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vesels,
kas dabai draugs! 

Mēs nebraucam pie ūdeņiem, lai ķertu noteikumus. 
Mūs interesē zivis. 

Tāpēc šajā izdevumā parādīts, kā zivis ķert legāli.
Vispirms mēs atveidojām galvenās noteikumu prasības pārskatāmā 
formā, populārākajām mērķa zivīm veltot atsevišķas lappuses, lai 
nebūtu vienmēr jāpārlasa viss noteikumu teksts.

Makšķerēšanas noteikumi līdzinās Satiksmes noteikumiem – arī 
pārkāpēji mēdz nokļūt līdz mājām, tomēr daudz patīkamāk un 
visiem drošāk, ja ievērojam! 
Izmantojam luksofora principu kā zandarta piemērā:

Uzmanību! 
Izdevums ļaus jums labāk orientēties noteikumos, teksts saskaņots
ar zivsaimniecības un zivju resursu kontroles speciālistiem.
Īsā versija neaizstāj pilnu noteikumu tekstu, un pārpratumi
neatbrīvo no atbildības par noteikumu pārkāpumu.

Sarkanā krāsa signalizē par aizliegumu,
šajā gadījumā – nārsta lieguma laiku.  

Dzeltenā krāsa saka – uzmanību! Šajā gadījumā –
zivs izmēru, no kura zivi drīkst paturēt lomā.
(Zivi mēra no purna gala līdz astes spuras galam).  

Zaļā krāsa apzīmē to, ko drīkst. Piemēram –
drīkst paturēt lomā 5 zandartus.5 gab.

45cm

16.04-
31.05
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KurŠ drīkst ķert zivis?  

Līdz 16
gadiem –

ikviens, nepērkot karti. 
Jābūt dokumentam, kas 
ļauj identificēt personu 
un tās vecumu, sevišķi 

pusaudžiem
(maziem bērniem
vecumu pierādīt

neprasīs). Zemūdens 
medības tikai pieaugušo

uzraudzībā.

No 16
līdz 65 gadiem –

ikviens, ja nopirkta 
makšķerēšanas, vēžošanas

un  zemūdenes medību
karte un ir 

dokuments, kas ļauj
noteikt personu un tās 
vecumu (foto, vārds,

uzvārds un
personas kods).

No 65
gadiem –

ikviens,
jābūt dokumentam, 

kas ļauj noteikt 
personu un tās 

vecumu
(foto, vārds, uzvārds 
un personas kods).

Lai sāktu makšķerēt,
jābūt vismaz vienai makšķerei,
kas sastāv vismaz no auklas
un āķa! 

Invalīdiem – nevajag pirkt karti,
bet jābūt invalīda apliecībai.

Karti var iegādāties uz 1 gadu vai 3 mēnešiem makšķerēšanas 
veikalos, Maxima tirdzniecības tīklā, Statoil, Latvijas Pasta 
nodaļās, Narvesen veikalos un citur. 

Pērkot karti internetā – www.makskeresanaskarte.lv
pietiks, ja inspektoram nosauksiet
makšķerēšanas kartes numuru! 

Makšķerēšanas karte jāuzrāda arī licencētās makšķerēšanas 
vietās, kopā ar licenci. Licences var būt jāpērk arī pensionāriem 
(skat. konkrētās vietas nolikumu).
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Kur drīkst ķert zivis? 

Kur nedrīkst ķert zivis? 

Visās publiskajās ūdenstilpēs –
* ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti.
* bez maksas izmantojot tauvas joslu – 10 metri, 
   jūras piekrastē – 20 metri.

Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 
vietās – ar karti un licenci.
Licencēto makšķerēšanas un vēžošanas vietu saraksts - 
www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-
lapas/makskeresana/licenceta-makskeresana?nid=740#jump 

Privātajos ūdeņos – 
* tauvas josla ir 4 metri.
* ja zvejas tiesības privātajos
   ūdeņos pieder valstij,
   noteikumi neatšķiras. 
* ja zvejas tiesības pieder īpašniekam – noteikumi neatšķiras,   
   bet jābūt īpašnieka atļaujai. Pie šādas ūdenstilpes jābūt  
   norādei par privātīpašumu. 

Ūdeņu piederības saraksts – Civillikuma I, II un III pielikumā – 
www.likumi.lv/doc.php?id=90219
Dabas liegumu saraksts un īpašie noteikumi –
http://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/

Tauvas josla, metros

Privātos ūdeņos
Publiskos ūdeņos
Jūras piekrastē

4
   10
   20

* Zem tiltiem, no tiltu konstrukcijām.
* 50 metrus no apzīmētiem rūpnieciskās zvejas rīkiem. 
* No laivas – apzīmētos kuģu ceļos.
* 100 metrus lejpus aizsprostiem, slūžām un ūdenskritumiem.
* 200 metrus no upju un kanālu ietekas jūrā
   (tālāk jūrā izvirzītie punkti). 
* Izbūvētu molu gadījumā – molu iekšpusē makšķerēt nedrīkst   
  (drīkst tikai uz jūras pusi).
* Jūrā pie lielo upju grīvām –  
2000 metru rādiusā Ventas grīvā. 
1000 metru Daugavas, Gaujas, Lielupes un Salacas grīvā. 

Makšķerēšanas aizlieguma periodi atsevišķās upēs
un ezeru daļās ir norādīti noteikumu 3. pielikumā.



ALATA

Sportiskais retums
Lašveidīgo kārtas zivs, sastopama Gaujas, Ventas, arī 
Daugavas baseinā. Atkarīga no klimata, straujtecēm
un akmeņainas grunts. 

LV rekords   1,02 kg

1 kg sasniedz    8 – 10 gados

Kompensācija par alatu
nelikumīgu ieguvi  143 €/gab.

5

1 gab.

30 cm

1.02-
30.04

Citos noteikumu punktos:
* Alatas aizliegts ķert ar dabīgo ēsmu 
(pludinot, peldinot slieku vai mailīti). 

Alatas nārsto februārī – aprīlī un aktīvi ķeras laikā,         
kad daudzās upēs aizliegts makšķerēt, jo ir rudens         
nārsta liegums lašiem un forelēm.

