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Augšdaugavas novada pašvaldība 
Dome 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Daugavpilī 

 

 
2022.gada_____________       Nr. 
         (protokols Nr. ., . &) 
 

Nolikums licencētai makšķerēšanai un zemūdens medībām 
Sventes ezerā 

 
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības 

likuma 10.panta piekto daļu 
 

I. Vispārīgie jautājumi  
 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana un zemūdens medības 
Sventes ezerā. 

2. Sventes ezers (platība 734,8 ha) atrodas Augšdaugavas novada Sventes pagasta dabas parka 
„Sventes ezers” teritorijā. Sventes ezera salas ir dabas liegums (skat. I un II teritoriju 1. pielikumā 
un tā sadaļā “Dabas lieguma "Sventes ezera salas" robežpunktu koordinātas”). 

3. Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta 1.pielikumu Sventes ezers ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas 

tiesības pieder valstij. Sventes ezers ir iznomāts izmantošanai zivsaimnieciskiem mērķiem 

biedrībai „Sventes pērle” (2010.gada 1.martā noslēgts Sventes ezera ūdenstilpes nomas līgums 

starp Sventes pagasta pārvaldi, kura rīkojas Augšdaugavas novada pašvaldības vārdā, un biedrību 

“Sventes pērle”).  
4. Licencētā makšķerēšana un zemūdens medības Sventes ezerā tiek ieviesta saskaņā ar Ministru 

kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr. 799), lai racionāli izmantotu zivju krājumus, 

ierobežotu zivju resursu izmantošanu un limitētu vērtīgo zivju sugu ieguvi, kā arī, lai iegūtu papildu 

līdzekļus zivju krājumu papildināšanai, aizsardzībai, un pamatojoties uz SIA ”Saldūdeņu 

risinājumi” 2020.gadā izstrādātajiem Sveintes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem. 
Licencētā makšķerēšana un zemūdens medību organizēšanā Sventes ezerā tiek ievēroti arī Ministru 
kabineta 2021. gada 8.aprīļa noteikumi Nr.221 „Aizsargājamo ainavu apvidus "Augšzeme" 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 
5. Licencēto makšķerēšanu un zemūdens medības organizē Augšdaugavas novada pašvaldības 

pilnvarota juridiska persona – ezera nomnieks – biedrība „Sventes pērle” (Kandavas iela 19, 

Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65428578, 29768455, 29908494,    e-pasts: gribela@inbox.lv). 
 



 
II. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību noteikumi 

 
6. Licencētā makšķerēšana un zemūdens medības paredzētas visā Sventes ezera platībā, izņemot 

Sventes ezera salas (skat. 1.pielikums). 
7. Makšķerēšana un zemūdens medības Sventes ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 

22.decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 

ar šādiem papildus nosacījumiem: 
7.1. makšķerēšana no laivām un zemūdens medības atļautas tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā 

vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta; 
7.2. makšķerniekiem un zemūdens medniekiem aizliegts lietot motorizētus peldlīdzekļus, izņemot 

peldlīdzekļus ar uzkarināmiem elektromotoriem; 
7.3. lomā atļauts paturēt 2 gab. līdakas. 
8. Makšķerēšanas vai zemūdens medību licences iegāde vai bezmaksas licences saņemšana neatbrīvo 

makšķernieku vai zemūdens mednieku no nepieciešamības iegādāties makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību karti. Bez makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes, saskaņā ar 

Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 „Makšķerēšana, vēžošanas un 

zemūdens medību noteikumi”, Sventes ezerā atļauts makšķerēt tikai personām līdz 16 gadiem un 

personām, kas ir vecākas par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti. Visām personām 
makšķerējot vai nodarbojoties ar zemūdens medībām jābūt klāt attiecīgam personu apliecinošam 

dokumentam, bet personām ar invaliditāti - invaliditātes apliecībai.  
9. Zemūdens medniekam katru reizi vismaz 24 h pirms zemūdens medību uzsākšanas, telefoniski 

jāpiesakās pie makšķerēšanas un zemūdens medību organizētāja, lai konkretizētu plānoto 

zemūdens medību vietu un laiku, zvanot uz šī nolikuma 5.punktā norādīto tālruni.  
10. Makšķerniekiem un zemūdens medniekiem ir jāievēro Aizsargājamo ainavu apvidus "Augšzeme" 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 
 
 

III. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību licenču veidi un maksa par 

makšķerēšanas licencēm 
 

Nr.p.k. Licences veids Licenču derīguma termiņi Licences cena   
(euro) 

1. 

Gada licence 
makšķerēšanai 

(izņemot maija 

mēnesi) 

1.janvāris - 31.decembris 36,00 

2. 

