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• Izveidots: 2011

• Mērķi

• Nodrošināt Ventspils un Ventspils novada un apkārtnes 
ūdens resursu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu 

• Sekmēt Ventspils un Ventspils novada līdzsvarotu un 
augšupejošu attīstību saglabājot unikālo kultūrvēsturisko vidi

• Sekmēt pilnvērtīgas un pašpietiekamas personības 
veidošanos mūža garumā, veicinot Ventspils un Ventspils 
novada augšupejošu attīstību

• Piedalīties vietēja un starptautiska mēroga projektos



VMK pamatdarbības

* Reidi Ventspils novadā (lašveidīgo nārsts).

* Foreļupes pieskatīšana (bebri, ūdeles, 
maluzvejnieki). 

* Makšķerēšanas pasākumi. 

* Ieteikumi valstij un pašvaldībām zivju resursu 
attīstībā.

* Semināri, lekcijas. 



MAKŠĶERNIEKIEM UN TŪRISTIEM INTERESANTĀKĀS ZIVIS KURZEMĒ IR 
TAIMIŅŠ (JŪRAS FORELE), VIMBA UN PLEKSTE. 

VĒRTĪGĀKIE TAIMIŅI IR T.S. «SVAIGIE» - RŪDENĪ UZ NĀRSTU IENĀKOŠIE UN 
PAVASARĪ BAROTIES AR SALAKĀM IENĀKOŠĀS ZIVIS. 

PAŠREIZ LATVIJĀ LICENCĒTĀS VIETAS VAIRĀK ORIENTĒJAS UZ PAVASARA 
MAKŠĶERĒŠANU, ĶEROT NONĀRSTOJUŠAS, VĀJAKAS ZIVIS. 



Makšķerēšanas likumdošana Baltijā: salīdzinājums

• LV likumdošana ir samērā sakārtota. Baltijas noteikumos atšķirības ir 
niecīgas.

• LT ir skarbāki ierobežojumi lomam, tāpēc daudzi no LT brauc uz LV.

• Breksim LT un EE ir nārsta liegums – LV nav – velc kad un cik gribi (bet 
ārzemēs maza interese par šīm saldūdens zivīm)

• EE nav loma daudzuma ierobežojumu vispār

• Samus  un alatas lomā EE paturēt nevar nemaz (LV var 1)

• LT un EE priekšrocība ir cenās un laikos. Uz Neris upi LT brauc oktobrī divas 
nedēļas tāpēc, ka nārsta liegums tur sākas tikai 15. oktobrī. Licence 3 eiro, 
patīkams zivju izmērs. Makšķerēšanas karte uz nedēļu – izdevīgums



Zivju resursu pārvaldības problēmas

• Valstī iekšējos ūdeņos darbojas apmēram 30 VVD inspektori, Ventspils pusē - 3. 
Nespēj uzraudzīt ūdeņus. Labāk uzraudzītos ūdeņos strādā pastāvīgie 
pilnvarotie (pašvaldības un sabiedriskie inspektori). 

• Makšķernieki rudeņos, siltās ziemās un pavasaros izmanto Ventā, Irbē un citur 
taimiņa CR makšķerēšanas iespējas. Bieži tomēr grēko un patur lomā

• Pašvaldības neizmanto likumā atrunātās iespējas: 

• noteikt makšķerēšanas liegumu vietas, 

• mainīti (nārsta) liegumu laikus

• organizēta licencēto makšķerēšanu (mērķis – nevis gūt peļņu, bet sakārtot, 
radīt labākas iespējas, rodas izmaksas). ALJA Alūksnes ezerā kā labās prakses 
piemērs

• LV licencētā cope ir pieskaņota konkrētai upei vai ezeram. Nav novada līmeņa 
vai konkrētas zivs risinājumu. 



Strauta forele

• > 1 gab. paturēt lomā, sākot no 35 cm. Aktīvā cope: aprīlis-septembris. 