Ierobežojumu būtība:
* Jau vairākus gadus Latvijā pastāv 1 zivs limits alatām. 
Uzskata, ka tas ļāvis alatu populācijai atjaunoties. 
* Igaunijā alatas lomā paturēt aizliegts vispār,
Latvijā pieļauts paturēt savainotu zivi.

Thymallus thymallus
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asaris

Sapnis par kilogramu...
Mazie sastopami gandrīz visur un vienmēr, populārākā 
zivs makšķerēšanā no ledus. 

LV rekords   2,15 kg

1 kg sasniedz    7 – 10 gados

Kompensācija par asaru
nelikumīgu ieguvi  8 €/kg

Perca fluviatilis
5 kg**

19cm*

* tikai jūrā
** tikai iekšējos ūdeņos, jūrā 10 kg 

Citos noteikumu punktos:
* Asari drīkst izmantot kā dzīvo ēsmu.  
* Asarus aizliegts ķidāt makšķerēšanas laikā – lomā 
nedrīkst būt asaru filejas.

Asaris Latvijā nārsto aprīlī – jūnijā.
Nārsta liegums un minimālais izmērs 
iekšējos ūdeņos nav noteikts.

Ierobežojumu būtība:
* Neierobežota ķeršana populārās vietās liks 
samazināties asaru vidējam izmēram.
* Asaru ķidāšana traucētu kontrolēt lomus.



Repsis Rauda
Coregonus albula Rutilus rutilus
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karpu dzimta
Lielākā daļa visu zivju Latvijā. Vērtīgākajām sugām
ir ierobežojumi, pārējās var ķert, cik vien vēlas. 

Cyprinidae

5 gab.

25cm

Plaudim nav nārsta 
lieguma kā citur 
Baltijā. Nav loma
limita.
  

Loma ierobežojums
nav noteikts.

Par līni un karpu
Pamattakse par dabai nodarīto kaitējumu – 8 €/gab.

Kompensācija par citām sugām (pliči, raudas, ruduļi, karūsas, 
sudrabkarūsas, apakšmutes, baltie un melnie amūri, kazes, vīķes, 
grunduļi, auslējas, mailītes, spidiļķi u.c.) –  2 €/kg.

Repši izskatās līdzīgi karpveidīgajiem, taču pieder lašveidīgo kārtas 
sīgu dzimtai, tiem ir nārsta liegums, izmēra un loma ierobežojumi.

  

Gardais līnis
tiek saudzēts,
nosakot

LV rekords
5,61 kg

LV rekords
3,19 kg

LV rekords
19,70 kg

plaudis
Abramis brama

līnis
Tinca tinca

karpa
Cyprinus carpio
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lasis 

“Svētās zivis”. Noķert jūrā sarežģīti, upēs dārgi. 

LV rekords      16 kg           6 kg

Kompensācija par lašu un
taimiņu nelikumīgu ieguvi      143 €/gab.

* Jūrā, Daugavā 
zem Rīgas HES,
Buļļupē un licencētās 
makšķerēšanas vietās. 

  Lasis      Taimiņš

Salmo salar

taimiņš
Salmo trutta

1 gab.*

60cm

50cm

1.10-
30.12

Citos noteikumu punktos:
Lasi un taimiņu aizliegts ķert ar dabīgo ēsmu.
Latvijā par lašupēm atzītas Venta, Užava, Tebra, Stende, Saka, Roja, 
Rinda, Raķupe, Ostupe, Irbe, Durbe, Abava, Vitrupe, Vaive, Strīķupe, 
Raunis, Rauna, Pēterupe, Līgatne, Loja, Lenčupe, Kumada, Jaunupe 
(Vidzemē), Gauja, Brasla, Amata, Aģe, Mergupe, Mazā Jugla, Lielā 
Jugla. Tajās aizliegta makšķerēšana ar mākslīgo ēsmu no
1. oktobra līdz 31. decembrim.

* Atšķirības starp lasi un taimiņu – skat. 29. lpp.

Ierobežojumu būtība:
Lašveidīgo zivju skaits klimata pārmaiņu ietekmē samazinās,
bet ķert gribētāju – palielinās.
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līdaka

Izplatītākais loms
Nozīmīga ūdeņu sanitāre. Maigās ziemas
sāk būtiski pagarināt līdaku ķeršanu vaļējos ūdeņos.

 LV rekords   19,56 kg

1 kg sasniedz    3 gados

Kompensācija par līdaku
nelikumīgu ieguvi  29 €/gab.

Esox Lucius
50cm

1.03-
30.04

Citos noteikumu punktos:
* Gafs atļauts tikai ziemā no ledus. 
* Aizliegts izmantot kukanu (skat. foto)
  noķertās līdakas pārvadāšanai.

* Aizliegtas peldošās ūdas.
   Ūda uz ledus jau ir viens makšķerēšanas rīks.
   Iekšējos ūdeņos aizliegts izmantot ēsmas 
   zivis – no 1. marta līdz 30. aprīlim.

Ierobežojumu būtība:
* 50 cm minimālais izmērs ļauj zivij nonārstot 
   vismaz vienu reizi mūžā un atražot sevi.
* Ja zivi nolemj atlaist, tad atlaiž ātri,
   bez vilkšanas kukanā vai ilgiem foto. 

5 gab.
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SALATE

Trofeja uzmanīgajiem
Plēsīgākā karpu dzimtas zivs. Ikdienā Salati parasti sauc
par mežavimbu, kaut gan zivij nav sakara nedz ar vimbām,
ne mežu. Spēcīga un uzmanīga straumi mīloša zivs, kuras 
medības viegli atpazīt pēc sīkzivis apdullinošajiem astes 
sitieniem ūdenī.

LV rekords   8,12 kg

1 kg sasniedz    3 gados

Kompensācija par meža vimbu
nelikumīgu ieguvi  36 €/gab.

Aspius aspius

3 gab.

45cm

1.03-
15.05

Citos noteikumu punktos:
Meža vimbas nārsta liegums beidzas ideālā brīdī – 15. maijā, 
kad pirmais līdaku uznāciens jau pāri, bet līdz zandartiem vēl 
mazliet jāpaciešas.