Sešu mēnešu licence 
makšķerēšanai 
(izņemot maija 

mēnesi) 

Seši mēneši no licences izsniegšanas 

dienas (var nebūt viena kalendārā 

gada ietvaros) 
28,00 



3. 

Trīs mēnešu licence 
makšķerēšanai 

(izņemot maija 

mēnesi) 

Trīs mēneši no licences izsniegšanas 

dienas (var nebūt viena kalendārā 

gada ietvaros) 
21,00 

4. 

Viena mēneša 

licence 
makšķerēšanai 
(izņemot maija 

mēnesi) 

Licencē norādītajam viena mēneša 

laika periodam 14,00 

5. 
Maija mēneša 

licence 
makšķerēšanai 

1.maijs - 31.maijs 21,00 

6. 

Vienas dienas 
licence 

makšķerēšanai 

(izņemot maija 

mēnesi) 

Licencē norādītajam 24 stundu 

periodam, izņemot makšķerēšanu no 

laivām tumšajā diennakts laikā  
2,00 

7. 

Vienas dienas 
licence 

makšķerēšanai maija 
mēnesī 

Licencē norādītajam 24 stundu 

periodam laikā no 1.maija 
līdz31.maijam, izņemot 

makšķerēšanu no laivām tumšajā 

diennakts laikā 

5,00 

8. 
Bezmaksas gada 

licence 
makšķerēšanai 

1.janvāris - 31.decembris bezmaksas 

9.  Mēneša licence 
zemūdens medībām 

Licencē norādītajam viena kalendārā 

mēneša laika periodam 36,00 

10. Trīs dienu licence 

zemūdens medībām 

Licencē norādītajam 72 stundu 
periodam, izņemot tumšo diennakts 

laiku 
14,50 

11. 
Vienas dienas 

licence zemūdens 

medībām  

Licencē norādītajam 24 stundu 

periodam, izņemot tumšo diennakts 

laiku 
7,50 

12. 
Bezmaksas gada 
licence zemūdens 

medībām 
1.janvāris - 31.decembris bezmaksas 

 
11. Kopējais licenču skaits makšķerēšanai un zemūdens medībām nav ierobežots. 
12. Visu veidu makšķerēšanas licences dod tiesības makšķerēt no krasta, laivas, ledus. 
13. Organizējot makšķerēšanas un zemūdens medību sacensības, to dalībniekiem obligāti jāiegādājas 

viena no licencēm, kas dod tiesības piedalīties zemūdens medībās.  
 

IV. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas un zemūdens medību licencēm 
 
14. Bezmaksas gada licence makšķerēšanai un bezmaksas gada licence zemūdens medībām paredzēta: 

14.1. bērniem vecumā līdz 16 gadiem; 
14.2. personām, kuras vecākas par 65 gadiem; 



14.3. politiski represētajām personām un personām ar invaliditāti (uzrādot apliecību); 
14.4. ūdenstilpes krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem. 

15. Šī nolikuma 14.punktā minētajām personām, makšķerējot vai nodarbojoties ar zemūdens medībām 
jābūt līdzi personu apliecinošiem dokumentiem, lai makšķerētu vai nodarbotos ar zemūdens 

medībām ar bezmaksas gada licenci pēc tam, kad saņemta attiecīgā licence saskaņā ar šī nolikuma 

20.punktā paredzēto kārtību. 
 

V. Makšķerēšanas un zemūdens medību licences saturs un noformējums 
 

16. Licence (licenču paraugi 2.-13.pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā tiek norādīts: 
16.1. licences nosaukums (veids); 
16.2. licences numurs; 
16.3. licences derīguma laiks; 
16.4. licences cena; 
16.5. makšķernieka vai zemūdens mednieka vārds, uzvārds un paraksts (izņemot elektroniskās 

licences); 
16.6. personas kas izsniedz licenci paraksts un zīmogs (izņemot, elektroniskās licences). 

17. Licences pasaknī makšķernieks vai zemūdens mednieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās 

makšķerēšanas nolikumu Sventes ezerā (izņemot elektroniskās licences).  
18. Visas makšķerēšanas un zemūdens medību licences, arī bezmaksas licences, tiek numurētas, 

ņemot vērā to veidu un maksas lielumu. 
 

