikumu vienības, kurās 
pašvaldība ir pilnvarota izdot 
attiecīgus saistošos 
noteikumus. Ievērojot minēto, 
lūdzam svītrot norādi uz 
Ministru kabineta 2015.gada 
22.decembra noteikumu 
Nr.799 “Licencētās 
makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību kārtība” 
(turpmāk – MK noteikumi 
Nr.799) normu, jo saistošie 
noteikumi izdoti uz speciālā 
likuma normu pilnvarojuma 

Saistošo noteikumu Nr.58 
izdošanas tiesiskais 
pamatojums tiek precizēts. 



14. Licenču, tai skaitā gada 
bezmaksas licenču, realizācija 
vai saņemšana notiek 
elektroniski. Informācija par 
licenču pārdošanas un gada 
bezmaksas licenču pieteikumu 
iesniegšanas/licenču 
saņemšanas tīmekļvietnēm 
pieejama un regulāri tiek 
atjaunota tiešsaistē vietnē 
www.valmierasnovads.lv 

Lūdzam papildināt nolikuma II. 
vai III.nodaļu ar jaunu punktu 
par licences pārdošanas un 
izsniegšanas kārtību. Saskaņā 
ar MK noteikumu Nr.799 
9.7.apakšpunktu nolikumā 
jāparedz ziņas par licences 
pārdošanas un izsniegšanas 
kārtību, norādot licences 
pārdošanas un izsniegšanas 
vietu (tai skaitā tālruņa 
numurs, darbalaiks, 
elektroniskā pasta adrese) vai 
informācijas avotu, kurā 
pieejama aktuālā informācija 
par licenču pārdošanas un 
izsniegšanas vietām. Ministrija 
konstatē, ka nevienā nolikuma 
punktā nav norādīta licencētās 
makšķerēšanas organizētāja 
adrese, kurā iespējama 
licenču saņemšana, kā arī nav 
ziņu par licencētās 
makšķerēšanas organizētāja 
darba laiku. Vienlaikus, ja 
licences iespējas iegādāties 
elektroniski, tad nepieciešams 
precīzi norādīt tīmekļa vietni, 
kurā iespējama licenču iegāde 
(piemēram, manacope.lv 
tīmekļa vietnē). 

Nolikuma 14.punktā tiek 
norādīts informācijas avots, 
kurā pieejama aktuālā 
informācija par licenču 
pārdošanas un izsniegšanas 
vietām. Tiek papildināts 
nolikuma 14.punkts, norādot, 
kurā tiešsaistes vietnes sadaļā 
meklējama aktuālā informācija 
par makšķerēšanas licenču 
iegādes vietām. 

11.1.2. makšķernieki, kuri 
snieguši ievērojamu 
ieguldījumu zivju resursu 
aizsardzībā, ezera vides 
sakopšanā un makšķerēšanas 
popularizēšanā Burtnieka 
ezerā, atbilstoši Pašvaldības 
izpilddirektora apstiprinātam 
attiecīgo makšķernieku 
sarakstam, kurā ir sniegts 
maksas samazināšanas 
pamatojums; 
11.1.3. personas, kurām ir 
izsniegta Latvijas Goda 
ģimenes apliecība “Goda 
ģimene” (“3+ Ģimenes karte”).    

3. Lūdzam precizēt 
nolikuma 11.1.2.apakšpunkta 
redakciju atbilstoši MK 
noteikumu Nr.799 24.punktam. 
Vēršam uzmanību, ka licences 
par samazinātu maksu vai 
bezmaksas licences MK 
noteikumu Nr.799 23.punktā 
minētajām personām 
pašvaldībai ir jāpiešķir, jo to 
paredz normatīvie akti ar 
augstāku juridisko spēku, 
savukārt MK noteikumu Nr.799 
24.punktā minētajām 
personām pašvaldība var 
patstāvīgi izlemt, vai tā piešķir 
licences par samazinātu 
maksu vai bezmaksas 
licences, vai nepiešķir. Vēršam 
uzmanību, ka personām, kuras 
nav minētas MK noteikumu 
Nr.799 23. un 24.punktā, 
pašvaldība nav tiesīga 
paredzēt atvieglojumus licenču 
saņemšanai. Ievērojot minēto, 
nolikuma 11.1.2.apakšpunkta 

Tiek precizēts nolikuma 
11.1.2.apakšpunkts un 
11.1.3.apakšpunkts. 



redakcija jāprecizē, piemēram, 
atbilstoši MK noteikumu 
Nr.799 24.2.apakšpunktam. 

