
LABAS MAKŠĶERĒŠANAS LIKUMI 

 Departaments atbalsta un mudina vienmēr izmantot 
gofrētos /crimped/ āķus vai āķus bez atskabargām, 
lai zivīm nenodarītu nevajadzīgu kaitējumu un 
ciešanas. 

 Lai saglabātu Menas salas migrējošo lašveidīgo 
zivju krājumus, lūdzu ievērot rūpīgu nozvejoto 
zivju atbrīvošanu! 

 Tās zivis, kuras ir jāatlaiž, pēc iespējas mazāk 
aizskart un saudzīgi atlaist atpakaļ ūdenī. 

 Vienmēr lietot bezmezglu linuma uztveramo tīkliņu un 
atbrīvojiet zivi no āķa zem ūdens. 

 Nekad necelt zivi ārā no ūdens bez tīkliņa, 
piemēram, tikai uz auklas, voblera, ēsmas, u.c., jo 
tas rada ievērojamu zivju mutes bojājumu. 

 Pārliecinieties, ka atpazīstat iznārstojušos lašus un 
nesezonas zivis, jo likums pieprasa atlaist šīs zivis 
atpakaļ ūdenī! 

 Zvejojot upēs un ūdenskrātuvēs, bērniem ir ieteicams 
atrasties kopā ar kādu pieaugušo. 

 Makšķerniekiem jānēsā līdzi un jāizmanto ātrai 

zivju nosišanai paredzēts humanizators. 

 Citu ūdeņu licenču īpašnieki sezonas beigās tiek aicināti 
iesniegt nozvejas atskaiti, jo tas palīdz efektīvi izmantot 
zivsaimniecības resursus. 

 Esiet uzmanīgi, jo īpaši – dziļu vai strauji plūstošu 
ūdeņu tuvumā, un, zvejojot no slideniem krastiem. 

 Lūdzu ievērot jebkādus ūdenskrātuvju pagaidu 
slēgšanas laikus, kas var būt ieviesti pēc zivju 
papildināšanas vai pēc Menas pakalpojumu regulēšanas 
iestādes /Manx Utilities Authority/ pieprasījuma. 

 Lūdzu, neķidāt un netīrīt zivis upju vai ūdenskrātuvju 
krastos! Savāciet aiz sevis visus atkritumus!  Izmestie 
makšķerēšanas piederumi savvaļas dzīvniekiem var 
būt ļoti bīstami. 

 Nebojāt krastmalu, netraucēt dzīvo dabu un ievērot 
labas uzvedības noteikumus!  

 Cieniet citus makšķerniekus, ūdenskrātuvju un upju 
lietotājus un respektējiet viņu tiesības baudīt savu 
izvēlēto brīvā laika pavadīšanu.

 

ZIVJU MINIMĀLĀ IZMĒRA LIMITS 

 Lasis 45 cm 
 Taimiņš 35 cm 

Forele 25 cm 

PAPILDINFORMĀCIJA UN KONTAKTINFORMĀCIJA 

Makšķerējot upēs un privātajās ūdenskrātuvēs, piekļuve tām ir atkarīga 
no zemes īpašnieka, kura atļauja vienmēr jāiegūst pirms zvejas 
uzsākšanas.  
Skatīt www.visitisleofman.com/things-to-do/activities/fishing 
sīkākai informācijai par upju posmiem, kur ir atļautā piekļuve. 

Makšķerēšanas tiesības uz konkrētu upju posmiem tiek iznomātas 
makšķernieku klubiem un tāpēc tiek uzskatītas par privāto makšķerēšanu. 
Lūdzu par to pārliecināties, pirms doties makšķerēt! 

Piekļuvi ūdenskrātuvēm nodrošina Menas pakalpojumu regulēšanas 
iestāde, tādēļ esiet saudzīgi pret tās iekārtām/īpašumu un ievērot 
noteikumus. 

