
 
Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Dziļezera platībā. Makšķerēšana 
notiek saskaņā ar spēkā esošiem makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens 
medības regulējošiem normatīvajiem aktiem ar šādām atkāpēm: 
• Makšķerēšana no laivām atļauta no 1. maija līdz ezera aizsalšanai tikai 
gaišajā dienas laikā, ne agrāk kā 1h pirms saullēkta un ne vēlāk lā 1h pēc 
saulrieta;  Vienam makšķerniekam dienas lomā atļauts paturēt zandartus un  •
zušus-pa vienam no katras sugas, pārējas zivis-saskaņā ar MK Makšķerēšanas 
noteikumiem  Atļauts iegādāties divas licences un lomā paturēt divas reizes ; •
lielāku zivju skaitu;  Aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām;•  
• • Nav atļauts braukt ar motorlaivām;  Tauvas josla 4m no ūdens.

Licences veidi un cena:
Vienas dienas no ledus 1,50 Eur;
Vienas dienas no krasta, laipas vai laivas 3,00 Eur;
Gada bezmaksas licence no krasta, laipas
vai laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas
laika periodā 1.maijs - 31.maijs).

 sastapt līdakas, asarus, karūsu, raudas, 

www.ezeri.lv

Mazezers atrodas Limbažu novada, 
Limbažu pagasta teritorijā un tā ūdens 
virsmas platība ir 5,3 ha. Vidējais dziļums 
ir 5,6 metri, bet maksimālais - 13,2 metri. 
Šeit mīt asaris, ausleja, līdaka, līnis, 
mailīte, rauda, kā arī rudulis. 

 
Licencēto makšķerēšanu organizē Limbažu novada pilnvarotā sabiedriskā 
organizācija «Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība», tālr. 
26302213. 
Makšķerēšana notiek saskaņā ar spēkā esošiem makšķerēšanu, vēžošanu un 
zemūdens medības regulējošiem normatīvajiem aktiem ar šādām atkāpēm: 
• Makšķerēšana no laivām un krasta atļauta tikai gaišajā dienas laikā, ne agrāk 
kā 1h pirms saullēkta un ne vēlāk lā 1h pēc saulrieta;  Vienam makšķerniekam  •
dienas lomā atļauts paturēt zandartus un zušus-pa vienam no katras sugas, 
pārējas zivis-saskaņā ar MK Makšķerēšanas noteikumiem  Atļauts iegādāties ; •
divas licences un lomā paturēt divas reizes lielāku zivju skaitu;  Aizliegts •
nodarboties ar zemūdens medībām;  Nav atļauts braukt ar motorlaivām;  •
• Tauvas josla 4m no ūdens.

Licences veidi un cena:
Vienas dienas no ledus 1,50 Eur;
Vienas dienas no krasta, laipas vai laivas 3,00 Eur;
Gada bezmaksas licence no krasta, laipas
vai laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas
laika periodā 1.maijs - 31.maijs).

www.ezeri.lv

Riebezers atrodas Limbažu novada, Limbažu pagasta teritorijā un tā ūdens 
virsmas platība ir 82,2 ha. Vidējais dziļums ir 6,2 m, bet maksimālais - 12,8 m. 
Šeit mīt plicis,asaris, grundulis, karūsa, līdaka, līnis, plaudis, rauda, rudulis, 
vēdzele, kā arī vīķe. 
Licencēto makšķerēšanu organizē Limbažu novada pilnvarotā sabiedriskā 
organizācija «Jumpravmuižas ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība», tālr. 
26179055, 267258758.

Licences veidi un cena:
Vienas dienas no ledus 1,50 Eur;
Vienas dienas no krasta, laipas vai laivas 3,00 Eur;
Gada bezmaksas licence no krasta, laipas
vai laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas
laika periodā 1.maijs - 31.maijs).

 

Makšķerēšana notiek saskaņā ar spēkā esošiem 
makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības 
regulējošiem normatīvajiem aktiem ar šādām atkāpēm: 
• Makšķerēšana no laivām un krasta atļauta tikai gaišajā 
dienas laikā, ne agrāk kā 1h pirms saullēkta un ne vēlāk 
kā 1h pēc saulrieta;  Vienam makšķerniekam dienas  •
lomā atļauts paturēt zandartus un zušus-pa vienam no 
katras sugas, pārējas zivis- saskaņā ar MK 
Makšķerēšanas noteikumiem  Atļauts iegādāties ; •
divas licences un lomā paturēt divas reizes lielāku zivju 
skaitu;  Aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām;•  

• • Nav atļauts braukt ar motorlaivām;  Tauvas josla 4m no ūdens.

