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Makšķerēšana Kurzemē
ir īpašs piedzīvojums!

LT

Baltijas jūra
RU

Kurzemē ir 370 km gara jūras piekraste, vairāk nekā 200 upes un ezeri, tādēļ
makšķerniekiem atliek vien pašiem izvēlēties, kurp doties un kuros ūdeņos iemest
makšķeri. Dabas daudzveidība gan piedāvā iespēju lēnai un ģimeniskai atpūtai jūras,
upes vai ezera krastā, gan ļauj piepildīt azartiskā makšķernieka sapni par lielo lomu.
Tomēr, ja neesat biežs viesis Kurzemē un nepārzināt labākās copes vietas, ceļā uz lielo
lomu aicinām izmantot makšķerēšanas gida pakalpojumus. Gidu zināšanas, pieredze un
vēlme dalīties makšķerēšanas priekā padarīs jūsu brīvdienas Kurzemē neaizmirstamas!
Ne asakas!

BY
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www.makskeresanaskarte.lv I www.manacope.lv
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Zivis TOP 10

Lasis
Salmo salar

Latvijas ūdeņos mīt daudz dažādu zivju sugu, turklāt neviena no tām nav ne indīga, ne
veselībai bīstama. Populārākās no tām – līdakas, zandarti, foreles, karpas, līņi, asari,
vimbas, raudas, brekši, butes un salakas, bet lielākais makšķernieka lepnums ir noķert
lasi vai taimiņu.

Migrējoša zivs. Baltijas lasis tiek uzskatīts
par ģeogrāfiski izolētu populāciju, jo
tā migrācija ārpus Baltijas jūras nav
novērota. Nārstot upēs tas ienāk rudenī –
oktobrī un novembrī, kad ūdens
temperatūra pazeminās teju līdz 0 °C.
Vislielākajā skaitā laši nārsto Ventā un
Ventas baseina upēs.

Migrējoša zivs. Līdzīgi kā laši, upēs
ierodas uz nārsta laiku oktobrī un
novembrī. Pirmo pusotru dzīves gadu,
tāpat kā laši, taimiņu mazuļi pavada upē,
bet tad dodas uz jūru, kur, barojoties ar
mazajām zivīm un vēžveidīgajiem, strauji
pieņemas spēkā un svarā.

Vairākas zivis lielāko dzīves daļu pavada jūrā, upēs
ierodoties tikai uz nārsta laiku, bet liela daļa šeit
minēto zivju dzīvo un nārsto Latvijas upēs un ezeros
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Latvijā lašus un taimiņus pavairo
mākslīgi, upēs ielaižot mazuļus no
zivju audzētavām. To atšķirības zīme –
nogriezta taukspura.

LV rekords: 16,00 kg
2005. gads, Venta

Taimiņš
Salmo trutta

LV rekords: 6,00 kg
1995. gads, Salaca
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Strauta forele
Salmo trutta

LV rekords: 3,875 kg
2000. gads, Pededze

Vimba
Vimba vimba

LV rekords: 1,45 kg
1989. gads, Venta
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Taimiņa saldūdens forma. Pieaugusi
strauta forele ir 30–50 cm gara un sver
līdz 3 kg. Tā ir daudz krāsaināka nekā
taimiņš: tumša, zaļganbrūna mugura un
gaišāki, dzeltenīgāki sāni un vēders. Abās
pusēs sānu līnijai izvietoti gan melni, gan
sarkani punktiņi, kas ir arī uz muguras
spuras. Nārsto oktobrī–novembrī
ar skābekli bagātās upju straujtecēs.
Strauta forele barojas ar kukaiņiem un to
kāpuriem, vardēm un kurkuļiem, kā arī ar
mazajām zivtiņām.

