
Pielikums Nr. 1 

Viesītes novada domes 2017.gada 15.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017 

Nolikums „Par licencēto makšķerēšanu Saukas ezerā”(prot.Nr.4;29.#) 

 

 

 

 

 

1 gab. Numerāciju sākam no 1(viens), licences tiek iespiestas grāmatiņās pa 50 gab. katrā 

 

Saukas dabas parka biedrība, reģ.Nr.40008079842, Saukas 

pagasts, Viesītes novads, LV-5224, tālr. 29428226 

Vienas dienas licences  
 

Nr._____________ Sērija SE 

 

makšķerēšanai Saukas ezerā 

pasaknis 

 
Cena  EUR 4.00                                                             

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 

iepazinies 

 

un licenci saņēmu____________________________ 
                                  (vārds, uzvārds, paraksts) 

 

Licence derīga :201__  .gada__. ______________   

   

    

 
 

 

 

Saukas dabas parka biedrība,  

reģ.Nr.40008079842, Saukas pagasts, Viesītes novads, LV-5224 

 

Vienas dienas licence Nr._____________ Sērija SE 

makšķerēšanai Saukas ezerā 
Cena  EUR 4.00                                                             

 

Makšķernieks__________________________________________  
                                     (vārds, uzvārds, paraksts) 
 

Licence derīga :201__  .gada__ . ___________________ 

 

 

Licences izsniedzējs________________________________________ 
                                    (vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 
Makšķerēšana Saukas ezerā atļauta atbilstoši MK 2009..gada  22. decembra noteikumiem „Makšķerēšanas 

noteikumi” Nr. 1498 , izņemot šādu papildus nosacījumu: makšķerēt, spiningot un velcēt maija mēnesī drīkst tikai 

no Saukas dabas parka bāzu laivām, un ezeram piegulošo zemju īpašnieku īpašumā esošajām laivām; atļauts 

izmantot laivas ar elektromotoru vai iekšdedzes dzinēju ar jaudu līdz 3.68  kW 

Licence jānodod  iegādes vietās 10 dienas pēc licences derīguma termiņa beigām, uzrādot licencei otrā pusē 

nozvejoto zivju sugu, skaitu, svaru. 

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem zvanīt Valsts vides dienesta darbiniekam - tālr.26146127 

 iecirkņa inspektoram – tālr.26319014 ; 

Saukas dabas parka biedrībai, tālr.29428226     



Saukas dabas parka biedrība, reģ.Nr.40008079842, Saukas 

pagasts, Viesītes novads, LV -5224, tālr. 29428226 

Gada licences  
 

Nr._____________ Sērija SE 

 

makšķerēšanai Saukas ezerā 

pasaknis 

 
Cena  EUR 60.00 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 

iepazinies 

 

un licenci saņēmu____________________________ 
                                  (vārds, uzvārds, paraksts) 

 

Licence derīga: 201__  .gada__. _____________   

   

    
 

 

 

 

Saukas dabas parka biedrība,  

reģ.Nr.40008079842, Saukas pagasts, Viesītes novads, LV- 5224 

 

Gada licence Nr._____________ Sērija SE 

 

makšķerēšanai Saukas ezerā 
Cena  EUR 60.00                      

 

Makšķernieks__________________________________________  
                                     (vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Licence derīga :201__  .gada__ . ___________________ 

 

Licences izsniedzējs________________________________________ 
                                    (vārds, uzvārds, paraksts) 
 

Makšķerēšana Saukas ezerā atļauta atbilstoši MK 2009..gada  22. decembra noteikumiem „Makšķerēšanas noteikumi” Nr. 1498 , 

izņemot šādu papildus nosacījumu: makšķerēt, spiningot un velcēt maija mēnesī drīkst tikai no Saukas dabas parka bāzu 

laivām, un ezeram piegulošo zemju īpašnieku īpašumā esošajām laivām;  atļauts izmantot laivas ar elektromotoru vai 

iekšdedzes dzinēju ar jaudu līdz 3.68  kW 
Licence jānodod  iegādes vietās 10 dienas  pēc licences derīguma termiņa beigām, uzrādot licencei otrā pusē nozvejoto zivju sugu, 

skaitu, svaru. 
Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem zvanīt Valsts vides dienesta darbiniekam -  tālr.26146127 

 iecirkņa inspektoram – tālr.26319014 ; 