Saudzīgi izturēties pret dabu,
nepiesārņot ūdenstilpnes un to piekrastes joslu.

plaužus, līņus, ruduļus, karpas, pličus.

Limbažu pilsētā ielejveida padziļinājumā 
atrodas Limbažu Lielezers, tā platība ir 
256 ha, masimālais dziļums - 6,5m, 
vidējais - 3,8m. 
Makšķerniekus Limbažu Lielezerā vilina 
tādas zivju sugas kā zandarts, līdaka, asaris, 
zutis, vēdzele, rauda, plaudis, sudrabkarūsa, 
rudulis, līnis, karūsa kā arī karpa.

Limbažu Lielezers

Ezers atrodas Limbažu ziemeļrietumu pusē
 īpaši aizsargājamā dabas teritorijā - 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas 
lieguma «Dūņezers» zonā ir «Natura 2000» 
teritorija. Dūņzezera platība
 ir 135,6 ha, vidējais dziļums ir 1m, bet 
maksimālais - 2m. Piebraucamais ceļš 
izveidots no  K. Barona ielas (Limbažu 
apvedceļa) puses.
Rudeņos un pavasaros ezerā mēdz 
veidoties peldošās «salas» - atraujas krastu 
daļas, kas mēdz sašaurināt pārejas starp 
plačiem. Šeit makšķerniekiem ir iespēja 

Limbažu Dūņezers

www.ezeri.lv
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Augstrozes Lielezers

Ezers atrodas Limbažu novada Umurgas 
pagasta administratīvajā teritorijā. Iekļauts 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, dabas
lieguma «Augstroze» zonā, ir «Natura 2000» 
teritorija. Lielezera platība ir 400 ha vidējais 
dziļums ir 2,3m, bet maksimālais - 4,2m.

karūsu, raudas,plaužus, līņus, ruduļus, vēdzeles, pličus.

Dienvidaustrumu piekrastē krasti stāvi.
Ezeram iespējams piekļūt no viesu nama 
«Lauvaskalni» puses un no viensētas 
«Griezes». Šeit makšķerniekam ir iespēja
sastapt zandartu, līdakas, asarus, zušus,

Makšķerēt un vēžot savam patēriņam ir tiesības personai, kurai zivju un 
vēžu ieguves laikā ir klāt:
 derīga makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte (izņemot šo •

   noteikumu 3. punktā minētās personas) vai elektroniski (internetā) iegādāta 
   makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte, kurā norādīts 
   personas vārds, uzvārds un personas kods, vai tiek nosauktas šādas kartes 
   numurs;
 dokuments, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu (fotogrāfija, vārds, •

   uzvārds un personas kods), bet personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 
   gadiem - invaliditātes apliecība;
 vietās, kurās organizēta licencētā makšķerēšana, licencētā vēžošana vai •

   licencētās zemūdens medības,-derīga īpašā atļauja (licence) vai elektroniski 
   (internetā) iegādāta īpašā atļauja (licence) vai tiek nosaukts tās numurs.
Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte nav
nepieciešama personām, kas jaunākas par 16 gadiem un vecākas par
65 gadiem, kā arī personas ar invaliditāti.

Vienai personai atļauts lomā paturēt šādu sugu zivis:

Zandarts, līdaka, vēdzele, līnis - 5gb.       Zutis - 3gb.                  Asari - 5kg.

Vienai personai atļauts lomā paturēt zivis, kuru minimālais pieļaujamais 
garums ir šāds:
50 centimetri - līdakai un zutim;
45 centimetri - zandartam;
35 centimetri - vēdzelei;
25 centimetri - līnim.

Aizliegts lomā paturēt:
līdakas - no 1. marta līdz 30. aprīlim;
zandartus - no 16. aprīļa līdz 31. maijam;

No 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegta jebkura veida makšķerēšana:
no laivām un citiem peldošiem transportlīdzekļiem kanālos un caurtecēs, kas 
savstarpēji savieno ezerus vai savieno upes un ezerus ar upēm.
No 1. marta līdz 30. aprīlim aizliegts izmantot ēsmai zivis jebkuros ūdeņos.

Tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar
zemes īpašnieku ir paredzēta kājāmgājējiem, bet pārējās darbības 
saskaņojot ar īpašnieku.