VI. Makšķerēšanas un zemūdens medību licenču realizācijas kārtība 
 
19. Licenču izplatīšanu veic:  

19.1. licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētājs biedrība „Sventes pērle”, 

Kandavas iela 19, Daugavpils, tālrunis 65428578; darba laiks: no plkst. 9.00 līdz  plkst. 17.00, e-
pasts: gribela@inbox.lv; 
19.2. interneta vietnē www.manacope.lv (izņemot bezmaksas gada licences makšķerēšanai un 

zemūdens medībām). 
20. Bezmaksas gada licences makšķerēšanai un zemūdens medībām var saņemt tikai Augšdaugavas 

novada pašvaldības  Sventes pagasta pārvaldē (Alejas iela 9, Svente, Sventes pagasts, 
Augšdaugavas novads, darba laiks: pirmdiena – piektdiena no plkst. 7.30 līdz plkst. 16.30, 
tālrunis 65425180, e-pasta adrese: parvalde@svente.lv) un biedrībā „Sventes pērle” (Kandavas 

iela 19, Daugavpils, tālrunis 65428578, e-pasta adrese: gribela@inbox.lv), uzrādot attiecīgos 

dokumentus (personu apliecinošu dokumentu un, ja nepieciešams, atbilstoši personas statusam - 
invaliditātes apliecību, politiski represētas personas apliecību, piekrastes zemes īpašnieka 

ģimenes locekļa radniecību apliecinošu dokumentu).  
 
 
 
VII. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti realizējot makšķerēšanas un zemūdens medību licences  

http://www.manacope.lv/


 
21. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 20% reizi pusgadā – līdz 10.jūlijam par pirmo 

pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu – organizētājs pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju 
fonda dotācijas veidošanai.  

22. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 80% paliek licencētās makšķerēšanas organizētāja 

rīcībā un tiek izlietoti dabas parka “Sventes ezers” ekosistēmas uzlabošanai un ekotūrisma 

attīstīšanai, licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizēšanai un tās pārvaldes 

nodrošināšanai, Sventes ezera vides un zivju resursu aizsardzībai, kā arī zivju krājumu pavairošanai 
un saglabāšanai, tostarp nārsta vietu atjaunošanai un kontroles nodrošināšanai. 

 
VIII. Makšķernieku un zemūdens mednieku lomu uzskaites kārtība 

 
23. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus lomus, norādot datumu, 

zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos attiecīgi ierakstot:  
23.1. attiecīgās makšķerēšanas licences otrajā pusē norādītajā Makšķernieku lomu uzskaites 

tabulā (14.pielikums) (ilgtermiņa licencēm, ja nepieciešams, makšķernieks pats izveido 

papildus lomu uzskaites tabulu); 
23.2. Zemūdens mednieka lomu uzskaites tabulā (15.pielikums); 
23.3. interneta vietnē www.manacope.lv iegādātās licences īpašniekam pēc makšķerēšanas vai 

zemūdens medību licences derīguma beigām jāaizpilda lomu uzskaites tabula sadaļā eLoms. 
24. Visu veidu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites tabulām 5 

(piecu) dienu laikā iesniegt licenču iegādes vietās vai elektroniski reģistrēt iegūto lomu interneta 
vietnē manacope www.mancope.lv vai arī nosūtīt pa pastu uz licencētās makšķerēšanas un 
zemūdens medību organizētāja adresi, kura norādīta šī nolikuma 5.punktā.  

 
IX. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētāja pienākumi un 

pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai 
 

25. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētājam ir šādi pienākumi: 
25.1. sniegt informāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Daugavpils valstspilsētas un 

Augšdaugavas novada preses izdevumos par pašvaldības saistošiem noteikumiem par licencētās 

makšķerēšanas un zemūdens medību ieviešanu Sventes ezerā un nodrošināt atbilstošu norādes 

zīmju izvietošanu tā piekrastē; 
25.2. nodrošināt makšķerēšanas un zemūdens medību licenču pieejamību un realizāciju 

makšķerēšanai vai zemūdens medībām atļautā laikā saskaņā ar šī nolikuma VI. nodaļu; 
25.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas un zemūdens medību licences atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām; 
25.4. uzskaitīt pārdotās un izsniegtās makšķerēšanas un zemūdens medību licences (izņemot interneta 

vietnē www.manacope.lv pārdotās licences) īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas licenču 

tirdzniecības vietā; 
25.5. uzskaitīt interneta vietnē www.manacope.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; 

http://www.manacope.lv/
http://www.mancope.lv/
http://www.manacope.lv/
http://www.manacope.lv/


25.6. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šī nolikuma VII.nodaļā 

noteiktajām prasībām; 
25.7. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču 

veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu 2 (divas) reizes gadā par katru 

iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim, pirms tam saskaņojot 

Augšdaugavas novada pašvaldībā; 
25.8. papildināt zivju krājumus ūdeņos, ja tas ir paredzēts saskaņā ar zinātniski pamatotām 

rekomendācijām, ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumiem, ūdenstilpes nomas līgumu vai saskaņā 

ar nolikuma 26.1. punktu; 
25.9. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora, un piedalās vides un zivju 

resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kura katru gadu līdz 31.decembrim iesniedz 