Plēsīga saldūdens zivs. Viena no
izplatītākajām zivju sugām Latvijā. Parasti
līdakas uzturas vienā rajonā un pa vienai,
bet nārsta laikā – agrā pavasarī – veido
nelielas koncentrācijas. Tās gandrīz katrā
upē, ezerā vai dīķī atrod sev labvēlīgus
dzīves apstākļus – ūdeni ar pietiekamu
skābekļa daudzumu, labvēlīgas nārsta
vietas un pietiekamu barības bāzi
mazuļiem. Pamatbarība līdakām ir zivis,
arī vardes un vēžveidīgie. Līdaka ir
nozīmīga zivs sporta makšķerēšanā.

Migrējoša zivs. Dzīvo jūrā, bet nārstot
dodas uz upēm. Nārsts ir pavasarī (aprīlī,
maijā) upju straujtecēs. Vairums mazuļu
uzturas upēs vienu gadu, bet tad dodas
atpakaļ uz jūru, kur līdz nārsta zivij aug
vidēji septiņus gadus. Pamatbarība ir
kukaiņi un to kāpuri, moluski.

Saldūdens vai anadroma zivs. Satopams
gan jūras piekrastes ūdeņos, gan ezeros,
kur jau vairākus gadu desmitus tiek
ielaisti mazuļi no zivju audzētavām.
Zandarti nārsto maijā, saldūdeņos. Pēc
nārsta mātīte ligzdu pamet, un ligzdu ar
ikriem apsargā tēviņš. Zandartu mazuļi
uzturas baros, bet pieaugušie īpatņi
pārsvarā pa vienam. Pamatā zandarti
pārtiek no baros dzīvojošajām zivīm.

Līdaka
Esox lucius

LV rekords: 19,56 kg
1989. gads, Ungurs

Zandarts
Lucioperca sandra

LV rekords: 11,800 kg
2011. gads, Daugava
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Asaris
Perca fluviatilis

Plēsīga saldūdens zivs. Vislabprātāk
uzturas lēni plūstošās upēs un ezeros, kur
dzīvo baros, kas nārsta laikā (no aprīļa līdz
jūnijam) kļūst lielāki. Atkarībā no barības
bāzes asaru izmērs var būt dažāds:
garumā tas var izaugt līdz 40 cm un
sasniegt svaru pat līdz 2 kg. Pamatbarība
ir sīkās zivtiņas.

LV rekords: 2,15 kg
2003. gads, Cepša ezers

Bentiska zivs ar plašu toleranci pret
sāļumu. Butes pārsvarā uzturas jūrā,
gan dziļākās ieplakās, gan piekrastē,
taču ienāk arī upju grīvās un lejtecēs.
Nārsto no marta līdz jūnijam dziļāk
jūrā. Attīstības procesā no ikriem līdz
mazuļiem butes peld tāpat kā visas zivis,
bet, sasniedzot noteiktu lielumu (7 līdz
10 mm), notiek metamorfoze un butes
acis novietojas viena otrai līdzās vienā
ķermeņa pusē. Butes ir aktīvas naktī, kad
tās barojas ar gliemenēm, tārpiem un
vēžveidīgajiem.

Bute
Platichthys flesus

LV rekords: 1,690 kg
2006. gads, Baltijas jūra
Butes dēvē arī par plekstēm

Salaka
Osmerus eperlanus

Tikko noķerta salaka smaržo pēc svaiga
gurķa. Salaka ir ļoti populāra zemledus
makšķernieku vidū.
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Saldūdens vai anadroma zivs. Salaka
ir vismazākā lašveidīgo zivju suga
Latvijā. Parasti salakas dzīvo baros un
pārtiek no sīkām zivīm, vēžveidīgajiem
un bezmugurkaulniekiem. Anadromā
forma dzīvo jūras piekrastē, bet ziemā
(janvāra beigās un februārī) dodas uz
nārstu saldūdeņos. Mazuļi vasaru pavada
upēs, bet rudenī migrē uz jūru. Salaku
pamatbarība ir planktons, bentoss un
zivju mazuļi. Citi nosaukumi salakai ir
stinte, sniedze un sņitka.