Veltiet īpašu piesardzību, atvēzējoties ar makšķerkātu! 
Pārbaudiet, vai tiešā tuvumā aiz jums neatrodas cilvēki vai 

dzīvnieki, īpaši, ja viņu vai jūsu skats ir aizsegts. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī brošūra ir virspusīga. Makšķerniekiem 

pašiem ir jāiepazīstas un jāievēro visi attiecīgie tiesību akti, kas 

attiecas uz saldūdens makšķerēšanu. 

Pilnu informāciju var saņemt:  

Zivsaimniecības direktorātā 

Vides, pārtikas un lauksaimniecības departamentā (DEFA) 

Thie Slieau Whallian 

Foxdale Road 

St Johns 

IM4 3AS 

Tālrunis: 01624 685857 

Fakss: 01624 685851 

E-pasts: - fisheries@gov.im  

 
Tīmekļa vietne: www.gov.im/recreationalfishing 

Kases darba laiki:  
no pirmdienas līdz piektdienai: 09.00-17.00

 
Vides, pārtikas un 

lauksaimniecības departaments 

2017 februāris 

  

Makšķernieku uzvedības kodekss 

2012. gada Zivsaimniecības likums un 2017. gada 
Iekšzemes zivsaimniecības noteikumi nosaka tiesību 
aktus par makšķerēšanu Menas salas saldūdens 
resursos. 

Pirms doties makšķerēt, makšķerniekiem ir jābūt 
pārliecinātiem, ka ir pilnībā informēti par visiem 
attiecīgajiem noteikumiem un regulām. 

Pilnu noteikumu komplektu var atrast Menas salas 
valdības tīmekļa vietnē:   

www.gov.im/legislationpolicy 

Lūdzu makšķerēt saprātīgi!  

Pirms došanās makšķerēt, visiem saldūdens 
makšķerniekiem jābūt klāt derīgai licencei, neatkarīgi no tā, 
vai makšķerē upēs, ūdenskrātuvēs vai stāvošos ūdeņos 
(publiskos vai privātos). 

Makšķerējot, kopā ar licenci iesakām ņemt līdzi arī cita 
veida identifikācijas dokumentus. 

Licence ļauj makšķerniekam zvejot tikai ar vienu makšķeri 
un auklu, un makšķerniekiem nav atļauts lietot vairāk, kā 
vienu jebkura veida licenci. 

Pirms uzsākat makšķerēšanu upēs un privātajos ūdeņos, 
saņemiet atļauju no zemes īpašnieka vai iemītnieka. Bez 
atļaujas var izmantot dažu upju posmus; plašāku 
informāciju meklējiet DEFA Iekšzemes zivsaimniecības 
tīmekļa vietnē vai Menas salas makšķerēšanas 
rokasgrāmatā Isle of Man Angling Guide. 

Izņemot Ūdenskrātuvju atviegloto sezonas licenci 
/Consessionary Reservoir Season/, visas licences ir 
iespējams iegādāties tiešsaistē www.gov.im/onlineservices.  

Latvian 

mailto:fisheries@gov
http://www.gov/


LICENCES 

Ir pieejamas 4 veidu licences:  

 Ūdenskrātuvju licence - strauta un varavīksnes foreļu 
zvejai 6 norādītajās ūdenskrātuvēs un privātajās un 
rūpnieciskajās zivsaimniecībās. 

 Ūdenskrātuvju atvieglotā licence - strauta un 
varavīksnes foreļu zvejai 6 noteiktajās ūdenskrātuvēs. 

 Citu ūdeņu licence - lašu, foreļu, taimiņu, varavīksnes 
foreļu un zušu zvejai ūdeņos, kas neietilpst 6 
ūdenskrātuvēs, vai saldūdens zivju zvejai. 

 Saldūdens zivju licence - saldūdens zivju zvejai, 
izņemot lašu, taimiņu, foreļu, varavīksnes foreļu un 
zušu privātajai vai komerciālajai saldūdens zivju zvejai 
un Eairy Dam ūdenskrātuvē. 