• Kurzeme agrāk bija populārs forelistu galamērķis. Siltā klimata, vājās 
kontroles, upju aizauguma, bebru un arī copes spiediena dēļ tas mainījies.

Karstā laikā perspektīvākā upe ir kādreiz leģendārā Ostupe. 
Tur bedrēs avotu dēļ saglabājas vēsāks ūdens. Resurss ir būtiski sarucis, 
pieļauta plaša kailcirte privātā meža sektorā, lejtecē ir patvaļīgi izbūvēta 
caurule, kas apgrūtina zivju migrāciju. VVD uzlicis formālu naudas sodu, bet 
problēmu nenovērš.

• Par foreļupēm Ventspils novadā var uzskatīt 7 upes. Maršrutus biedrība 
pārzina, var komentēt un gidot latviski, krieviski, angliski.
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var ķert un paturēt lomā

var ķert bez paturēšanas lomā

liegums



Taimiņš (jūras forele) 

• Visā Latvijā aizliegts paturēt lomā visu gadu, C&R metodi var ķert

• Makšķerēt ar mākslīgo ēsmu aizliegts no 1. okt. līdz 31. decembrim: 
Užava, Stende, Irbe, Rinda, Rīva, Venta, Roja, Saka, Tebra u.c. 

• Mazākās foreļupēs atļauts makšķerēt jau, sākot no 1. decembra – kā 
Letiža, Ciecere, Šķēde, Šķervelis, Eda, Koja u.c.

• Licencētās vietās Kurzemē taimiņu var paturēt lomā Ventas posmā 
no Abavas ietekai Ventā līdz Kuldīgai, vecajam tiltam pār Ventu
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var ķert bez paturēšanas lomā

liegums

liegums lielākās upēs

Kurzemē ir dažas upes ārpus liegumu saraksta – zinātāji tur noslēpumā. Tur ar C&R metodi var 
darboties. Ne visās upēs strauta jūras forele ir un ienāk. 



• Makšķernieku sajūta ir tāda, ka šo zivju resursa stāvoklis salīdzinoši ir labāks, nekā lasim. 

• Taimiņi ierodas uz nārstu, kad ūdens jau atdzisis, atšķirībā no strauta forelēm cieš vienīgi no 
nārsta strautu aizauguma un tādiem bebru dambjiem, kuri traucē migrācijai.

Taimiņš (jūras forele) 

Pavasara taimiņš jūrā 
no krasta ar iebrišanu 
Iespēja ir – līdz ar ledus 
nokušanu, ļoti ietekmē laika 
apstākļi, viļņu augstums , 
temperatūra un redzamība 
ūdenī. Ideāli apstākļi – dažas 
reizes sezonā.

Pavasaris, arī vasara, rudens – velcēšanas sezona jūrā no laivām 
Jūrā 1 taimiņu un lasi atļauts paturēt lomā. Ventspilī – viena laiva, piedāvā braucienus. 
Līdzīgas ekipāžas ir Liepājā, iespējams tūrisma pasākums, arī Pāvilostā varētu atrasties 
kāda ekipāža, kas ņemtu līdzi tūristus (Pašlaik Pāvilostā apgalvo – tāds pakalpojums 
nav pastāvīgs, ir privāti runājamas laivu ekipāžas – raksturīga kondīcija visā piekrastē –
ja kāds prasīs, piedāvāsim, bet maz vai nemaz tādu, kas tiešām piedāvātu). Specifisks 
copes veids, bieži vien inventārs atrodas uz laivas, tās kapteinis izpētījis nianses, ne 
katrs to spēj. Makšķerēšana ar velcēšanu pasīva, tūristiem piemērota – sēdi baudi 
viļņus, varbūt pieķersies zivs. Skandināvijā populārs copes veids.



• Makšķernieku sajūta ir tāda, ka šo zivju resursa stāvoklis salīdzinoši ir labāks, nekā lasim. 