Vējzivs
Belone belone

Jūras zivs, uzturas ūdens virsējos slāņos. Nārsto piekrastē 10–20 m dziļumā maijā un
jūnijā. Plēsēja, galvenokārt barojas ar sīkām zivīm, īpaši reņģu mazuļiem, stagariem,
brētliņām, arī vēžveidīgajiem un kukaiņiem.
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Kur makšķerēt?

Jūras piekraste

Iespējas izvēlēties makšķerēšanas
vietu Kurzemē ir ļoti plašas: jūras
piekraste, plašas un rāmas upes vai
straujas foreļupītes, ainaviski ezeri vai
visvienkāršākais – zivju dīķi ar garantētu
lomu. Jāzina, ka Latvijā ir ūdenstilpes,
kur makšķerēt atļauts, ja papildus
makšķernieka kartei ir iegādāta speciāla
licence. Visbiežāk tie ir ezeri vai atsevišķi
upju posmi.

Jūras piekraste Kurzemē stiepjas 370 km
garumā. Atklātās jūras piekrastē apstākļi
makšķerēšanai ir skarbāki – augstāki
viļņi, stiprāks vējš un gaiss parasti par
pāris grādiem vēsāks nekā Rīgas jūras
līcī. Iecienītākās makšķerēšanas vietas
ir Pape, Liepāja, Pāvilosta, Jūrkalne,
Mazirbe, Roja, Mērsrags.
Apdzīvotajās vietās jūras piekrastē
visbiežāk ir laba tūrisma infrastruktūra
(viesu nami, kafejnīcas, informācijas
punkti, atpūtas un izklaides piedāvājumi,
veikali, sabiedriskais transports), tomēr
ir vietas, kur kilometriem garš ir cilvēka
neskarts jūras krasts. Rudeņos un
pavasaros jūrā var makšķerēt butes un
ātes, no laivas var makšķerēt lašus un
taimiņus, maija otrajā pusē pāris nedēļas
ķeras vēja zivis, bet vasaras sākumā labi
ķeras reņģes.

Zvejnieku sēta “Dieniņas”
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Makšķerēšanai jūrā nav nepieciešams
iegādāties speciālu licenci. Nepieciešama
vien makšķernieka karte.

Visērtāk makšķernieka kartes un
licences iegādāties mobilajā aplikācijā
www.manacope.lv

Jūrkalnes stāvkrasts
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Kurzemes ezeri
Kurzemes ezeri ir dažādi – Papes,
Liepājas un Engures ezeri ir lagūnas
tipa ezeri, kas tālā senatnē ir bijuši
daļa no Baltijas jūras, bet tad kāpas tos
ir atdalījušas, un šie ezeri ir uzsākuši
patstāvīgu zivju dzīvotņu izveidi. Tie ir
plaši, bet sekli un aizaugoši.

Taču varbūt tieši tādēļ tie ir lieliski
piemēroti makšķerēšanai. Līdakas, brekši,
asari un līņi ir šo ezeru pamatiemītnieki.
Makšķernieku iecienīts ir Usmas ezers,
kur, jau saulei austot, pēc loma dodas
azartiskākie copmaņi. Šī ezera lepnums ir
zuši, kurus te ir atļauts makšķerēt un arī
paturēt lomā. Tā kā Usmas ezeram nav
zivju migrācijai piemērota savienojuma
ar jūru, tad zušu populācija te netiek
mākslīgi papildināta. Usmas ezerā var
noķert arī zandartus, brekšus, asarus un
līdakas.
Tūrisma infrastruktūra ap ezeriem ir labi
attīstīta – ir viesu nami, laivu nomas,
kā arī pie lielākajām laivu bāzēm ir
labiekārtotas laivu ūdenī ielaišanas vietas.