Ierobežojumu būtība:
Kad makšķernieks atklāj dažus meža vimbu noslēpumus, un 
tās patiešām sāk ķerties, aizrauties ir viegli. Trīs zivju loma 
ierobežojums noteikts īpaši augstvērtīgām un retām sugām – 
arī sīgai, ālantam, samam un zutim.
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salaka

Gardie migranti
Šīm zivīm nav nārsta lieguma, nārsta migrācija ir 
vienīgais brīdis, kad tās ierodas no jūras lielākā skaitā 
un kļūst par iecienītu lomu. Tāpēc zinātnieki seko zivju 
skaita izmaiņām un nosaka nelielus ierobežojumus. 

LV rekords          –         1,45 kg

Kompensācija par salaku un 
vimbu nelikumīgu ieguvi     1 €/kg    29 €/gab.

Osmerus eperlanus

Izmēra ierobežojuma nav :)

Citos noteikumu punktos:
* Latvijā nav specializētās salaku copes priekšrocību
kā Lietuvā, tātad, atļauts ķert tikai ar divām makšķerēm, 
ne vairāk par 3 āķiem katrai. Salakas aizliegts ķidāt pirms 
makšķerēšanas beigām, lomā nevar būt salakas un vēl salaku filejas.

* Vietējai vimbai Daugavā virs Rīgas HES minimālais izmērs netiek 
noteikts. Vimbotāju masveidīgums saistīts ar iespēju noķert ļoti 
daudz nārsta zivju, tāpēc populārākās nārsta vietas Ventā un 
Lielupē ir licencētas.  

30cm

10 kg.

5 gab.

vimba
Vimba vimba

   Salaka          Vimba
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Āte

PLEKSTE

LV rekords      2,38 kg    1,69 kg

Kompensācija par ātu un
plekstu nelikumīgu ieguvi 15 €/kg    8 €/kg

(AKMEŅPLEKSTE)
Scophthalmus
maximus

10 kg.

Galvenais, mācēt atšķirt mazu akmeņpleksti no plekstes un 
saudzīgi atbrīvot no āķa. Ja saudzīgi atbrīvot nav iespējams,
atbrīvojiet zivi, nogriežot pavadiņu.

Līdzīgas plekstēm var būt retas ieceļotājas šajā Baltijas jūras 
piekrastē – jūras zeltplekste, vēl retāk – gludā plekste.

  Āte      Plekste

Platichthys flesus

5 gab.

30cm

Jūras vilinājums
Lielākā daļa makšķernieku plekstes sauc par butēm. 
Svarīgāk tomēr, lai zivis atsauktos. Plekstes ik rudeni liek 
makšķernieku armijai doties kaut vai pāri visai Latvijai 
uz Kurzemes piekrasti. Akmeņplekste Baltijas jūrā 
sasniedz 50 cm un 4 kg izmērus. 
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jūras zivis

10 gab.

35cm

Makšķerēšana jūrā ir īpaši interesanta tāpēc, ka salīdzinoši 
saldajā Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī sastopamas tikpat kā 
visas iekšējos ūdeņos sastopamās saldūdens zivis – jo īpaši 
asari, zandarti, līdakas, brekši u.c.

Iespējama arī cīņa ar lasi un taimiņu, kuru jūrā drīkst paturēt 
lomā. Mīnuss – atkarība no laika apstākļiem un vēja virziena, 
jo smilšainā piekraste ātri saduļķojas.

Lai gan mencu izmērs Latvijas piekrastē nevar sacensties ar Ziemeļu 
lomiem, iešana mencās kļūst aizvien iecienītāka. Minimālais izmērs 
tikko samazināts līdz 35 cm, lai varētu izķert mazizmēra mencas. 
Kompensācija par nelikumīgu mencu ieguvi – 15  €/ kg.

Pārējās

menca

Latvijas piekrastei pietuvojas maija beigās nārstot, nedēļas 2-3 
notiek aktīva vēja zivju ķeršana. Loms bez ierobežojumiem. 

vēja zivs

Maijā pietuvojas krastam, kur tās ķer no moliem, izmantojot 
īpašas bezēsmu sistēmas. Loms – bez ierobežojumiem, labā 
dienā, kamēr pilns spainis.

Reņģe

Luču ķeršana notiek Rīgas jūras līcī ziemā, ja ir ledus, kā arī 
vasarā no laivām. Loms bez  ierobežojumiem.

lucītis

Invazīva suga. Loms bez
ierobežojumiem. Īstais nosaukums – apaļais jūrasgrundulis. 

Jūras bullītis
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repsis

Slepenie laši 
Lašveidīgo dzimtas zivis. Sīgas Latvijā pavairo kulināro 
vērtību dēļ. Lomos reti, mēģiniet Lielupes lejtecē, Buļļupē, 
Usmā, Alūksnē u.c. Latvijas rekords nav fiksēts.

Coregonus albula

sīga
Coregonus sp.

20 gab.

16cm

1.10-
30.11

3 gab.

30cm

1.10-
30.11

Sīgu skaits lomā samazināts (iepriekš bija 5), bet lielākā daļa 
makšķernieku šo samazinājumu nekādi neizjutīs. 

Kompensācija par repšu un
sīgu nelikumīgu ieguvi 

  Repsis            Sīga

143 €/gab.36 €/gab.
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Citos noteikumu punktos:
* Latvijā vairākžuburu āķi nedrīkst 
pārsniegt 15 mm no smailes līdz kātiņam.
Ierobežojums paredzēts, lai apkarotu cemmerēšanu
(zivju aizciršanu).
* Tikai Daugavas baseinā drīkst lietot lielākus vairākžuburu 
āķus. (Ja jūs necemmerējat, diez vai kāds jums prasīs
pārmērīt visus āķus copes somā).