• Taimiņi ierodas uz nārstu, kad ūdens jau atdzisis, atšķirībā no strauta forelēm cieš vienīgi no 
nārsta strautu aizauguma un tādiem bebru dambjiem, kuri traucē migrācijai.

Taimiņš (jūras forele) 

Rinda
Unikāla ir Rinda, kurā ūdens 
parasti ir dzidrs, kad citur 
saduļķojies. Siltās ziemās 
spiningošana neapsīkst.

Taimiņa makšķerēšana iekšējos ūdeņos
Iekšējos ūdeņos legāla veida ārpus Kuldīgas licencētā posma Ventā pašlaik nav. Stihiska 
ķeršana notiek, paļaujoties uz atļauju spiningot rudenī un pavasarī, zivi atlaižot. Kas 
bieži netiek izdarīts. Perspektīvākās un apmeklētākās upes taimiņu spiningošanai bez 
licences ir Venta, Irbe, Rinda un Rīva. 



Jūras piekrastes laivas: džigošana & spiningošana

• Vasarās, makšķerējot no laivas jūrā, iespējams noķert mencas. 
Makšķerēšana aktīvāka (džigošana, nevis velce).

Pavasarī - maija beigās laivot jūrā piekrastes zonā ir īpaši interesanti arī vēja 
zivju dēļ. Tās pienāk seklumā nārstot. Noķeramas arī no krasta, bet daudz 
grūtāk ūdens saduļķošanās un viļņu dēļ. Aktīvs ķeršanās posms ir tikai 
apmēram 2 nedēļas, vispirms sākas Liepājas pusē, pamazām pieaug uz 
Pāvilostas pusi, tad Ventspils utt. Vēja zivju skaits lomos pagaidām netiek 
ierobežots.



Lasis

• Kurzemes upes nav īsti piemērotas un dabīgā laša populācija ir 
apdraudēta. 

• Ventas licencētajā posmā Kuldīga – Abavas ieteka būtu būtiski 
jāuzlabo nārsta vietu kontrole un upes aizsardzība.

• Plašākas licencētās vietas laša ķeršanai iekšējos ūdeņos nav 
perspektīvas.

• Makšķerēšana jūrā no laivām – jauna un progresējoša. 

• Daudzi makšķernieki neprot atšķirt lasi no taimiņa, uzskata, ka 
noķēruši lasi.
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15

var ķert, paturot lomā 1 zivi

Liegums (????)

Tikai Ventas licencētajā posmā



Plekste

• Plekstes (butes) no krasta jūrā. 30.09 – 30.11 aktīvākais laiks, 
atkarībā no laika apstākļiem var būt nobīdes

• Pavasarī aktīva ķeršanās uz brīdi atsākas, bet zivīm parasti mazāka 
kulinārā vērtība – plānākas pēcnārsta zivis.

• Problēma ir kvalitatīvu stāvlaukumu trūkums.  Makšķernieku liels 
pieplūdums, ietekme ir ļoti dažāda: bojāta kāpu zona, cenšoties 
nokļūt tuvāk jūrai. Ne visi ir apzinīgi, atstāj atkritumus.

• Notiek aktīva informatīva sasauksme internetā, bet retais izmanto 
komfortablas iespējas – atpūsties viesu namā, pamakšķerēt 
vairākas diennaktis. Lai gan LV makšķernieki brauc arī no Jēkabpils, 
Jelgavas, Rēzeknes un tālākām vietām. 

•
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var ķert, paturot lomā līdz 10 kg

labākais ķeršanas laiks



Karpas

• Aktīvi ķeras no aprīļi līdz oktobrim. 

• Ventā un vairākos ezeros ir vērts pavadīt kādu nedēļu, uzceļot 
telti un ķerot speciāli karpas. 