Daļa Kurzemes ezeru ir licencētie
ezeri, kur papildus makšķernieka kartei
nepieciešams iegādāties speciālu licenci
Attēlā pa kreisi: Kaņiera ezers
12
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Makšķerēšanas gids – jūsu veiksmes atslēga

Lašupes, foreļupes
Azartisko makšķernieku iemīļotas ir upes.
Gan plašās un lēni plūstošās ar jaukiem
līcīšiem un attekām, kur atrast izcilas
makšķerēšanas vietas, gan tās, kurām
piekļūt nav nemaz tik viegli – mazās,
bet straujās foreļupes. Foreļupju saimei
piederīgas būs Letiža, Ciecere, Šķēde,
Šķervelis, Eda, Koja, arī Rīva, Rinda,
Užavas augštece un vēl citas. Taču sava
īstā un veiksmīgā vieta upē, kur iemest
āķi, ir jāatrod katram pašam. Ja esat
nolēmis iepazīt foreļu makšķerēšanas
šarmu, iesākumā aicinām izmantot
makšķerēšanas gida pakalpojumus, jo tā
uzvaras garšu sajutīsiet visātrāk, turklāt
gids ierādīs dažādus knifus, ko izmantot
turpmākajās makšķernieka gaitās.

Runājot par upēm – neaizmirstamu skatu
var baudīt Kuldīgā, pie Ventas rumbas,
kad pavasarī (aprīļa beigās) augšup pa
straumi uz nārsta vietām dodas vimbas,
bet oktobrī – laši un taimiņi.

Lai pārspētu zivi viltībā, šis tas ir jāzina. Ja vien neesat makšķernieks kopš dzimšanas
un sperat pirmos soļus makšķerēšanas piedzīvojumā, zinoša gida klātbūtne var padarīt
šī procesa iepazīšanu par aizraujošu un veiksmīgu piedzīvojumu. Kurzemē darbojas
vairāki makšķerēšanas gidi, un katrs no viņiem ir iepazinis atšķirīgas zivju sugas – to
paradumus, dzīvotnes, barību un dienas režīmu. Ar kādu no gidiem varēsit iepazīt
mušiņmakšķerēšanas šarmu, ar citu doties rīta agrumā pēc lielās līdakas, bet vēl kāds
kopā ar jums dosies uz jūru makšķerēt butes.
Iepazīt labākos makšķerēšanas
gidus varat interneta vietnē
www.balticseafishing.com

Venta būs galamērķis tiem, kas
vēlas lomā gūt lasi vai taimiņu. Tā
būs piemērota arī, lai mazajiem
makšķerniekiem ierādītu pirmos soļus
zivju paradumu izzināšanā.
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Vietējā zivs gardēžiem

Zivju ēdienu cienītājiem iesakām
Kurzeme ir ūdeņiem bagāta – no divām
pusēm to ieskauj jūra, bet iekšzemē ir
zivīm bagāti ezeri un upes, tādēļ zivis allaž
bijušas būtiska kurzemnieku ēdienkartes
sastāvdaļa. Jau kopš senseniem laikiem
vietējie zvejnieki un makšķernieki ir
pratuši zivis ne vien garšīgi pagatavot
tūlītējai apēšanai, bet arī saglabāt
vēlākam laikam, kad Jūras māte nebūs
labvēlīga lielā loma izcelšanai.
Gan lielās pilsētas, gan mazie ciemi
Kurzemē var lepoties ar lieliskām
kafejnīcām un restorāniem, turklāt
daļa no tiem savu piedāvājumu veido no
svaigiem vietējiem produktiem – gan
dārzeņi un augļi, gan piena un gaļas
produkti, gan zivis nāk no vietējām
zemnieku saimniecībām, zivju dīķiem vai
jūras. Un tad maltītei ir īpaša garša!
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Makšķernieku nams
Vecā ostmala 11,
Liepāja
+371 29455881
MakskerniekuNamins
Spīķeris
Vecā ostmala 53,
Liepāja
+371 27824464
www.spiikeris53.lv
Boroffish
Roņu iela 8, Liepāja
+371 26686854
www.boroffish.eu
Zivju krogs
“Imantas”, Labrags
+371 29479335
www.imantas.lv