Ūdenskrātuvju atvieglotās licences ir pieejamas pensionāriem un 
makšķerniekiem-invalīdiem, uz šīm licencēm attiecas atbilstības 
kritēriji. Šīs licences ir iespējams iegādāties DEFA birojos 
Sentdžonsā, tūristu informācijas centrā ostas terminālā Duglasā 
vai pasta nodaļās (nav pieejamas tiešsaistē). 

Ir pieejamas sezonas, nedēļas un dienas Ūdenskrātuvju un 
Citu ūdeņu licences. Ūdenskrātuvju atvieglotās un Saldūdens 
zivju licences ir pieejamas tikai uz sezonu. 

Ja bērns ir jaunāks par 14 gadu, licence viņam ir bez maksas. 

Tie ir derīgi tikai līdz bērna 14. dzimšanas dienu. 

Jaunieši licences ir pieejamas personām līdz 19 gadiem. Tie ir 

derīgi tikai līdz 19. dzimšanas dienu. 

 

SEZONAS   

Lašu un taimiņu zveja – no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim 
ieskaitot. 

Strauta un varavīksnes foreļu zveja ūdenskrātuvēs un 
privātajās un komerciālajās zivsaimniecībās no 10. marta līdz 
31. janvārim ieskaitot. 

Strauta un varavīksnes foreļu zveja jebkuros ūdeņos, izņemot 
ūdenskrātuves vai privātās vai komerciālās zivsaimniecības – no 
1. aprīļa līdz 30. septembrim ieskaitot. 

Zušu zveja jebkuros ūdeņos – no 1. aprīļa līdz 
30. septembrim ieskaitot (tikai noķert un atbrīvot!). 

Saldūdens zivju zveja – saldūdens zivīm nav sezonas 
noslēguma, lai gan - zivsaimniecības īpašnieks drīkst patstāvīgi 
noteikt sezonas beigas. 

MAKŠĶERĒŠANA ŪDENSKRĀTUVĒS 

Ir 6 ūdenskrātuves: Clypse, Cringle, Kerrowdhoo, Ballure, 
Sulby un West Baldwin. 

Makšķerēšana ūdenskrātuvēs ir atļauta no pulksten 06.00 vai 
saullēkta (atkarībā no tā, kurš ir vēlāk), un 30 minūtes pēc 
saulrieta, vai 22.30 (atkarībā no tā, kurš ir agrāk). Lūdzu, ņemiet 
vērā, ka: 

(a) Kopējais maksimālais gala iemetiena svars ūdenskrātuvēs 
ir 15 grami.  

(b) Clypse un Kerrowdhoo ūdenskrātuvēs tradicionāli lieto 
tikai mušiņmakšķeri. 

(c) Makšķerējot ūdenskrātuvēs ar peldošajām mušām vai 
peldošajām ēsmām zem ūdens virsmas ar grimstošo 
auklu, jāizmanto bezatskabargas vai gofrētie vienžubura 
āķi. 

(d) Grimstošā aukla ir jebkura aukla, ar kuru makšķerē zem 
ūdens virsmas, izņemot pašu auklas galiņu - tipetu, kas 
pievienots tradicionālajai peldošajai mušiņauklai. 

(e) No marta līdz oktobrim (ieskaitot) dienas nozvejas limits 
ir 4 zivis. 

(f) No novembra līdz janvārim (ieskaitot) dienas nozvejas 
limits ir 2 zivis.  

(g) Ūdenskrātuvju atviegloto licenču īpašniekiem dienas 
nozvejas limits ir 2 zivis (visā sezonā). 

(h) Visās ūdenskrātuvēs ir aizliegts lietot gumijas tārpus vai 
līdzīgu mākslīgo ēsmu. 

(i) Visās 6 ūdenskrātuvēs ir aizliegta dzīvā ēsma, tārpi, 
zemes ēsma, organiskās vielas un aromātiskie mānekļi. 

(j) No novembra līdz janvārim ieskaitot, visās ūdenskrātuvēs 
makšķerēšanai jāizmanto bezatskabargas vai gofrētos 
āķus. 

Eairy Dam un Block Eary var zvejot tie makšķernieki, kuru rīcībā ir 
Citu ūdeņu licence. 