Ierobežojumu būtība:
* Minimālais izmērs samam palielināts, lai zivs paspētu kaut 
reizi iznārstot. (Lietuvā dēļ kopējā loma ierobežojuma un 
sama minimālā izmēra – drīkst paturēt 1 samu, Igaunijā 
aizliegts ķert samus vispār).
* Nārsto vasarā, nārsta liegums iekšējos ūdeņos
nav noteikts. 

max
15 mm

sams

Upju milzis
Izplatītākais Daugavā. Citur – Ventā, Lielupē dzīvo, 
tomēr lomos reti. 

LV rekords   84,7 kg

1 kg sasniedz    3 gados

Kompensācija par samu
nelikumīgu ieguvi  143 €/gab.

Silurus glanis

60 cm

3 gab.
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SAPALS

Treniņu biedrs
Mīl siltumu un straumi. Rijīgs, tramīgs un asakains – 
ideāls loms sportiskam makšķerniekam. 

LV rekords   3,7 kg

1 kg sasniedz    4 gados

Kompensācija par sapalu
nelikumīgu ieguvi  8 €/gab.

Squalius cephalus

baltais SAPALS
Leuciscus leuciscus

5 gab.

30cm

Sapala slaidākais brālēns Baltais sapals jeb teiba – līdzīgs 
uzvedībā, mazāks, spuras pelēkas, nevis sārtas, nav izmēra un 
skaita ierobežojumu, kompensācijas apjoms par nelikumīgu 
ieguvi 2 € / kg.

LV rekords 0,345 kg
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strauta
forele

Elitārs loms 
Praksē tas nozīmē – aizvien dārgāks ekipējums, ķerot 
klimata pārmaiņu ietekmē aizvien apdraudētāku sugu. 
Vidējais zivs dzīves ilgums LV – 5 gadi. 

LV rekords   3,875 kg

1 kg sasniedz    5 gados

Kompensācija par strauta
foreļu nelikumīgu ieguvi 143 €/gab.

Salmo trutta f.

1 gab.

35cm

1.09-
30.11

Citos noteikumu punktos:
* Strauta foreli aizliegts ķert ar dabīgo ēsmu
(peldinot slieku vai mailīti).
* 3. pielikumā ir foreļupju saraksts, kurās aizliegta jebkāda 
makšķerēšana no 1. oktobra līdz 30. novembrim. Tātad, septembrī 
foreļupes drīkst apmeklēt, bet zivis saudzīgi jāatlaiž.

Saudzības režīmam var izvēlēties bezatskabargu āķus, lomā paturēt 
tēviņus (pazīme – garāki žokļi). 

Ierobežojumu būtība:
* Lai paturētu lomā 3 – 5 zivis kā senāk, upes būtu īpaši jākopj un 
jāpapildina ar zivīm. 



18

vēdzele

Naksnīgais loms
Līdz ar vēdzelēm ķer tumsu un nakts romantiku. 
Visbiežāk ar gruntsmakšķerēm, retāk ar džigu. 

LV rekords   5,5 kg

1 kg sasniedz    4 – 6 gados

Kompensācija par vēdzeļu
nelikumīgu ieguvi  8 €/gab.

Lota lota

35 cm

Citos noteikumu punktos:
* Arī naktī iekšējos ūdeņos atļauti divi makšķerēšanas rīki, 
katram ne vairāk par trim āķiem.
Vēdzelei pietiek ar vienu. 
* Pašvaldībām ir tiesības noteikt  makšķerēšanas 
ierobežojumus diennakts tumšajā laikā. Piemēram, Valmieras 
airēšanas trase “Krāces” ir loģiska vieta šādam liegumam, taču 
vispirms liegums jāsaskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi vai 
Valsts Vides dienestu.
* Nārsta liegums iekšējos ūdeņos nav noteikts. 
 
Ierobežojumu būtība:
Minimālā izmēra palielinājumam uz 35 cm ir simboliska 
nozīme galvenokārt nozīmīgajās vēdzeļu upēs – neēdīsim 
“kurkuļus”. 

5 gab.
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Reti gardi
Zušu cienītājiem veicas, jo darbojas Eiropas zušu 
krājuma atjaunošanas programma. Ālantiem
programmas nav, nav pat versiju, kāpēc ālants
lomos gadās aizvien retāk.

LV rekords  5,5 kg           3,5 kg

Kompensācija par zivju
nelikumīgu ieguvi        29 €/gab.    143 €/gab.

Leuciscus idus

3 gab.

30cm

Ālants
Garda un vērtīga zivs, kas mūsdienās lomos gadās reti, vairāk 
saglabājies ar jūru saistītos ūdeņos un jūrā. Latvijā sasniedz 50 cm
un 5 kg izmēru. Nārsta lieguma nav, nārsto aprīlī. Līdzīgs sapalam, 
bet apaļīgāks, mazāku galvu.

Zutis
Parasti sasniedz 80 cm garumu, izņēmuma gadījumos
pārsniedz 1 m garumu. Noķerami Alūksnes un Usmas ezerā, Ventā, 
retāk jūrā. Mazuļi ielaisti Zebrusā, Puzē un citur.

ālants

Anguilla anguilla

zutis

3 gab.

50cm

Ālants                  Zutis
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zandarts

Profesionālis
Ilgstošā darbā ieviests Latvijā. Arī no makšķerniekiem
prasa būt prasmīgiem, tad ķeras gan duļķainā ūdenī, 
gan dienā, gan naktī. 

LV rekords   11,8 kg

1 kg sasniedz    4 gados

Kompensācija par zandartu
nelikumīgu ieguvi  36 €/gab.

Sander lucioperca

5 gab.

45cm

16.04-
31.05

Citos noteikumu punktos:
* Iekšējos ūdeņos aizliegts izmantot ēsmas zivtiņas –
no 1. marta līdz 30. aprīlim.
* Vairāk par vienu vairākžuburu āķi atļauts izmantot tikai tad, ja 
tie ir brīvi (kustīgi) piestiprināti pie vienas mākslīgās ēsmas.

* Ķerot ēsmas zivtiņas zandartam ar tīkliņu, atceramies – tīkliņš 
nedrīkst būt lielāks par 1,5 x 1,5 m, linuma acis – ne lielākas par 
10 mm – un izmantot noķertās ēsmas zivis atļauts tikai tajos pat 
ūdeņos, kur tās noķertas.