Krogs “Courlander”
Tirgus iela 9, Ventspils
+371 25644899
VentspilsAlusDaritava

Kafejnīca “Vizbuļi”
Bērzciems
+371 29424934
Vizbuli

Pilsberģu krogs
Jūrkalne, Jūrkalnes pagasts
+371 27436888
www.pilsbergi.lv

Kafejnīca “Cope”
Rideļu dzirnavas,
Engures pagasts
+371 22440094
www.rideludzirnavas.lv

Mazsālijas
Snēpeles pagasts
+371 22003744
www.mazsalijas.com
Restorāns “Otra puse”
Jūras iela 6, Roja
+371 29477602
Restorāns
“Akmens stāsti”
“Akmeņi”, Kaltene
+371 20347286
www.akmensstasti.lv

Kafejnīca “Būda”
Jūras iela 95, Engure
+371 29179184
www.kafejnicabuda.lv
Zivju restorāns
“Bermudas”
“Jūrnieki”, Ragaciems
+371 29999559
www.bermudas.lv
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Kurzemnieku receptes
Uz oglēm cepta siļķe
Sastāvdaļas
1 siļķe, 3 kartupeļi.
Piedevās: krējums, biezpiens, kefīrs.
Savulaik ļoti iecienīts ēdiens. Lēts un
sātīgs! Siļķi var cept gan uz oglēm
ugunskurā vai grilā, gan cepeškrāsnī.
Siļķi vairākās kārtās satin saslapinātā
avīzē, liek uz oglēm un grozot cep, līdz
avīzes kārtiņas ir apgruzdējušas. Ja netīk
cept avīzē, to var aizstāt ar cepampapīru.
Turpat oglēs var izcept arī kartupeļus ar
visu mizu.

Zušu zupa Usmas gaumē
Sastāvdaļas
Dažādas zivis, kādas nu dienā ķērušās,
zuši, burkāni, kartupeļi, dilles,
sīpoli, melno piparu graudi.

Liepājas Menciņi
Sastāvdaļas
5 vārīti kartupeļi, 2 vidēji lieli sīpoli,
1 vējā kaltēta menca, 220 ml saldais
krējums, malti melnie pipari, dilles.

Zivis notīra, zušus atliek malā. Zivis liek
katlā un kopā ar dillēm, garšvielām un
sīpolu novāra buljonu. Nomizo burkānus
un kartupeļus, sagriež gabaliņos. Zupu
nokāš, buljonu lej atpakaļ katlā. Pievieno
sagrieztās saknes un zuša gabaliņus un
vāra, kamēr mīksti.
Pasniedz, pēc patikšanas pievienojot
kapātus zaļumus un skābo krējumu.

Senāk piejūras ciematos itin bieži varēja
redzēt saulē un vējā kaltējamies mencas.

Un ēdienu ar kaltētas mencas aizdaru
liepājnieki ir atzinuši par savējo.
Podiņā kārtām liek kartupeļus ar kaltētas
mencas gabaliņiem un sviestā apceptiem
sīpoliem, visu pārkaisa ar pipariem.
Podiņa saturu pārlej ar saldo krējumu un
cepeškrāsnī cep 180 grādos aptuveni
10 minūtes.

Cepts asaris
Sviestā apcepts tikko ķerts asarītis ir
neatkārtojami gards!
Asarīti iztīra, pārgriež gareniski pa
muguru un novelk ādu ar visām zvīņām.
Cep sviestā, pārkaisot ar sāli un pipariem.
Tieši tik vienkārši!
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Apskates vietas
Kurzeme ir viens no iecienītākajiem tūrisma galamērķiem Latvijā, tādēļ arī tūrisma
infrastruktūra šeit ir labi attīstīta: tūrisma informācijas centri ir atrodami visās
mazpilsētās, viesu nami gan pilsētās, gan laukos piedāvā kvalitatīvas naktsmājas, bet
kafejnīcas un restorāni – gan kurzemnieku ēdienus, gan Eiropas virtuvi. Te atradīsiet
labiekārtotas dabas takas un velomaršrutus, izcilas kvalitātes koncertu piedāvājumus,
kā arī muzejus un arhitektūras pērles lielākajās Kurzemes pilsētās.

