
Semināru cikls
“Kurzemes kā makšķerēšanas tūrisma 

galamērķa veidošana”

Makšķerēšanas gidu aktualitātes, 
piezīmes no Tallinas tikšanās.

Ingus Antonovičs, vides gids

Jūrkalne, 26.02.2019.



*



Kāpēc tas vajadzīgs?





1.  Darbojies kā 
«makšķerēšanas 
vēstnieks»,     informē, 
un nodod tālāk savas 
zināšanas un 
makšķerēšanas 
pieredzi. 

Lieto konkrētam 
makšķerēšanas veidam 
paredzēto inventāru!



2. Ievēro spēkā esošos 

makšķerēšanas 

noteikumus un tiesību 

aktus, kas nosaka 

ierobežojumus rezervātu 

un dabas liegumu 

teritorijās!

https://likumi.lv/ta/id/27920
5-makskeresanas-vezosanas-
un-zemudens-medibu-
noteikumi

https://likumi.lv/ta/id/279205-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-noteikumi


3. Popularizē «noķer un atlaid» makšķerēšanu.



*Centieties zivi izvilkt pēc iespējas ātrāk, lai 
pārāk nenogurdinātu to.

*Izvelkot zivi no ūdens, lietojiet uztveramo 
tīkliņu bez mezgliem, vai arī izceliet to pēc 
iespējas saudzīgāk.

*Lietojiet āķus bez atskabargām vai arī 
novīlējiet āķiem atskabargas.

*Lietojiet speciālās knaibles un piederumus, lai 
atbrīvotu zivis no āķa.

*Pēc iespējas mazāk turiet zivis rokās un ārpus 
ūdens.

*Ja vēlaties nofotografēt lomu, turiet zivi 
ūdenī, kamēr fotoaparāts nav pilnībā 
sagatavots fotografēšanai.

*Atlaidiet zivis pareizi.



https://www.nps.gov/media/vide

o/view.htm?id=14200EBE-1DD8-

B71B-0BB18B3699BF6FFA

https://youtu.be/TQRGP4dY2rI

https://www.nps.gov/media/video/view.htm?id=14200EBE-1DD8-B71B-0BB18B3699BF6FFA
https://youtu.be/TQRGP4dY2rI


4. Rekomendētais  maksimālais lomā paturamo 

zivju skaits:

Līdaka – 1 gb Lasis – 1 gb

Asaris – 5 gb Forele – 1gb

Zandarts – 1 gb Taimiņš – 1 gb



5. Pārvietojoties ar motorlaivu, nelietojiet laivas 

galveno motoru seklās un zāļainās vietās un 

vietās, kur ir vērojama ūdensputnu un zivju baru 

klātbūtne. Šādās vietās lietojams elektriskais vai 

trollinga motors.

Makšķerējot no laivas, ņemiet vērā laika 

apstākļus. Nelietojiet laivu, ja neesat 

pārliecināti par klientu drošību uz ūdens!



6. Cieniet citus makšķerniekus!

Nemakšķerējiet vietās, kur jau priekšā ir citi 

makšķernieki! Pameklējiet brīvu vietu 

makšķerēšanai.

Izmantojiet savu brīvo laiku, lai atrastu jaunas 

makšķerēšanas vietas.



7. Izvairieties no makšķerēšanas vienā vietā 

vairākas dienas no vietas, lai nepieļautu  zivju 

populācijas samazināšanos  konkrētajā vietā.

Mēs esam atkarīgi no dabas resursiem!

We fish for the future!



8. Uzturiet tīrību un kārtību makšķerēšanas 

vietā! Nepiesārņojiet apkārtni, un savāciet aiz 

sevis atkritumus!



9. Makšķerēšana ir atpūta un  sports. Tāpēc nav 

savienojama ar pārmērīgu alkohola lietošanu!



10. Uzturiet savus transportlīdzekļus un kuģus 

tehniskā kārtībā un uzņemieties atbildību par 

savu individuālo ietekmi uz vidi. Mēģiniet pāriet 

uz transportlīdzekļiem ar zemāku emisijas 

līmeni, tā jūs varat vēl vairāk samazināt ietekmi 

uz vidi.



11. Izmantojiet tikai atļautos pievedceļus, 

neizbraukājiet pļavas, mežus, pludmales un 

kāpu zonas!!!



12. Ja lietojiet radiosakarus, lieki nepiesārņojiet 

ēteru! Lietojiet tos tikai kad nepieciešams.

13. Dalieties informācijā par noķertajiem 

lomiem ar institūcijām, kas nodarbojas ar zivju 

krājumu novērtēšanu.



LAI IEGŪTU ZINĀŠANAS, 

MŪSDIENĀS NAV JĀIZIET 

NO MĀJAS.

NO MĀJAS IZIET, LAI GŪTU 

PIEREDZI UN SAJŪTAS! 

POZITĪVAS SAJŪTAS!!!



Paldies!