Ierobežojumu būtība:
Atsakoties no ēsmas zivtiņu pārvadāšanas uz citiem ūdeņiem, 
mēs samazinām zivju slimību izplatības risku.
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makšķerēšana
no laivas

Glābšanas vestes vietā var izmantot sertificētu peldtērpu (kam jābūt  uzvilktam). 
Tagad  atļauts pārvietoties laivā ar zivju un vēžu ieguves rīkiem, kuru lietošana 
attiecīgajā laikā vai vietā ir aizliegta -  ja vien rīki laivā tiek uzglabāti tādā stāvoklī,
kas neļauj ar tiem uzreiz uzsākt zivju vai vēžu ieguvi. Sazinieties ar VVD,
ja jums laivā ir jūrā ķerts lasis un jāatgriežas piestātnē iekšējos ūdeņos!

Aprīkojums / kuģošanas līdzekļi 

Glābšanas riņķis - 1 1  1 2

Glābšanas veste  6 6 6 6

Ugunsdzēš. aparāts - - 1 1 2

Kompass   - - - - 1

Sateču ūdens sūknis - - - - 1

Spainis, liekšķere

vai rokas ūdenssūknis 1 1 1 1 1

Enkurs ar ķēdi vai trosi     1

Aptieciņa  1 1 1 1 1

Ūdensdrošs lukturītis 1 1 1 1 1

Nazis  1 1 1 1 1

Airi                min. 1         min. 1         min. 1         min. 1         min. 1

Airu laiva 
līdz 4 m

Airu laiva 
virs 4 m

Motorlaiva 
* virs 7 m

Kuteris 
līdz 7 m

Kuteris 
virs 7 m

* vai specializēts kuģošanas līdzeklis

Makšķerēšanas noteikumos par laivām noteikti šādi ierobežojumi:
* No 1. marta līdz 30. aprīlim – aizliegta makšķerēšana
no jebkādiem peldlīdzekļiem. 
(Pārvietoties ar tiem nav aizliegts).
* Kuģu ceļos aizliegts iegūt zivis un vēžus no laivas, kā arī enkuroties.
* Aizliegts izmantot zemūdens medību rīkus no laivas.

Makšķerējot laivā, jāievēro arī citi liegumi: 
* Upju grīvās (skat. lpp. 4).
* Tuvāk par 50 metriem no legāli apzīmētajiem zvejas rīkiem. 
* 100 m no aizsprostiem, slūžām un ūdenskritumiem.
* Zem tiltu konstrukcijām.

Uzmanību! Mainīti parametri, kas jāievēro
iekšējos ūdeņos: 
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makšķerēšanas
rīki
Par makšķerēšanas rīku sāk uzskatīt auklu
ar vienu vai vairākiem āķiem. 
Latvijā ir ierobežots makšķerēšanas rīku un āķu skaits:

* Vairākžuburu āķiem – izmērs starp
kājiņu un smaili < 15 mm. Izņemot –
samu ķeršanai Daugavas baseinā.

Domājat, ka daudzi populāri mānekļi kļūst par nelegāliem? Punkts 
ir pieņemts, apkarojot cemmerēšanu, tāpēc izvairieties no plašiem, 
regulāriem rāvieniem, un inspektoriem nebūs iemesla pārmērīt 
jūsu āķus.

Aizliegts siet liekus āķus uz auklas atsevišķi no mānekļa – un 
attālums starp blakus esošu vairākžuburu āķu nostiprināšanas 
vietām nepārsniedz 12 cm. 

Vairāk par vienu vairākžuburu āķi atļauts lietot tikai tad, ja tie ir 
brīvi (kustīgi) pievienoti pie vienas mākslīgās ēsmas.

* Gafs atļauts tikai no ledus. 
* Aizliegts – kukans, peldošās ūdas.
* Makšķerēšanas rīkus nedrīkst atstāt bez uzmanības
  (tālāk par 50 metriem). 

max. 12 cm

Vieta

Iekšējie ūdeņi 2 3
Baltijas jūrā un līcī 3 3

Rīku
skaits

Maks. āķu skaits
katram rīkam

max
15 mm
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vēžošana

Atļauta vietās, kurās organizē
licencēto vēžošanu.
Invazīvo sugu vēžošana atļauta
Āraišu ezerā, Daugavā līdz Rīgas HES,
Hapaka grāvī, Lielupē, Ķīšezerā, Mazajā Baltezerā,
Primmas ezerā, Sausajā Daugavā, Vecdaugavā un Ventā.

* Atļautais ķeršanas veids – ar rokām vai ar krītiņu:
 * Pie katra krītiņa – uz 3 x 7 cm plāksnes ar ūdensizturīgu 
marķieri uzrakstīts tā īpašnieka vārds,
uzvārds  un kartes numurs.

Aizliegumi  
* Sezonas liegums – no 1. oktobra līdz 30. jūnijam.
* Platspīļu un šaurspīļu vēžu mātītes ar redzamiem ikriem – visu 
gadu.
* Aizliegts ķert vēžus, izdzenot tos no alām
vai slēptuvēm.
Loma ierobežojumi
* Platspīļu vēži – tikai licencētajās vietās, līdz 50 gab.
* Šaurspīļu vēži – visās vēžošanas vietās līdz 50 gab. 
* Dzeloņvaigu vēžus un signālvēžus – bez skaita
ierobežojuma.

Minimālais izmērs
(no pieres dzelkšņa līdz astes videjās plāksnītes galam)
* Platspīļu un šaurspīļu vēzim – 10 cm. 
* Dzeloņvaigu vēzim un signālvēzim – 8 cm.

Atļauts izmantot ne vairāk kā 5 krītiņus vienlaicīgi.
Vēžu atšķirības pazīmes – 31.-32. lpp.
Vēžošanas krītiņa konstrukcija – 33. lpp.

Plašākais vēžotāju forums internetā –
http://parcopi.lv/forum/3
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zemūdens
medības
Kur drīkst?
* Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos.
* Ar īpašnieka atļauju – privātajos ezeros, kur zvejas tiesības 
nepieder valstij. 
* Licencētās zemūdens medību vietās.
* Noteikumu pielikumā minētos 55 ezeros un upēs.