Tūrisma informācija:
www.kurzeme.lv

Ventspils
20

Jaunpils pils
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Ievēro!
• Makšķerēšanas karte jāiegādājas
visiem, kas vecāki par 16 gadiem
un jaunāki par 65 gadiem. Bez tās
makšķerēt var arī invalīdi. Makšķerējot
līdzi jābūt personu apliecinošam
dokumentam.
• Licencētās makšķerēšanas
vietās licences var būt jāpērk arī
pensionāriem.
• Visērtāk makšķerēšanas kartes
un licences iegādāties aplikācijā
“ManaCope”.
Zivis drīkst ķert:
• Visās publiskajās ūdenstilpēs.
• Ievērojot tauvas joslu 4 m (privātos
ūdeņos), 10 m (publiskos ūdeņos) vai
20 m (jūras piekrastē).
• Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību vietās
(ar karti un licenci).
Zivis nedrīkst ķert:
• Zem tiltiem, no tiltu konstrukcijām.
• 50 metrus no apzīmētiem rūpnieciskas
zvejas rīkiem.
22

• No laivas – apzīmētos kuģu ceļos.
• 100 metrus lejpus aizsprostiem,
slūžām un ūdenskritumiem.
• 200 metrus no upju un kanālu
ietekas jūrā.
• No moliem – ostas akvatorijā.
• Jūrā pie lielo upju grīvām
(2000 m no Ventas ietekas jūrā).
• No 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegta
makšķerēšana no laivas.
Minimālais laivas aprīkojums: glābšanas
riņķis, glābšanas veste, spainis,
liekšķere vai rokas ūdenssūknis, enkurs
ar ķēdi vai trosi, aptieciņa, ūdensdrošs
lukturītis, nazis, airi.
• Atpūtas kuģu vadītāja tiesības
nepieciešamas motorlaivām un airu
laivām, kas aprīkotas ar motoru, kura
jauda ir lielāka par 5 Zs.
• Atļautais makšķerēšanas rīku un āķu
skaits vienai personai: ne vairāk par
2 rīkiem iekšzemes ūdeņos un 3 rīkiem
jūrā un ne vairāk par 3 āķiem katram
rīkam.

Saudzīgi izturēties pret dabu un atstāt sakoptu
vietu pēc makšķerēšanas ir noteikumos fiksēts
pienākums, nevis tikai labais tonis

Būšnieku ezers, Ventspils
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Makšķernieka ētikas kodekss
1. Mēs darbojamies kā “makšķerēšanas
vēstnieki”, t. i., informējam un
izplatām zināšanas par makšķerēšanu
un makšķerēšanas nozīmi.
Makšķerējot izmantojam katrai zivju
sugai paredzētu inventāru.
2. Mēs ievērojam kopīgos zvejas
noteikumus, jo saprotam, ka tas
palīdz uzturēt kārtību un uzlabo
zvejas apstākļus.
3. Mēs rūpējamies par zivju resursiem,
tāpēc vadāmies pēc principa “noķer
un atlaid”. Mēs iesakām nepaturēt
dienā vairāk zivju, nekā varam
patērēt pārtikai. Mēs izturamies pret
nozvejotām zivīm ar cieņu – neatkarīgi
no tā, vai tās atbrīvosim vai nē.
4. Mēs cienām dabu, saglabājam
apkārtējo vidi un ūdeni tīru. Mēs
neatstājam pēdas no mūsu klātbūtnes
un mudinām tā rīkoties arī citus.
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Makšķerēšanas vietā mēs vienmēr
savācam gružus, pat ja tie nav
mūsējie.
5. Mēs izvairāmies no makšķerēšanas
vienā vietā vairākas dienas pēc
kārtas un pēc iespējas mainām
makšķerēšanas vietas, lai samazinātu
savu ietekmi uz zivju krājumiem.
6. Mēs cienām citus cilvēkus dabā,
tāpēc, ja iespējams, mēs cenšamies ar
savu klātbūtni netraucēt citus.
7.