16. Vienai personai 
vienlaikus drīkst būt ne vairāk 
par trīs aktīvām licencēm bez 
loma pārskata, neskaitot gada 
bezmaksas licenci, kura vienai 
personai var būt tikai viena. 

4. Lūdzam precizēt 
nolikuma 16.punktu. Vēršam 
uzmanību, ka saskaņā ar MK 
noteikumu Nr.799 4.punktu 
vienai personai publiskajos 
ūdeņos vienlaikus atļauts 
izmantot ne vairāk kā viena 
veida licenci, tamdēļ nolikuma 
16.punkts esošajā redakcijā 
norāda uz prettiesisku 
regulējumu, kas pieļauj iespēju 
vienai personai iegādāties un 
izmantot vairāk kā vienu licenci 
vienā laika periodā. 

Tiek precizēts nolikuma 
16.punkts, paskaidrojot, ko 
nozīmē aktīva licence. 

18. Makšķerēšanai 
neizmantoto vai sakarā ar 
pārkāpumu izņemto licenču 
maksa makšķerniekiem netiek 
atgriezta. 

5. Lūdzam precizēt 
nolikuma 18.punktu, svītrojot 
no tā vārdus “vai sakarā ar 
pārkāpumu izņemto”, jo 
normatīvie akti neparedz 
pašvaldībai (vai tās pilnvarotai 
personai) tiesības atņemt 
makšķerniekam izsniegto 
licenci saistībā ar izdarītiem 
administratīvajiem vai cita 
veida pārkāpumiem. Norādām, 
ka par pieļautiem 
pārkāpumiem makšķernieku 
iespējams saukt pie atbildības 
normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā. 

Nolikuma 18.punkts tiek 
precizēts.  

 Vienlaikus ministrija vērš 
pašvaldības uzmanību, ka 
saskaņā ar MK noteikumu 
Nr.108 111.punktu saistošajos 
noteikumos neveido nodaļas, 
kas satur vienu punktu, 
izņemot saistošo noteikumu 
Vispārīgo jautājumu nodaļu un 
Noslēguma jautājumu nodaļu. 
Tamdēļ nepieciešams 
pārskatīt saistošo noteikumu 
VIII. nodaļu un, iespēju 
robežās, papildināt nodaļu ar 
vēl kādu punktu vai 
VIII. nodaļu apvienot, 
piemēram, ar IX. nodaļu, 
precizējot nodaļas 
nosaukumu. 

Tiek apvienota VIII. un 
IX. nodaļa. 

30. Šī nolikuma 
11.1.3.apakšpunkts stājas 
spēkā pēc tam, ja tiek pieņemti 
grozījumi MK noteikumos 
Nr.799 attiecībā uz Latvijas 
Goda ģimenes apliecības 

Nav. Ņemot vērā, ka ir stājušies 
spēkā attiecīgie grozījumi 
Ministru kabineta 2015.gada 
22.decembra noteikumos 
Nr.799 “Licencētās 
makšķerēšanas, vēžošanas 



izmantošanu, lai iegādātos vai 
saņemtu licences par 
samazinātu maksu vai 
bezmaksas licences. 

un zemūdens medību kārtība”, 
tiek svītrots nolikuma 
30.punkts. 

 
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,), Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu, 
Saimniecisko lietu un Finanšu komiteju 15.12.2022. atzinumiem,  
 
Pašvaldības dome, balsojot: ar 17 balsīm “Par” (Andrejs Gluhovs, Andris Klepers, Edgars Grandāns, 
Edvīns Straume, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, Jānis Dainis, 
Jānis Olmanis, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, 
Uldis Jansons, Vugars Ecmanis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, nolemj: 

 
1. precizēt saistošos noteikumus Nr.58 (pielikumā); 
2. lēmums stājas spēkā 29.12.2022. 
 
Pielikumā: 1. Precizēti  28.07.2022. saistošie noteikumi Nr.58 “Par licencēto makšķerēšanu 

Burtnieka ezerā” ar to pielikumiem uz 10 lappusēm; 
2. Paskaidrojuma raksts uz 2 lappusēm. 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 