Valsts vides dienestā un pašvaldībā saskaņotu pārskatu par dabas aizsardzības kontroles un zivju 
vai vēžu resursu papildināšanas pasākumiem un informāciju par veiktajiem pasākumiem 

ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas un 
zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā, pirms 

tam saskaņojot Augšdaugavas novada pašvaldībā; 
25.10. uzskaitīt iegūtos lomus un katru gadu līdz 1.februārim iesniegt valsts zinātniskajā institūtā 

“Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”” pārskatu par 
iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem; 

25.11. iepazīstināt makšķerniekus un zemūdens medniekus ar šajā nolikumā noteiktajām prasībām; 
25.12. veikt makšķerēšanas un zemūdens medību vietu labiekārtošanu un sakopšanu. 
 
26. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētājs izstrādā un īsteno pasākumu plānu 

Sventes ezera zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai: 
26.1. pasākumi zivju resursu papildināšanai: 

26.1.1. 2022.gads – līdakas krājumu pavairošana, ielaižot to mazuļus līdz 20 tūkst. gab.; 
26.1.2. 2024.gads - zandartu  krājumu pavairošana, ielaižot to mazuļus līdz 20 tūkst. gab.; 
26.1.3. 2025.gads - līdakas krājumu pavairošana, ielaižot to mazuļus līdz 20 tūkst. gab.; 
26.1.4. 2027.gads - zandartu  krājumu pavairošana, ielaižot to mazuļus līdz 20 tūkst. gab.; 

26.2. pasākumi zivju resursu saglabāšanai un aizsardzībai: 
26.2.1. malu zvejniecības apkarošana; 
26.2.2. pastāvīga makšķerēšanas un zemūdens medību karšu un licenču esamības pārbaude; 
26.2.3.vispārējo makšķerēšanas un zemūdens medību noteikumu un šī nolikuma ievērošanas 

kontrole. 
 

27. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētājs reģistrē personas, kas ir pārkāpušas 

noteikumos Nr. 799 noteikto lomu uzskaites kārtību, un, sazinoties pa licencē norādīto tālruņa 

numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņo par nepieciešamību steidzami iesniegt loma pārskatu 

ne ilgāk kā 14 dienu laikā. Ja pēc šī termiņa lomu pārskats nav iesniegts, organizētājs par 

konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes. 
28. Nodrošināt starptautisko tūristu informēšanu par organizētāju, norādot tā kontaktinformāciju, par 

licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību noteikumiem, licenču veidiem, skaitu, to maksu, 

kā arī lomu uzskaiti angļu un krievu, un, ja nepieciešams, arī citu Latvijas kaimiņvalstu valodās 

attiecīgajās vietās, ja Sventes ezera apmeklētāju - citu valstu makšķernieku vai atpūtnieku skaits 
ievērojami pieaug. 



29. Izveidot mājaslapu internetā, vai izvietot informāciju sociālajos tīklos par licencēto makšķerēšanu 

un zemūdens medībām Sventes ezerā. 
 

X. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību kontrole 
 

30. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas un 
zemūdens medību noteikumu ievērošanu kontrolē sabiedriskie vides inspektori, kā arī attiecīgās 

valsts institūcijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei. Licencētās 

makšķerēšanas un zemūdens medību nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas un zemūdens 

medību noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei uzrauga arī licencētās makšķerēšanas un 
zemūdens medību organizētājs. 

31. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi 

atbilstoši kompetencei uzrauga valsts institūcijas un Augšdaugavas novada pašvaldība. 
 

XI. Noslēguma jautājumi 
 
32. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta sestajā daļā noteiktajā 

kārtībā. 
33. Nolikuma darbības ilgums ir līdz 2027.gada 31. decembrim. 
34. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē: 
34.1. Daugavpils novada domes 2021.gada 22.aprīļa saistošie noteikumi Nr.75 “Nolikums par 

licencēto makšķerēšanu Sventes ezerā”; 
34.2. Daugavpils novada domes 2017.gada 14.septembra saistošie noteikumi Nr.6 “LICENCĒTO 

ZEMŪDENS MEDĪBU NOLIKUMS SVENTES EZERĀ”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.pielikums 



Augšdaugavas novada pašvaldības 
2022.gada saistošajiem noteikumiem 

Nr. 
Sventes ezera karte 

 

 
 