• Latvijā oficiāli uzskata, ka karpas nebrīvē nevairojas, tāpēc 
karpām nav lomu ierobežojuma. 

• Maz labu licencētu vietu.
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Usmas ezers: plašās atpūtas iespējas - veidot dažādus 
makšķerēšanas produktus ģimeņu atpūtai dažādā sezonā

• Unikāla iespēja vasarā noķert zuti

• Ziemas makšķerēšana kā Eiropā aizmirsta atrakcija

• Breksis – ātrāk augošais Latvijā (no VRI pētījuma datiem)

• Rudens – makšķerēšanas sacensību laiks

• Eiropai unikāls ezera burāšanas piedāvājums. 

• Laivu motori bez ierobežojuma

• Absolūti unikāli pasākumi kā Puntuļa koncerts brīvdabā uz ezera

• Izcila informācija par atpūtas iespējām svešvalodās

• Zivju ceļa trūkuma dēļ neļauj pavairot zušus. Maz mēra zandartu makšķerniekam.



Puzes ezers: lielākais zivju blīvums Latvijā

• Zivis tomēr ķeras ļoti kaprīzi, ir pārbaudījums makšķerniekiem

• Labi pieskatīts un apsaimniekots ezers, kurā papildina īpaši 
zandartus

• Oficiāli ļauj pavairot arī zušus. Pirmais laidiens drīz būs 
sasniedzis lomā paturamu mēru

• Puzes ezerā un Rindā un var iespējams noķert samu (līdz 30 kg). 

• Airu laivas vai elektromotors

• Praktiski nav naktsmāju krastā.



Makšķerēšana Kurzemē: citi resursi & sezona

• Kurzemē lašveidīgo liegumu varētu noteikt vēlāk, nekā Vidzemē, jo laiks ir siltāks.

• Kurzemes reģionā ir vien dažas Ventas pietekas, kur alatas ir saglabājušās, taču 
dzīvotnes ir apdraudētas bebru invāzijas dēļ (Letiža, Eda u.c.). 

• Pašlaik karsto vasaru dēļ jūtamas globālas izmaiņas upēs, jutīgākā suga ir strauta 
foreles, kuru dzīvotnēs sāk savairoties siltumizturīgākas zivju sugas. 

• Risks: mazāki lomi un nepastāvīgāks laiks. Skandināvijā jūlijā noteikti izlido kukaiņi, 
mušiņmakšķernieki plāno braucienus. Latvijas klimats (ledus ir vai nav, ūdens līmenis 
ļauj makšķerēt upē vai nē) vai mainīties straujāk nekā rietumnieks plāno laiku. 

• Ja ir vēlēšanās attīstīt kādā no upēm lašveidīgo zivju makšķerēšanu, ieviešot licences, 
zivju krājumi ir regulāri jāpapildina kā Eiropā.



Makšķerēšanas nākotnes redzējums Ventspils novadā

• Taimiņa licences visam novadam – paturēšana lomā, marķējot zivi (piemēram, ar 
savilcēju žaunās).

• nārsta liegums - garos rudeņos par 2 nedēļām uz priekšu kā eksperimentāls turpinājums

• iegūtā nauda: nārsta vietu uzraudzīšanai un zivju migrācijas stāvokļa uzlabošanai (bebru 
dambji, invazīvās ūdeles u.c.) 

• Rīvas licencēšana novada robežās strauta foreles ķeršanai, ļaut paturēt lielāku skaitu 
foreļu (>1), kuru tur pašlaik nav, tāpēc jāpapildina. Varbūt arī varavīksnes foreles.

• Irbes un Rindas posma zem Rindas ciema licencēšana. Irbē varētu uzlikt zivju skaitītāju. 
Taču te sarežģīti, jo grūti kontrolēt, mazapdzīvots

• Ventspils novada licence. Novada zivju resursu aģentūras izveide. 
Zviedrijas novadu licences kā labās prakses piemērs.