Mēs cienām viens otru – netraucējam
citiem makšķerniekiem. Mēs
nemakšķerējam pārāk tuvu viens
otram, mēs neaizņemam citu
iecienītās makšķerēšanas vietas.

8. Uzturot savus transportlīdzekļus
labā kārtībā, mēs uzņemamies
atbildību par savu personisko ietekmi
uz vidi. Mēs cenšamies pāriet uz
jaunākiem, zemāka izmešu līmeņa

transportlīdzekļiem, lai vēl vairāk
samazinātu savu ietekmi uz vidi.

12. Radiosakarus izmantojam atbildīgi un
tikai nepieciešamības gadījumos.

9. Mēs cienām privāto īpašumu. Aicinām
neieiet privātajās saimniecībās un
netraucēt to īpašnieku mieru. Lai
pārvietotos, aicinām izmantot tikai
izveidotos ceļus un takas, braukt tikai
atļautās vietās un respektēt dabas
trauslumu.

13. Mēs ievērojam likumus un ziņojam par
lomiem.

10. Mums rūp drošība. Makšķerēšana var
būt ne tikai patīkama, bet arī bīstama
nodarbe, tāpēc cenšamies rīkoties
atbildīgi, vasarā un ziemā pasargāt
sevi un citus. Cienot savu vaļasprieku,
mēs neatbalstām alkohola lietošanu
makšķerēšanas laikā.

14. Mēs palīdzam papildināt zināšanas
par zivju krājumiem, informējot par
interesantiem lomiem.
15. Mēs ievērojam šo deklarāciju un
cenšamies, lai to zina un ievēro visi
makšķernieki.

Par pamanītajiem pārkāpumiem ziņo:
+ 371 26338800, www.videssos.lv

11. Mēs neesam vienaldzīgi pret
likumpārkāpējiem un piesārņotājiem.
Kad mēs tos pamanām, mēs
vienmēr aizrādām un ziņojam
attiecīgajām iestādēm par nopietniem
pārkāpumiem.
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Makšķerēšanas liegumi un
labākie makšķerēšanas laiki
I

II

III

IV

V

VI

VII

VII

Lasis
Taimiņš
Forele
Vimba
Līdaka
Asaris
Zandarts
Salaka
Bute
Āte
Karpa
Līnis
Sapals
Rauda
Zutis
Vējzivs
Vēdzele
Sams
Labākā sezona
Ķeršanai piemērota sezona
Drīkst ķert bez paturēšanas lomā
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IX

X

XI

XII

Min.
izmērs
60 cm
50 cm
35 cm
30 cm
50 cm
19 cm
45 cm
Nav
Nav
30 cm
25 cm
25 cm
30 cm
Nav
50 cm
35 cm
35 cm
60 cm

Paturamo
zivju skaits
1 gab.
1 gab.
1 gab.
5 gab.
5 gab.
5 kg
5 gab.
10 kg
10 kg
5 gab.
5 gab.
5 gab
5 gab.
Nav
3 gab.
10 gab.
5 gab.
3 gab.

Liegums
Ķeršanai nepiemērota sezona

Apskati video
1. Tavas labākās brīvdienas –
ar makšķeri Kurzemē!
2. Azartiska cope Kurzemē.
3. Makšķerē Kurzemē!

Izdevējs: Kurzemes plānošanas reģions, 2021
Foto: Kristaps Anškens, Andris Norītis,
Sandris Kuzmickis, Kristīne Maslovska,
Dzintars Vjakse, Rudīte Bērziņa,
Tukuma TIC, Kuldīgas TIC, Pāvilostas TIC,
Kurzemes Tūrisma asociācija
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