Kā drīkst?
* Tikai ar muskuļu spēku uzlādējamu harpūnšauteni. 
* Harpūnas uzgaļa platums nepārsniedz 10 cm. 
* Piestiprinot sev boju ar vismaz 8 kg celtspēju.
* Tumšajā diennakts laikā boja jāaprīko ar atstarojošiem
   elementiem un riņķa lukturi (redzams 360 grādu lokā).
* Uzglabājot zivis pie bojas vai pie jostas. 

Kā nedrīkst? 
* Aizliegts izmantot akvalangu vai citu elpošanas aparātu.
* Līdz 16 gadiem – bez pieaugušo uzraudzības. 
* Izmantot harpūnu virs ūdens. 
* Tur, kur pulcējas daudz cilvēku (peldvietās).
* Tuvāk par 20 metriem no apzīmētām peldēšanas
   un ūdenssporta vietām.
* Ķert zivis un vēžus ar rokām.
* No 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegts visur, izņemot
   Baltijas jūru un līci.

Zemūdens mednieki Latvijā cenšas apvienoties klubos, 
iesācējiem vēlams šādu klubu uzmeklēt –
Rīgā – Latvijas Zemūdens Medību klubs (LZMK) un 
"Spearfishing.lv", Krāslavā "Poseidon", Daugavpilī – "BUGS",
Jēkabpilī – "JZMK", Ventspilī – "Spearlat".

Licencēto zemūdens medību saraksts – 
https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskaslapas
makskeresana/licencetas-zemudens-medibas?nid=742#jump
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makšķerēšana
uz ledus
Arī uz ledus nepieciešama 
makšķerēšanas, vēžošanas un 
zemūdens medību karte vai licencētajās 
vietās – karte un licence. Saglabājas 
lomu ierobežojumi un liegumi
makšķerēt no tiltiem un upju grīvās.

* Pēc makšķerēšanas pabeigšanas zivis aizliegts atstāt uz ledus.  
* Uz ledus aizliegts atstāt atkritumus. 

* Kontroles punkts: katra persona
savas iegūtās zivis uzglabā atsevišķi
(uz ledus nevar būt zivju kaudze un
makšķernieku bars,
kurš par lomu neatbild).
* Ziemā uz ledus lomā paturamās
zivis nogalina uzreiz pēc
makšķerēšanas beigām. 

* Ziemā atļauta zivju izcelšana
no āliņģa ar gafu.

* Tagad atļauts lietot balansieri arī upēs
(iepriekš pastāvēja liegums). 

* Iecienītākās dabiskās ēsmas ziemā – trīsuļodi
un sānpeldes. Atļauts tās ievākt dabā
pašiem, lai liktu uz āķa, bet
ne vairāk kā 100 gramus.
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atbalstiet

Makšķernieka pienākums ir ziņot
par ievērotiem pārkāpumiem. Ja atrodat
nelegālu tīklu, nesāciet  aiztikt paši, bet informējiet kontroles dienestus!

Ir viens kontroles telefons, uz kuru zvanīt, neminot, kurā rajonā 
atrodas upe vai ezers – VVD diennakts dežuranta tālrunis

26 33 8800 vai 670 84 211 darba laikā. 
Ja jums ir viedtālrunis, izmēģiniet lietot Vides SOS aplikāciju – 
www.videssos.lv

Latvijā ar zvejas kontroli var nodarboties gan valsts policijas, gan 
pašvaldību policijas darbinieki, vides inspektori, kā arī sabiedriskie 
inspektori. Sabiedriskais inspektors nevar sodīt vai aizturēt, bet pēc 
viņa sastādītā pārbaudes akta Valsts Vides dienests
tāpat var piespriest sodu.

Lai atvieglotu inspektoru darbu, ieviesti šādi noteikumu punkti:
* Aizliegums slēpt makšķerēšanas rīkus un lomu – var pastiprināt soda 
apmēru dažādu slēptuvju veidotājiem, loma metējiem krastā utml. 
* Aizliegums atrasties ūdeņu tuvumā ar aizliegtiem rīkiem vai lieguma 
laikā saudzējamām zivīm – nav noteikti metri, cik tālu pārkāpējam 
jāskrien, lai paglābtos no soda. Šo punktu neizmanto, ja nav 
nozieguma sastāva – tīkla linums ķirsī pie upes nav pārkāpums!
* Āķa izmērs vairākžuburu āķiem – 1,5 cm ir salīdzinoši neliels āķis, 
inspektors var to pārmērīt, ja nebūs citu veidu, kā vērsties pret zivju 
aizciršanu.

Sodi ir bargi
Pārkāpjot noteikumus, iespējama pat kriminālatbildība – ja nodarīts 
kaitējums piecu Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu 
apmērā, ja apdraudējums videi ir ievērojams. Piemēram: Ja minimālā 
mēnešalga ir 360,- eiro, tad piecu minimālo mēnešalgu kopsumma – 
1800,- eiro. Nodarītais kaitējums lieguma laikā par trīs makšķerējot 
noķertiem lašiem tiks reizināts ar 5. Summa eiro x 5 = 715 eiro x 3 zivis 
= 2145 eiro, kā rezultātā iestājas kriminālatbildība. Un, ja sāks svērt bojā 
gājušos ikrus, tad  kaitējuma summa pieaugs vairākkārt.

zivju resursu
kontroli! 
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makšķerēšanas
stils
Latvijā noteikumos minēti punkti, kas vairāk attiecas uz 
makšķerēšanas labo toni – ne visi ir praktiski izkontrolējami, bet 
noteikumi mudina tos ievērot:

* Aizliegts izmantot aizciršanas paņēmienu (cemmerēšanu), kad zivs 
tiek aizķerta aiz citas ķermeņa daļas, nevis mutes. 
* Aizliegts izmantot par ēsmas zivi tās zivis, kurām noteikts
loma limits (izņemot asarus). 
* Gafu zivju notveršanā atļauts izmantot tikai ziemā, uz ledus. 
* Zivis atklāto ūdeņu periodā jānogalina tūlīt pēc noķeršanas 
(izņemot, ja tiek glabātas dzīvas, nesienot un neuzāķējot).