Eairy Dam saldūdens zivis var zvejot tie makšķernieki, kuriem ir 
Saldūdens zivju licence. 

MAKŠĶERĒŠANA UPĒS 

(a) Dienas nozvejas ierobežojums ir 3 zivis, no kurām ne 
vairāk, kā 1 var būt lasis vai taimiņš. 

(b) Ja noķerat un izlemjat saglabāt lomā lasi vai taimiņu, 
zveja ir jāpārtrauc nekavējoties! 

(c) Kopējais maksimālais gala iemetiena svars upēs ir 20 
grami.  

(d) Tikai SEZONAS Citu ūdeņu licences ir derīgas zvejai 
oktobra mēnesī. 

(e) Makšķernieki kā ēsmu nedrīkst izmantot nekādas vēžu 
sugas! 

(f) Makšķernieki kā ēsmu nedrīkst izmantot nekādu zivju sugu 
ikrus! 

 

SALDŪDENS ZIVJU ZVEJA 

Saldūdens zivju zveja ir atļauta privātajās un komerciālajās 
saldūdens zivju zivsaimniecībās un Eairy Dam. 

Saldūdens zivis drīkst tikai noķert un palaist vaļā! Zivis drīkst 
tikai īslaicīgi glabāt uzglabājamajā tīklā / maisā, jo tās ir 
jāatbrīvo dzīvas tai pašā ūdenī, kurā tās tika notvertas. 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 Auklas izturība nedrīkst pārsniegt 4.5kg / 10lb. 

 Āķi nedrīkst pārsniegt 6 izmēru ar maksimālo starpāķa 
atstarpi 9mm. 

 Drīkst izmantot jebkādu pludiņu, ja vien tas nepārsniedz 
noteikto kopējo maksimālo gala iemetiena svaru. 

 Nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz vobleru un 
mānekļu garumu. 

 Nedrīkst lietot vairākus āķus, izņemot: 

i) ja tiek izmantots mezgls ar vienu vai diviem droperiem 
(tikai mušiņmakšķerēšanā)  

ii) ja vobleris tiek izmantots tikai spiningošanai. 

 Nekad nedrīkst būt vairāk, kā trīs āķu stiprinājuma punkti! 

 Nepareizi pieāķējusies zivs ir nekavējoties jāatlaiž ūdenī. 

 Makšķerniekiem ir jābūt klāt zivju uztveršanas tīkliņam, 
kas ir jāizmanto, lai izceltu zivi no ūdens. 

 Visi zuši jāatlaiž dzīvi nekavējoties pēc to noķeršanas. 

 Zveja ir jāpārtrauc tad, kad zivju dienas nozvejas limits ir 
sasniegts un nolemts noķerto lomu saglabāt; tādā 
gadījumā vairs nedrīkst turpināt zivju makšķerēšanu un to 
atbrīvošanu. 

 Makšķeres nedrīkst atstāt bez uzraudzības ar ēsmu vai 
āķiem ūdenī; makšķerniekiem vienmēr ir jāuzrauga savas 
makšķeres! 

 Sviniņus ar svaru, kas ir lielāks par 0,6 gramiem ir 
aizliegts izmantot, ja vien tie jau nav aprīkoti ar barotavu, 
slīdošo pludiņu vai mānekli. 

 Bezsvina sviniņi ir pieļaujami, ja tie atbilst maksimālajiem 
iemetiena svara noteikumiem. 

 Ir aizliegts pārdot, piedāvāt vai izlikt pārdošanai ar 
makšķeres un auklas palīdzību noķertus lašus, taimiņus, 
strauta vai varavīksnes foreles, zušus vai saldūdens zivis. 
Tas pats attiecas uz zivju barteru vai apmaiņu pret 
precēm vai pakalpojumiem. 

 Zivju uztveršanas tīkliņiem, uzglabāšanas tīkliņiem un 
maisiem ir jābūt izgatavotiem no bezmezglu tīkla acs 
materiāla. 

 Makšķerējot ar ēsmu, drīkst būt tikai viens āķis. 


