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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 28.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.58 
“Par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā” 

 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

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 Zvejniecības likuma 10.panta piektajai daļai pašvaldība 
izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu tās 
administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto 
vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos 
paredzēta makšķerēšanas tiesību izmantošana ar īpašām 
atļaujām (licencēm). 
Licencētā makšķerēšana sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu 
pavairošanai un aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas un 
ar to saistītā tūrisma attīstībai. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā no 2022.gada līdz 
2027.gadam tiek organizēta licencētā makšķerēšana Burtnieka 
ezerā. Saistošajos noteikumos norādīti licenču veidi, skaits un 
maksa, licenču cenu atlaižu piemērošana, licenču noformējums, 
iegūto līdzekļu izlietojums, lomu uzskaite. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

80% līdzekļu no pārdotajām licencēm tiek ieskaitīti Pašvaldības 
kontā, kurus tā izmanto zivju resursu pavairošanai vai zivju nārsta 
vietu rekultivācijai (atjaunošanai) saskaņā ar zinātniski pamatotām 
rekomendācijām, kā arī zivju resursu aizsardzības un 
makšķerēšanas kontroles pasākumiem, licencētās makšķerēšanas 
organizēšanai un  tūrisma attīstībai Burtnieka ezerā. 

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

Tiešas ietekmes nav. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Nolikumu ar 17.05.2022. atzinumu Nr.4.1-2e/798/2022 saskaņojusi 
Zemkopības ministrija, ar 25.05.2022. atzinumu Nr.30-1/117-e – 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 
institūts BIOR, ar 06.06.2022. atzinumu Nr.2.3/1582/VI/2022 – 
Valsts vides dienests, bet ar 01.07.2022.atzinumu 
Nr.3.15/756/2022-N10 – Dabas aizsardzības pārvalde. 
Personas par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties 
Valmieras novada pašvaldībā. 



6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Notikušas konsultācijas ar makšķerniekiem, makšķerēšanas 
biedrību pārstāvjiem, vietējiem tūrisma uzņēmējiem. 

 
 
Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