Uzmanību! 
Saudzīgi izturēties pret dabu, atstāt sakoptu vietu pēc makšķerēšanas, 
vēžošanas vai zemūdens medību pabeigšanas ir noteikumos fiksēts 
pienākums, nevis tikai labais tonis.

Aizliegts arī:
* Pārvietot zivis un vēžus no vienas ūdenstilpes otrā bez 
saskaņošanas ar atbildīgajām iestādēm.
* Zivis aizliegts pārdot, piedāvāt tirgū vai gūt citu labumu. 
* Bojāt vai aiztikt svešus zivju ķeršanas rīkus (nevar izlikties, ka esi tikai 
stāvējis pie makšķeres vai nejauši to atradis).
* Bojāt informatīvās norādes un zīmes.
* Veidot mehāniskus šķēršļus upēs, kanālos un caurtecēs. 

Palīdziet
zinātniekiem!

Noķerot šādi marķētu zivi vai vēzi, 
marķējums jānosūta BIOR (Pārtikas 
drošības, dzīvnieku veselības un vides 
zinātniskais institūts), līdz ar ziņām par 
svaru, izmēru, noķeršanas vietu,
laiku un veidu.
BIOR adrese: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076, 
e-pasts: bior@bior.lv 
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pašvaldību loma
Latvijā pašvaldībām ir ļauts ieviest papildu noteikumus
zivju resursu saglabāšanai. 

* konkrētās vietās aizliegt ķert zivis un vēžus diennakts
   tumšajā laikā.
* papildus ierobežot zemūdens medības atpūtas vietās.
* aizliegt ķert zivis un vēžus konkrētās vietās nārsta sargāšanai. 
* aizliegt ķert zivis ar iebrišanu ūdenī noteiktā laika posmā.
* Par 10 dienām pagarināt nārsta liegumus,
   ņemot vērā laika apstākļus.
Īpašie noteikumi jāpublicē likumā noteiktā kārtībā, kā arī jābūt 
izvietotai informācijai pie ūdeņiem. Noteikumi ir spēkā kopš 
2016. gada, un šādu vietu pašlaik ir maz.

Licencētā makšķerēšana
Latvijā pastāv daudzveidīgi licencētās makšķerēšanas risinājumi
(noteikumu 27. punkts):
* Kā iespēja ķert retās zivju sugas – 
   laši un taimiņi Salacā un Ventā
   (no Ventas rumbas līdz Abavas ietekai).
* Kā iespēja ķert nārsta zivis –
   Vimbu ķeršana Bauskā – www.bauska.lv
* Kā iespēja daļēji atvieglot liegumus, uzlabojot vietas 
   pieskatīšanu: Zem HES, Varkaļu kanāls u.c. 
* Kā atsevišķu ūdensobjektu apsaimniekošana: 
   Lielie ezeri – Alūksne, Burtnieks, Usma, Mergupes posms u.c.

Uzmanīgi novērtējiet licencētās makšķerēšanas nolikumus, 
cenas, atlaides, paturamo zivju daudzums var atšķirties. Šajās 
vietās jābūt gan Makšķerēšanas kartei, gan licence. Pilns 
licencētās makšķerēšanas vietu un vēžošanas vietu saraksts 
atrodams šeit: 
https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-
lapas/makskeresana/licenceta-makskeresana?nid=740#jump

Lielāko daļu licenču var iegādāties portālā www.epakalpojumi.lv



Laša un taimiņa atšķirīgās
pazīmes
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A

AB

B

A
Lasim uz ķermeņa,
it sevišķi uz viduslīnijas,
ir mazāk nelielo melno
plankumiņu nekā taimiņam

B
Lasim aste
vairāk “izgriezta”
nekā taimiņam

Lasim augšžokļa gali
sakrīt ar acu aizmugurējo
malu

Lašu un taimiņu mazuļi
ir praktiski neatšķirami.

Pieaugot, atšķirības
kļūst izteiktākas:

Taimiņam augšžokļa gali
sniedzas aiz acu
aizmugurējās
malas

lasis

taimiņš



Vēžu sugu
atšķirības pazīmes
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1. attēls. Platspīļu vēzis

A

B
C

D

2. Signālvēzis
(Pacifastacus leniusculus)

2.1. gluds ķermenis bez dzeloņiem 
(norāde "a") (atšķirība no 
dzeloņvaigu vēža un šaurspīļu 
vēža);
2.2. raksturīgs gaišs plankums spīļu 
atvēruma savienojuma vietā (norāde 
"b") (svarīgākā atšķirība no platspīļu 
vēža, dzeloņvaigu vēža un šaurspīļu 
vēža).

1. Platspīļu vēzis
(Astacus astacus)

1.1. gluds ķermenis (norāde "a"),
tikai pa vienam dzelonim katrā sānā 
– starp galvas un krūšu savienojuma 
vietu (atšķirība no šaurspīļu vēža, 
svarīgākā atšķirība no dzeloņvaigu 
vēža); 
1.2. zobainas, robainas spīļu 
iekšmalas (norāde "b")
(atšķirība no šaurspīļu vēža);
1.3. sarkans plankums spīļu 
atvēruma savienojuma vietā
(norāde "c") (svarīgākā atšķirība no 
signālvēža);
1.4. gludas pieres dzelkšņa rievas 
(norāde "d") (svarīgākā atšķirība no 
šaurspīļu vēža).

2. attēls. Signālvēzis

A

B
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Vēžu sugu
atšķirības pazīmes

3. Šaurspīļu vēzis
(Astacus leptodactylus)

3.1. raupjš un dzeloņains ķermenis
(norāde "a") (atšķirība no platspīļu 
vēža un signālvēža);

3.2. gludas spīļu iekšmalas (norāde 
"b") (atšķirība no platspīļu vēža);

3.3. pieres dzelkšņa rievas ar 
zobiņiem (norāde "c") (svarīgākā 
atšķirība no platspīļu vēža).