Dabas lieguma "Sventes ezera salas" robežpunktu koordinātas 

I teritorija 

Nr. p.k. Robežpunkts x koordināta y koordināta 
1. 1 190764 646578 
2. 2 190779 646582 
3. 3 190793 646588 
4. 4 190794 646600 
5. 5 190788 646620 
6. 6 190786 646642 
7. 7 190780 646670 
8. 8 190772 646688 
9. 9 190772 646698 
10. 10 190779 646724 
11. 11 190790 646739 
12. 12 190808 646767 
13. 13 190815 646795 
14. 14 190814 646826 
15. 15 190809 646853 
16. 16 190798 646873 
17. 17 190787 646880 
18. 18 190774 646884 
19. 19 190759 646882 
20. 20 190744 646879 
21. 21 190735 646861 
22. 22 190725 646830 
23. 23 190720 646809 
24. 24 190709 646792 
25. 25 190703 646773 
26. 26 190701 646753 
27. 27 190705 646741 
28. 28 190706 646728 
29. 29 190700 646709 
30. 30 190690 646700 
31. 31 190667 646695 
32. 32 190650 646682 
33. 33 190643 646675 
34. 34 190645 646661 
35. 35 190654 646652 
36. 36 190678 646647 
37. 37 190709 646632 
38. 38 190728 646611 



39. 39 190750 646585 

II teritorija 

Nr. p.k. Robežpunkts x koordināta y koordināta 

40. 40 190988 647340 

41. 41 190992 647361 

42. 42 190982 647377 

43. 43 190964 647389 

44. 44 190958 647399 

45. 45 190921 647434 

46. 46 190897 647411 

47. 47 190915 647370 

48. 48 190924 647361 

49. 49 190934 647351 

50. 50 190934 647341 

51. 51 190945 647332 

52. 52 190962 647333 

53. 53 190973 647336 

54. 54 190982 647336 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.pielikums 



Augšdaugavas novada pašvaldības 
2022.gada saistošajiem noteikumiem 

Nr. 
       

Gada licences makšķerēšanai paraugs 
 

 
Biedrība “Sventes pērle”, 

reģistrācijas Nr. 40008103237, 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  

tālrunis 29768455 
 
 

Gada licence Nr. 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

(izņemot maija mēnesi) 
 

Pasaknis  
 
Licences cena 36,00 euro 
 
 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 
 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                              (paraksts) 

 
 
Licence derīga __________________ 
                                              (no - līdz) 

 
 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
  
  
 

 
Biedrība “Sventes pērle”, 

reģistrācijas Nr. 40008103237, 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  

tālrunis 29768455 
 
 

Gada licence Nr. 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

(izņemot maija mēnesi) 
 
  
 

Licences cena 36,00 euro 
 
 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

 
 
Licence derīga __________________ 
                                                  (no - līdz) 

 

 
 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 

3.pielikums 



Augšdaugavas novada pašvaldības 
2022.gada saistošajiem noteikumiem 

                                                                                     Nr. 
 

Sešu mēnešu licences makšķerēšanai paraugs 
 

 
Biedrība “Sventes pērle”, 

reģistrācijas Nr. 40008103237, 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  

tālrunis 29768455 
 
 

Sešu mēnešu licence Nr. 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

(izņemot maija mēnesi) 
 

Pasaknis  
 
Licences cena 28,00 euro 
 
 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 
 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                              (paraksts) 

 
 
Licence derīga __________________ 
                                              (no - līdz) 

 

 
 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
  
  
 

 
Biedrība “Sventes pērle”, 

reģistrācijas Nr. 40008103237, 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  

tālrunis 29768455 
 
 

Sešu mēnešu licence Nr. 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

(izņemot maija mēnesi) 
 
  
 

Licences cena 28,00 euro 
 
 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

 
 
Licence derīga __________________ 
                                                (no - līdz) 

       

 
 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 
 



4.pielikums 
Augšdaugavas novada pašvaldības 2022.gada 

saistošajiem noteikumiem 
                                                                                     Nr. 

 
Trīs mēnešu licences makšķerēšanai paraugs 

 
Biedrība “Sventes pērle”, 

reģistrācijas Nr. 40008103237, 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  

tālrunis 29768455 
 
 

Trīs mēnešu licence Nr. 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

(izņemot maija mēnesi) 
 

Pasaknis  
 
Licences cena 21,00 euro 
 
 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 
 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                              (paraksts) 

 
 
Licence derīga __________________ 
                                              (no - līdz) 

 
 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
  
  
 

 
Biedrība “Sventes pērle”, 

reģistrācijas Nr. 40008103237, 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  

tālrunis 29768455 
 
 

Trīs mēnešu licence Nr. 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

(izņemot maija mēnesi) 
 
  
 

Licences cena 21,00 euro 
 
 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

 
 
Licence derīga __________________ 
                                                (no - līdz) 

 
 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 
 
 



5.pielikums 
Augšdaugavas novada pašvaldības 

2022.gada saistošajiem noteikumiem 
Nr.  

