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APSTIPRINĀTS
Viesītes novada domes
2017.gada 15.marta sēdē (prot.Nr.4;29.#)
PRECIZĒTI
ar Viesītes novada domes
2017.gada 12.aprīļa sēdes lēmumu (prot.Nr.6;20.#)
Viesītes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.4/2017
''Licencētās makšķerēšanas nolikums Saukas ezerā''.
Viesītes novada Viesītē
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu,
Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr.799
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saukas ezers atrodas Saukas pagasta Viesītes novadā, īpaši aizsargājamā teritorijā – dabas
parkā ”Sauka”. Saukas ezera platība ir 718,2ha.
2. Saskaņā ar Civillikuma I Pielikumu (1102. pantam) Saukas ezers ir publiska ūdenstilpe un
zvejas tiesības tajā pieder valstij.
3. Saukas ezeru nomā un apsaimnieko Saukas dabas parka biedrība saskaņā ar Viesītes novada
pašvaldību 28.12.2009. noslēgto Ūdenstilpes nomas līgumu Nr. 43/2009.
4. Licencētā makšķerēšana Saukas ezerā tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada
22.decembra noteikumiem Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
kārtība”, 2015.gada 22.decembra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.800 „Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”; un 1998.gadā Saukas pagasta padomē
apstiprinātajiem “Saukas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem”, ar nolūku regulāri
(vismaz vienu reizi trijos gados) papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot
zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt ezera un tā
piekrastes antropogēno slodzi.
5. Licencēto makšķerēšanu Saukas ezerā organizē Saukas dabas parka biedrība, (adrese: Saukas
pagasts, Viesītes novads, LV 5224, tālr. 29428226, e-pasts: saukasdabasparks@inbox.lv) saskaņā
ar 28.12.2009 Viesītes novada domes pilnvarojuma līgumu Nr. 44/2009 ar biedrību „Saukas dabas
parka biedrība”.
II. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par makšķerēšanas licencēm
6. Licences veids un cena (pielikums Nr. 1 ):
6.1. vienas dienas licence – EUR 4.00
6.2. gada licence – EUR 60.00;
6.3. gada licence ar 50% atlaidi – EUR 30.00;
6.4. bezmaksas gada licence – bezmaksas;
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III. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
7. Licenču derīguma termiņi:
7.1. vienas dienas licence – derīga noteiktajā datumā;
7.2. jebkura gada licence – derīga vienu gadu no tās iegādes.
8. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Saukas ezera platībā (pielikums Nr. 2).
9. Makšķerēšana notiek ievērojot 2014.gada 16.septembra MK noteikumus Nr.547 “Dabas parks
“Sauka” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi ” un Ministru kabineta 2015.gada
22.decembra noteikumus Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” ar
šādiem papildus nosacījumiem:
9.1. maija mēnesī atļauts makšķerēt (arī spiningot un velcēt ) tikai ar Saukas dabas parka
laivu bāzu laivām, un ezeram piegulošo zemju īpašnieku īpašumā esošajām laivām, kuras ir
reģistrētas Saukas dabas parka biedrības laivu sarakstā.
9.2. laikā no ledus izkušanas brīža līdz 30.aprīlim aizliegts makšķerēt (arī spiningot un
velcēt ) no airu laivām un citiem kuģošanas līdzekļiem.
IV. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm
10. Bezmaksas gada licences paredzētas:
10.1. personām ar invaliditāti;
10.2. politiski represētajām personām;
10.3. bērniem vecumā līdz 16 gadiem;
10.4. personām, kuras vecākas par 65 gadiem;
10.5.Saukas dabas parka biedriem un citiem aktīviem cilvēkiem, kuri ir snieguši ievērojamu
ieguldījumu zivju resursu atjaunošanā, aizsardzībā, ezera vides sakopšanā un teritorijas attīstībā –
saskaņā ar pašvaldības un licencētās makšķerēšanas organizētāja - Saukas dabas parka valdes
savstarpēji saskaņotu lēmumu.
11. Kopējais bezmaksas gada licenču skaits gadā: ne vairāk kā 85 licences.
12. Gada licences ar 50% atlaidi, ir paredzētas:
12.1. Saukas ezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu pirmās pakāpes radiniekiem,
kuriem deklarētā dzīves vieta ir Viesītes novada pašvaldības teritorijā;
12.2. Viesītes novada Saukas, Elkšņus un Rites pagastu administratīvās teritorijas
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem saskaņā ar pašvaldības lēmumu, ne vairāk kā līdz 15 licencēm
gadā;
13. Pēc šī nolikuma 11. un 12.2 punktā minētā licenču limita izmantošanas, papildus bezmaksas
gada licences un gada licences ar 50% atlaidi netiek izsniegtas un visām 10.1.- 10.5. un 12.2.punktā
minētajām personām vispārējā kārtībā ir jāiegādājas attiecīgajā termiņā derīga pilnas maksas
licence.
V. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums
14. Licence (skat. pielikumu) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā tiek norādīts:
14.1. licences nosaukums (veids);
14.2. licences numurs;
14.3. licences derīguma laiks;
14.4. licences cena;
14.5. makšķernieka vārds, uzvārds, paraksts;
14.6. licences izsniedzēja vārds, uzvārds, paraksts;
14.7. zīmogs.
15. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu.
16.Visām licencēm ir jābūt noformētām un uzskaitītām atbilstoši Valsts ieņēmuma dienesta
prasībām.
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VI. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība
17. Licenču izplatīšanu veic:
17.1. veikals Sauka, “Ceļtekas”, tālr. 652 29317 no 800-1700;
17.2. “Krogs pie Viktora” veikals Lonē, tālr.6 52 29245 no 800 -1700;
17.3. SIA Nilauto” – Neretas degvielas uzpildes stacija, tālr. 65133801 no 0000 -2400;
17.4. – SIA Viada - Aknīstes degvielas uzpildes stacijā, tālr. 29505683 no 0000 – 2400;
17.5. SIA Invito, veikals “Līga” Viesītē, tālr. 28315499 no 8.00 – 18.00;
17.6. Laivu bāzē -Bincāni – atklātā ūdens sezonas laikā, tālr. 29428226, iepriekš piezvanot;
17.7. Laivu bāzē – Ielejas– atklātā ūdens sezonas laikā , tālr.29190659, iepriekš piezvanot;
17.8. Laivu bāzē -„Ezera Gravāni” – atklātā ūdens sezonas laikā, tālr. 26300463, iepriekš
piezvanot;
17.9. Saukas dabas parka biedrība - Saukas pagasta padomes ēka, Lonē, tālr. 29428226.
Darba dienās no 800-1600, vai citā laikā iepriekš piezvanot. Saņemt gada bezmaksas licences un
licences ar atlaidēm var tikai Saukas dabas parka biedrībā;
17.10. interneta vietnes www.epakalpojumi.lv, sadaļā “e-Loms;”
17.11. citās tirdzniecības vietās, kas tiek izziņotas atsevišķi.
VII. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences
18. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 20% reizi pusgadā – līdz 10. jūlijam par pirmo
pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu – pārskaitāmi valsts budžetā Zivju fonda dotācijas
ieņēmumu veidošanai.
19. 80% no iegūtās summas paliek licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā vides un zivju
resursu aizsardzības, zivju krājumu pavairošanas un licencētās makšķerēšanas organizēšanas
pasākumu nodrošināšanai un teritorijas labiekārtošanai.
VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
20. Makšķernieks katras dienas lomu ieraksta licences otrajā pusē, norādot lomu kilogramos un
gabalos pa atsevišķām sugām, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas.
21. Ar loma uzskaites datiem aizpildītā vienas dienas licences, gada licences, gada licences ar 50%
atlaidi un bezmaksas gada licences īpašniekiem jānodod vai jānosūta uz vienu no licenču
tirdzniecības vietām 10 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām;
22. Licences ar lomu uzskaiti licencētās makšķerēšanas organizētājs līdz 1.februārim nosūta
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtam „BIOR”.
23. Makšķernieks aizpilda lomu uzskaites tabulu sadaļā “e-Loms” interneta vietnē
www.epakalpojumi.lv (ja licence iegādāta interneta vietnē www.epakalpojumi.lv).
IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi
24. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
24.1. sadarbībā ar pašvaldību sniegt informāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un laikraksts
“Brīvā Daugava”, “Jaunais Vēstnesis”, “ Viesītes novada Vēstis” par pašvaldības saistošiem
noteikumiem par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Saukas ezerā;
24.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību, kā arī makšķerēšanas licenču realizāciju
Saukas ezera tuvumā, laikā, kad ir atļauta makšķerēšana;
24.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām;
24.4. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šī nolikuma
18.un 19 punktos noteiktajām prasībām;
24.5. divas reizes gadā līdz 15.jūlijam un 15.janvārim iesniegt Lauku atbalsta dienestā
(Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981) pārskatu par licencēto makšķerēšanu saskaņā ar Ministru
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kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr.799 " Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību kārtība" 1.pielikumu;
24.6. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā;
24.7. īstenot pasākumu plānu (pielikums Nr.3) zivju resursu saglabāšanai saskaņā ar
1998.gadā Saukas pagasta padomes apstiprinātajiem “Saukas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumiem”, reģionālās vides pārvaldes un zinātnieku ieteikumiem un dabas aizsardzības
prasībām, kuras noteiktas likumdošanas aktos;
24.8. piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;
24.9. veikt makšķernieku lomu uzskaiti;
24.10. iepazīstināt makšķerniekus ar licencētās makšķerēšanas nolikumu Saukas ezerā;
24.11. veikt citus pienākumus saskaņā ar ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumu;
24.12. norīkot atbildīgo personu par licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanu, kura
piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz
31.decembrim iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienestā
informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā
un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un
uzturēšanā;
24.13. uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā
elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada
elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu
kopā ar licenču uzskaites žurnālu;
25. Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem sekojošus pakalpojumus, kuri
neietilpst licences cenā:
25.1. organizē laivu, apmešanās vietu, laipu un atpūtas līdzekļu īri;
25.2. sniedz konsultācijas par publiskajām atpūtas vietām Saukas ezera krastā;
25.3. sniedz konsultācijas par makšķerēšanas vietām.
X. Makšķerēšanas un vides aizsardzības kontrole
26. Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās pašvaldības policija.
XI. Noslēguma jautājumi
27. Nolikums stājas spēkā pēc tā saskaņošanas saskaņojuma lapā norādītajās institūcijās un
apstiprināšanas ar Viesītes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, likuma „Par
pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
28. Licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības ilgums ir pieci gadi no spēkā stāšanās dienas.
XII. Nolikuma pielikumi:
29. Licenču paraugi (pielikums Nr. 1 ) uz 4 lpp.
30. Saukas ezera shēma (pielikums Nr. 2) uz 1 lpp
31.Pasākumu plāns zivju resursu aizsardzībai un atjaunošanai Saukas ezerā, laika posmā no
2017.gada līdz 2020.gadam (pielikums Nr.3) uz 1 lpp.
32. Saskaņojumi (pielikums Nr.4) uz 1 lpp.

Viesītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
J.Dimitrijevs
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7.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par Viesītes novada pašvaldības precizētajiem saistošajiem noteikumiem Nr.4/2017
„Licencētās makšķerēšanas nolikums Saukas ezerā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Pašreizējās situācijas raksturojums
Saukas ezers Saukas pagastā, saskaņā ar
Civillikuma I.pielikumu, ir publiskais ezers. Biedrība
„Saukas dabas parka biedrība” iesniedza Viesītes novada
pašvaldībai apstiprināt ar saistošajiem noteikumiem
„Licencētās makšķerēšanas nolikumu Saukas ezerā”.
Nolikums ir saskaņots ar visām nepieciešamajām
institūcijām.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības
Zvejniecības likuma 10.panta trešā daļa nosaka, ka
pamatojums
pašvaldība izdod saistošos noteikumus licencētai
amatierzvejai — makšķerēšanai un zemūdens medībām —
tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par licencēto amatierzveju šajos
ūdeņos paredzēta zvejas tiesību izmantošana ar īpašām
zvejas atļaujām (licencēm). Ministru kabineta noteikumi
nosaka, ka pēc saskaņotā nolikuma saņemšanas pašvaldība
to apstiprina ar saistošajiem noteikumiem.
Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt bioloģiskās
daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantot vērtīgo
zivju krājumus Saukas ezerā. Licencētā makšķerēšana
sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un
aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas un ar to
saistītā lauku tūrisma un rekreācijas attīstībai.
3. Īss Saistošo noteikumu satura
Saistošie noteikumi nosaka Saukas ezerā licencētās
izklāsts
makšķerēšanas noteikumus;
vides un dabas resursu
aizsardzības prasības; licenču veidus, skaitu, maksu par
licencēm, saturu, realizāciju; licencētās makšķerēšanas
organizētāja pienākumus un tiesības.
4. Informācija par plānoto projekta
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
ietekmi uz pašvaldības budžetu
5. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
pašvaldības teritorijā
6. Informācija par administratīvajām
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
procedūrām
7. Informācija par konsultācijām ar
Saistošie noteikumi pieņemti steidzamības kārtībā.
privātpersonām saistībā ar
Saistošajiem noteikumiem.
Viesītes novada domes priekšsēdētājs

J.Dimitrijevs
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