4. Dzeloņvaigu vēzis 
(Orconectes limosus)

4.1. dzeloņains ķermenis
(norāde "a") un izteikti dzeloņi uz 
galvas sānu daļas ("vaigiem") 
(svarīgākā atšķirība no platspīļu 
vēža un signālvēža);

4.2. sarkanbrūni svītrveida 
plankumi uz vēdera daļas 
segmentu virspuses (norāde "b") 
(atšķirība no šaurspīļu vēža).

PS. Astes svītras tumšā ūdenī var 
nebūt skaidri pamanāmas, vēl 
viena pazīme ir dzeltenoranžie 
spīļu galiņi.
 

3. attēls. Šaurspīļu vēzis

A

B

C

4. attēls. Dzeloņvaigu vēzis

A

B



Krītiņa linuma
acu izmērs
nepārsniedz 20 mm.
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Noteikumi vēžu krītiņiem izvirza šādas prasības: 

* Krītiņa pamatnes diametrs nav lielāks par 80 cm
* Sētas augstums nav lielāks par 15 cm
* Linuma acs izmērs nepārsniedz 20 mm

Praktiski pielietojama krītiņa shēma izskatās šādi:

PS. Sētas augšu
straumē labāk turēt
uz grunts un pacelt
tikai, laukā velkot.

Vēžošanas krītiņa
konstrukcija

Pludiņš

“Sēta”, h 15 cm

Auklas

Ēsma un atsvars

Pamatne

Pamatnes stieple
<80 cm



Pamattakses piedzenamās
naudas summas
aprēķināšanai par zaudējumu, ko nodarījušas
fiziskās personas, Latvijas Republikas ūdeņos nelikumīgi
iegūstot zivis, vēžus un citus ūdens bezmugurkaulniekus 

Pamattaksi, atkarībā no pārkāpuma, var reizināt ar 3
(ja nav kartes, ja pārsniegts loma limits vai lomā ir zemmēra zivs). 
Var reizināt ar 5 (par zivju un vēžu ieguvi aizliegtā laikā un vietā,
ja pārsniegts īpaši saudzējamo sugu loma limits vai zemmēri u.c.).

Nr.
p. k.

Suga Zaudējumu
atlīdzība (euro)

Mērvienība

1. Alata, lasis, sams,
sīga, strauta forele,

taimiņš, zutis

143.- 1 gab.

2. Zandarts, repsis,
salate

36.- 1 gab.

3. Ālants, līdaka, vimba 29.- 1 gab.

4. Karpa, līnis, nēģis,
platspīļu vēzis,
sapals, vēdzele

8.- 1 gab.

5. Akmeņplekste,
menca

15.- 1 kg

6. Asaris, plekste 8.- 1 kg

7. Brētliņa, reņģe,
salaka

1.- 1 kg

8. Zivis un vēži,
kas nav minēti šajā tabulā

2.- 1 kg

9. Trīsuļodu kāpuri,
sānpeldes

29.- 100 g

10. Zivju ikri 143.- 100 g

33



Ētika ir noteikumi, kurus ievērojam, kad neviens uz mums neskatās. 
Visas situācijas aprakstīt nav iespējams, zivju un vēžu ķeršana
tieši ar to ir interesanta.

Piemēram, kā labāk pozēt ar trofejzivi?  Iespējami vairāki padomi.
Noteikumi to neprasa, un nav vajadzības ar aizrādījumiem
bojāt citiem prieku par lomu.

Bet ir labi zināt, ka lielākas trofejzivis pozējot labāk turēt rokās horizontāli,
nevis vertikāli. Jo īpaši, ja vēlāk nolemsim zivi atlaist. Turot tikai aiz galvas lielu 
zivi, var rasties iekšējo orgānu trūces, un atlaišana izrādīsies veltīga.

Neatkarīgi no tā, vai nolemjam trofeju atbrīvot vai paturēt lomā, 
izturamies pret zivi ar cieņu.
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ētikas
kodekss  
Latvija ir mūsu zeme un ūdeņi – upes, ezeri
un jūra. Arī cilvēki, kuru darbošanās būtiski
ietekmē visu, kas apkārt – gan zivju resursus, gan vides 
kvalitāti kopumā. Tāpēc pie ūdeņiem nākam ar domu, ka 
jebkuras Dabas vērtības esam aizņēmušies lietošanai no 
saviem bērniem:
 
1. Makšķernieks saudzīgi izturas pret dabu un ūdeņiem, 
nepiesārņo vidi pats un nekautrējas novākt aiz citiem.
2. Makšķernieks ciena citus makšķerniekus un citus ūdeņu 
lietotājus.
3. Makšķernieks rūpīgi iepazīstas ar makšķerēšanas noteiku-
miem, ievēro tos un spēj paskaidrot citiem.
4. Makšķernieks atbildīgi izturas pret zivju resursiem, netraucē 
zivju nārstu un saudzē nārsta vietas.
5. Makšķernieks māk pielietot principu ''ķer un atlaid'', cik 
iespējams saudzīgi atbrīvojot zemmēra, saudzējamās un 
jebkuras citas zivis.
6. Makšķernieks ievēro saudzīgu attieksmi pret zivīm, 
iemūžinot lomu foto vai video.
7. Makšķernieks lomā paturamās zivis nobeidz nekavējoties un 
mājās nes tikai tik lielu lomu, cik nepieciešams vienai 
ēdienreizei.
8. Makšķernieks nekavējoties ziņo atbildīgajiem dienestiem 
par ļaunprātīgiem noteikumu pārkāpējiem.
9. Makšķernieks sniedz patiesas ziņas par saviem lomiem un 
apzinās šo ziņu nozīmību zivju resursu nākotnes plānošanā.

Goda kodeksā būtu lietderīgi iekļaut tādas normas, kuras 
ikdienā nevar izkontrolēt, ko makšķernieki uzņemas ievērot 
paši, ja vēlas būt cienījami. 
Kodekss nekad nav sastindzis, jo vairāk cilvēku piedalījušies tā 
izstrādē, jo labāk – ja jums ir papildinājumi kodeksam,
iesakiet tos šeit: www.mosp.lv
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