 
Viena mēneša licences makšķerēšanai paraugs 

 

 
Biedrība “Sventes pērle”, 

reģistrācijas Nr. 40008103237, 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  

tālrunis 29768455 
 
 

Viena mēneša licence Nr. 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

(izņemot maija mēnesi) 
 

Pasaknis  
 
Licences cena 14,00 euro 
 
 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 
 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                              (paraksts) 

 
 
Licence derīga __________________ 
                                              (no - līdz) 

 
 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
  
  
 

 
Biedrība “Sventes pērle”, 

reģistrācijas Nr. 40008103237, 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  

tālrunis 29768455 
 
 

Viena mēneša licence Nr. 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

(izņemot maija mēnesi) 
 
  
 

Licences cena 14,00 euro 
 
 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

 
 
Licence derīga __________________ 
                                                (no - līdz) 

 
 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 
 



6.pielikums 
Augšdaugavas novada pašvaldības 

2022.gada saistošajiem noteikumiem 
                                                                                      Nr. 

 
Maija mēneša licences makšķerēšanai paraugs 

 
Biedrība “Sventes pērle”, 

reģistrācijas Nr. 40008103237, 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  

tālrunis 29768455 
 
 

Maija mēneša licence Nr. 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

  
 

Pasaknis  
 
Licences cena 21,00 euro 
 
 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 
 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                              (paraksts) 

 
 
Licence derīga __________________ 
                                              (no - līdz) 

 
 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
  
  
 

 
Biedrība “Sventes pērle”, 

reģistrācijas Nr. 40008103237, 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  

tālrunis 29768455 
 
 

Maija mēneša licence Nr. 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

  
 
  
 

Licences cena 21,00 euro 
 
 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

 
 
Licence derīga __________________ 
                                                (no - līdz) 

 
 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 
 



7.pielikums 
Augšdaugavas novada pašvaldības 

2022.gada saistošajiem noteikumiem 
                  Nr. 

 

Vienas dienas licences makšķerēšanai paraugs 

 
Biedrība “Sventes pērle”, 

reģistrācijas Nr. 40008103237, 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  

tālrunis 29768455 
 

Vienas dienas licence Nr. 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

(izņemot maija mēnesi) 
(licencē norādītajam 24 stundu periodam, izņemot 

makšķerēšanu no laivām tumšajā diennakts laikā)  
 

Pasaknis  
 
Licences cena 2,00 euro 
 
 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 
 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                              (paraksts) 

 
 
Licence derīga __________________ 
                                              (no - līdz) 

 
 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
  
  
 

 
Biedrība “Sventes pērle”, 

reģistrācijas Nr. 40008103237, 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  

tālrunis 29768455 
 

Vienas dienas licence Nr. 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

(izņemot maija mēnesi) 
(licencē norādītajam 24 stundu periodam, izņemot 

makšķerēšanu no laivām tumšajā diennakts laikā)  
  
 

Licences cena 2,00 euro 
 
 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

 
 
Licence derīga __________________ 
                                                (no - līdz) 

 
 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 



8.pielikums 
Augšdaugavas novada pašvaldības 

2022.gada saistošajiem noteikumiem 
                                                                                     Nr.  

 
Maija mēneša vienas dienas licences makšķerēšanai paraugs 

 
 

Biedrība “Sventes pērle”, 
reģistrācijas Nr. 40008103237, 

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  
tālrunis 29768455 

 
Vienas dienas licence Nr. 

makšķerēšanai Sventes ezerā 
maija mēnesī 

 (licencē norādītajam 24 stundu periodam, izņemot 

makšķerēšanu no laivām tumšajā diennakts laikā) 
 

Pasaknis  
 
Licences cena 5,00 euro 
 
 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 
 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                              (paraksts) 

 
 
Licence derīga __________________ 
                                              (no - līdz) 

 
 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
  
  

 
Biedrība “Sventes pērle”, 

reģistrācijas Nr. 40008103237, 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  

tālrunis 29768455 
 

Vienas dienas licence Nr. 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

  maija mēnesī 
(licencē norādītajam 24 stundu periodam, izņemot 

makšķerēšanu no laivām tumšajā diennakts laikā)  
 
  
 

Licences cena 5,00 euro 
 
 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

 
 
Licence derīga __________________ 
                                                (no - līdz) 

 
 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 



9.pielikums 
Augšdaugavas novada pašvaldības 

2022.gada saistošajiem noteikumiem 
                   Nr.  