Saukas dabas parka biedrībai, tālr.29428226;     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Saukas dabas parka biedrība, reģ.Nr.40008079842, Saukas 

pagasts, Viesītes novads, LV-5224, tālr. 29428226 

 Gada licence ar 50% atlaidi 
 

Nr._____________ Sērija SE 

 

makšķerēšanai Saukas ezerā 

pasaknis 

 
Cena  EUR 30.00 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem  

esmu iepazinies 

 

un licenci saņēmu____________________________ 
                                  (vārds, uzvārds, paraksts) 

 

Licence derīga: 201__.gada__. _____________   

  
 

 

 

Saukas dabas parka biedrība,  

reģ.Nr.40008079842, Saukas pagasts, Viesītes novads, LV- 5224 

 

Gada licence ar 50% atlaidi Nr._____________ Sērija SE 

 

makšķerēšanai Saukas ezerā 
Cena  EUR 30.00   

                   

Makšķernieks__________________________________________  
                                     (vārds, uzvārds, paraksts) 
 

 

Licence derīga :201_ .gada__ . ___________________ 

 

Licences izsniedzējs________________________________________ 
                                    (vārds, uzvārds, paraksts) 
 

Makšķerēšana Saukas ezerā atļauta atbilstoši MK 2009..gada  22. decembra noteikumiem „Makšķerēšanas noteikumi” Nr. 1498 , 

izņemot šādu papildus nosacījumu: makšķerēt, spiningot un velcēt maija mēnesī drīkst tikai no Saukas dabas parka bāzu laivām, un 

ezeram piegulošo zemju īpašnieku īpašumā esošajām laivām;  atļauts izmantot laivas ar elektromotoru vai iekšdedzes dzinēju ar 

jaudu līdz 3.68  kW 

Licence jānodod  iegādes vietās 10 dienas  pēc licences derīguma termiņa beigām, uzrādot licencei otrā pusē nozvejoto zivju sugu, 
skaitu, svaru. 

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem zvanīt Valsts vides dienesta darbiniekam -  tālr.26146127 

 iecirkņa inspektoram – tālr.26319014 ; 
Saukas dabas parka biedrībai, tālr.- 29428226;     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Saukas dabas parka biedrība,  

reģ.Nr.40008079842, Saukas pagasts, Viesītes novads, 

LV- 5224, tālr. 29428226 

 

Bezmaksas Gada licence  
 

Nr._____________ Sērija SE 

 

makšķerēšanai Saukas ezerā 

pasaknis 

 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 

iepazinies 

 

un licenci saņēmu____________________________ 
                                  (vārds, uzvārds, paraksts) 

 

Licence derīga: 201_  . gada__ .__________   

    
 

 

 

Saukas Dabas Parka Biedrība,  

reģ.Nr.40008079842 

 Saukas pagasts, Viesītes novads, LV- 5224 
Bezmaksas Gada licence Nr._____________ Sērija SE 

 

makšķerēšanai Saukas ezerā 

 
 

Makšķernieks__________________________________________  
                                     (vārds, uzvārds, paraksts) 

 

Licence derīga :201__  .gada__ . ___________________ 

 

Licences izsniedzējs________________________________________ 
                                    (vārds, uzvārds, paraksts) 
 

Makšķerēšana Saukas ezerā atļauta atbilstoši MK 2009..gada  22. decembra noteikumiem 

„Makšķerēšanas noteikumi” Nr. 1498 , izņemot šādu papildus nosacījumu: makšķerēt, spiningot un 

velcēt maija mēnesī drīkst tikai no Saukas dabas parka bāzu laivām, un ezeram piegulošo zemju 

īpašnieku īpašumā esošajām laivām;  atļauts izmantot laivas ar elektromotoru vai iekšdedzes dzinēju ar 

jaudu līdz 3.68  kW 

Licence jānodod  iegādes vietās 10 dienas pēc licences derīguma termiņa beigām, uzrādot licencei otrā 

pusē nozvejoto zivju sugu, skaitu, svaru. 

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem zvanīt Valsts vides dienesta darbiniekam -  

tālr.26146127 

 iecirkņa inspektoram – tālr.26319014 ; 

Saukas dabas parka biedrībai, tālr. 29428226;     

 

 

 