 
Bezmaksas gada licences makšķerēšanai paraugs 

 

 
Biedrība “Sventes pērle”, 

reģistrācijas Nr. 40008103237, 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  

tālrunis 29768455 
 
 

Bezmaksas gada licence Nr. 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

  
  
 

Pasaknis  
 
 
 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 
 
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                              (paraksts) 

 
 
Licence derīga __________________ 
                                              (no - līdz) 

 
 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 
  
  

 
Biedrība “Sventes pērle”, 

reģistrācijas Nr. 40008103237, 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  

tālrunis 29768455 
 
 

Bezmaksas gada licence Nr. 
makšķerēšanai Sventes ezerā 

  
  
 
  
 

 
 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

 
 
Licence derīga __________________ 
                                                (no - līdz) 

 
 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 
 



10.pielikums 
Augšdaugavas novada pašvaldības  

2022.gada saistošajiem noteikumiem 
                   Nr.  

 
Vienas dienas licences zemūdens medībām paraugs 

 
 

Biedrība “Sventes pērle”, 
reģistrācijas Nr. 40008103237, 

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  
tālrunis 29768455 

 
Vienas dienas licence 

zemūdens medībām Sventes ezerā   
(derīga licencē norādītajam 24 stundu periodam, 

izņemot tumšo diennakts laiku) 
Licence Nr._____ 

 
Cena 7,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 

(vārds, uzvārds, personas kods) 

 
Ar licencēto zemūdens medību noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 

(paraksts) 

 
 
Licence derīga __________________ 

(no - līdz) 

 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle”, 

reģistrācijas Nr. 40008103237, 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  

tālrunis 29768455 
 

Vienas dienas licence 
zemūdens medībām Sventes ezerā   

(derīga licencē norādītajam 24 stundu periodam, 
izņemot tumšo diennakts laiku) 

Licence Nr._____ 
 

Cena  7,50 euro 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 

(vārds, uzvārds, personas kods) 

 

 
 
 
Licence derīga __________________ 
(no - līdz) 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 
 



11.pielikums 
Augšdaugavas novada pašvaldības 

2022.gada saistošajiem noteikumiem 
                   Nr.  

 
Trīs dienu licences zemūdens medībām paraugs 

 
 

Biedrība “Sventes pērle”, 
reģistrācijas Nr. 40008103237, 

Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  
tālrunis 29768455 

 
Trīs dienu licence 

zemūdens medībām Sventes ezerā 
(derīga licencē norādītajam 72 stundu periodam, 

izņemot tumšo diennakts laiku) 
Licence Nr._____ 

 
Cena  14,50 euro 
 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 

(vārds, uzvārds, personas kods) 

 
 
Ar licencēto zemūdens medību noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                                    (paraksts) 

 
 
Licence derīga __________________ 
                                                  (no - līdz) 

 
 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle”, 

reģistrācijas Nr. 40008103237, 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  

tālrunis 29768455 
 

Trīs dienu licence 
zemūdens medībām Sventes ezerā 

(derīga licencē norādītajam 72 stundu periodam, 
izņemot tumšo diennakts laiku) 

Licence Nr._____ 
 

Cena 14,50 euro 
 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 

(vārds, uzvārds, personas kods) 

 

 
 
Licence derīga __________________ 
                                                 (no - līdz) 

 
 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 



12.pielikums 
Augšdaugavas novada pašvaldības 

2022.gada 
saistošajiem noteikumiem 

                   Nr.  
 

Mēneša licences zemūdens medībām paraugs 
 

 
Biedrība “Sventes pērle”, 

reģistrācijas Nr. 40008103237, 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  

tālrunis 29768455 
 
 

 
Mēneša licence 

zemūdens medībām Sventes ezerā   
 

Licence Nr._____ 
 
Cena 36,00 euro 
 
 
Licence izsniegta 
 
____________________________________ 

(vārds, uzvārds, personas kods) 

 
 
Ar licencēto zemūdens medību noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 

(paraksts) 

 
Licence derīga __________________ 

(no - līdz) 

 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle”, 

reģistrācijas Nr. 40008103237, 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,  

tālrunis 29768455 
 
 

 
Mēneša licence 

zemūdens medībām Sventes ezerā    
 

Licence Nr._____ 
 

Cena 36,00 euro 
 
 
Licence izsniegta 
 
____________________________________ 

(vārds, uzvārds, personas kods) 

 

 
 
 
Licence derīga __________________ 

(no - līdz) 

 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 
 
Licences izsniegšanas datums 
 
___________________________ 
 
 
Z.V. 
 
 

 



13.pielikums 
Augšdaugavas novada pašvaldības  

2022.gada 
saistošajiem noteikumiem 

                   Nr.  
 

Bezmaksas gada licences zemūdens medībām paraugs 
 

 
Biedrība “Sventes pērle”, 

reģistrācijas Nr. 40008103237, 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 

tālrunis 29768455 
 
 

Bezmaksas gada licence Nr. 
zemūdens medībām Sventes ezerā 

 
 

Pasaknis 
 
 

Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 
 
Ar licencēto zemūdens medību noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                              (paraksts) 

 
 
Licence derīga __________________ 
                                  (no - līdz) 

 
 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 

  
 
 

 
Biedrība “Sventes pērle”, 

reģistrācijas Nr. 40008103237, 
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, 

tālrunis 29768455 
 
 

Bezmaksas gada licence Nr. 
zemūdens medībām Sventes ezerā 

 
 

 
 
Licence izsniegta  
 
____________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 
 
Ar licencēto zemūdens medību noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 
saņēmu _____________________________ 
                                              (paraksts) 

 
 
Licence derīga __________________ 
                                  (no - līdz) 

 
 
Licences izsniedzējs 

_____________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 
Licences izsniegšanas datums 

 
 

Z.V. 
 
 

 
 



14.pielikums 
Augšdaugavas novada pašvaldības  

2022.gada saistošajiem noteikumiem 
                          Nr. 

 
Makšķernieka lomu uzskaites tabula (licences otrā pusē) 

 
Makšķernieka lomu uzskaites tabula  

Datums Zivju suga Zivju 
skaits 

(gabals) 

Zivju 
svars 
(kg) 

    
    
    
    
    
    
    

 
Makšķernieku pienākums ir uzrādīt savus lomus, aizpildot 

tabulu “Makšķernieka lomu uzskaites tabula”, kura atrodas 
licences otrajā pusē. Ja tabulā nepietiek vietas, lomus var 

turpināt norādīt citā lapā. 
5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām 

licence ar lomu uzskaites datiem nododama licencētās 

makšķerēšanas organizētāja pārstāvim licenču tirdzniecības 

vietā vai nosūtāma pa pastu licencētās makšķerēšanas 

organizētājam uz adresi, kas norādīta licencē. Ja licence 

iegādāta elektroniski, noķertais loms 5 (piecu) dienu laikā 

ir elektroniski jāreģistrē interneta vietnē www.manacope.lv.  
Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību 

organizētājs reģistrē personas, kas ir pārkāpušas 

noteikumos Nr. 799 noteikto lomu uzskaites kārtību, un, 

sazinoties pa licencē norādīto tālruņa numuru vai 

elektroniskā pasta adresi, paziņo par nepieciešamību 

steidzami iesniegt loma pārskatu ne ilgāk kā 14 dienu laikā. 

Ja pēc šī termiņa lomu pārskats nav iesniegts, organizētājs 

par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu 

aizsardzības un uzraudzības iestādes.  
 

Makšķernieks 

________________________________________  
(vārds, uzvārds) 

 
Paraksts (izņemot elektroniskās licences)  

 
_________________ 

 
 

 

 
 

http://www.manacope.lv/


15.pielikums 
Augšdaugavas novada pašvaldības  

2022.gada saistošajiem noteikumiem 
                          Nr. 

 
  

Zemūdens mednieka lomu uzskaites tabula 
 

 
Datums 

 
Zemūdens medību 

ilgums (stundas) 

 
Zivju suga 

 
Zivju skaits 

(gab.) 

 
Zivju svars (kg) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Zemūdens medniekam ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām iesniegt Zemūdens 

mednieka lomu uzskaites tabulu licenču iegādes vietā vai nosūtīt to biedrībai „Sventes pērle” uz adresi Kandavas iela 19, 

Daugavpils, LV-5401 pa pastu, vai uz e-pastu Sventes.perle@inbox.lv, vai arī reģistrēt iegūto lomu interneta vietnē 

www.manacope.lv. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētājs reģistrē personas, kas ir pārkāpušas 

noteikumos Nr. 799 noteikto lomu uzskaites kārtību, un, sazinoties pa licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā 

pasta adresi, paziņo par nepieciešamību steidzami iesniegt loma pārskatu ne ilgāk kā 14 dienu laikā. Ja pēc šī termiņa lomu 

pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes. 
 
Zemūdens mednieks    ______________________________ 
                                                                                  (vārds, uzvārds) 

Paraksts (izņemot, ja tabulu iesniedz elektroniski)       ______________________________                                              

 

mailto:Sventes.perle@inbox.lv
http://www.manacope.lv/