Riebezers

Mazezers

www.ezeri.lv
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Auziņu ezers atrodas Limbažu novada, 
Limbažu pagasta teritorijā un tā ūdens 
virsmas platība ir 55,0 ha. Vidējais dziļums 
ir 4,1 metri, bet maksimālais dziļums - 
13,4 metri. Šeit mīt plicis, ķīsis, ausleja, 
līdaka, līnis, mailīte, rauda,rudulis, vīķe, 
asaris, karūsa, plaudis, vēdzele. Licencēto 
makšķerēšanu organizē Limbažu novada
domes pilnvarotā sabiedriskā organizācija 
«Jumpravmuižas ezeru virknes 
apsaimniekotāju biedrība»,
 

Licences veidi un cena:
Vienas dienas no ledus 1,50 Eur;
Vienas dienas no krasta, laipas vai laivas 3,00 Eur;
Gada bezmaksas licence no krasta, laipas vai laivas (izņemot 
makšķerēšanu no laivas laika periodā 1.maijs - 31.maijs).

www.ezeri.lv

Dziļezers (32,0 ha) atrodas Limbažu novada 
teritorijā. Vidējais dziļums ir 12,4 metri, bet 
maksimālais - 32,1 metri. Šeit mīt 
akmeņgrauzis, asaris, ausleja, karūsa, 
līdaka, līnis, plaudis, plicis, rauda, rudulis, 
spidiļķis, vīķe, ķīsis, grundulis, platgalve, 
vēdzele, zutis, ālants. Licencēto 
makšķerēšanu organizē Limbažu novada 
pilnvarotā sabiedriskā organizācija 
«Jumpravmuižas ezeru virknes 
apsaimniekotāju 
biedrība», tālr. 64000825, 26302213.

Šeit makšķerniekiem ir iespēja sastapt tādas zivju sugas kā zandarts, līdaka, 
asaris, vēdzele, rauda, plaudis, sudrabkarūsa, rudulis, līnis, karūsa kā arī karpa 
un vēžus.
Licences veidi un cena:
Vienas dienas licence 2,85 Eur;          
Vienas dienas licence maija mēnesī 4,00 Eur;
Vienas dienas vēžošanas licence 21,50 Eur;                   
Diennakts licence 5,00 Eur;
Mēneša licence 12,00 Eur;
Ziemas sezonas (no 1. janvāra līdz 30. aprīlim) 15,00 Eur;               
Gada 40,00 Eur;
Gada bezmaksas.

Katvaru ezerā atļauts makšķerēt no airu laivām, 
kas reģistrētas CSDD un kuru jauda 
nepārsniedz 3,7 kw. Tauvas josla 10m no
ūdens. 

Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra 
noteikumiem Nr. 800 «Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 
noteikumi» ar šādām atkāpēm: 
• viena makšķernieka dienas lomā atļauts paturēt: karpas - ne vairāk par 3gb., 
bet pārējo sugu zivis, kas nav norādītas Makšķerēšanas noteikumu 16. punktā, 
lomā paturamais kopējais svars nepārsniedz 5kg; 
• makšķernieks var iegādāties un makšķerējot vienlaicīgi izmantot divas reizes 
vairāk makšķerēšanas rīku, nekā noteikts Makšķerēšanas noteikumos un lomā 
paturēt divas reizes lielāku zivju skaitu svaru.  Tauvas josla 10 m no ūdens.  • 
Šeit makšķerniekiem ir iepsēja sastapt zandartu, karpas, līdakas, 
asarus, karūsu, raudas, plaužus, līņus, ruduļus, pličus.

 

tālr.26302213 (Ilmārs Bērziņš). Makšķerēšana notiek saskaņā ar 
Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumiem Nr.800 
«Makšķerēšanas noteikumi» ar šādām atkāpēm: 
• Makšķerēšana no krasta un laivām atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne 
agrāk kā 1h pirms saullēkta un ne vēlāk kā 1h pēc saulrieta;  Vienam •
makšķerniekam dienas lomā atļauts paturēt zandartus un zušus-pa vienam no 
katras sugas, pārējas zivis-saskaņā ar vispārējiem makšķerēšanas 
noteikumiem;  Atļauts iegādāties divas licences un lomā paturēt divas reizes •
lielāku zivju skaitu nekā paredzēts;  Aizliegts nodarboties ar zemūdens medībā; •
• Makšķerēšanai no laivām atļauts izmantot tikai piekrastes zemes īpašniekiem 
piederošās laivas;  Nav atļauts braukt ar motorlaivām; •
• Tauvas josla 4m no ūdens.  

www.ezeri.lv
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MAKŠĶERĒŠANAS NOTEIKUMI LIMBAŽU LIELEZERĀ, 
DŪŅEZERĀ, AUGSTROZES LIELEZERĀ

Licences veidi un cena:
Vienas dienas 3,00 Eur;                                 Viena mēneša 7,00 Eur;
(derīga Limbažu Lielezerā, Limbažu Dūņezerā, Augstrozes Lielezerā),
Gada 30,00 Eur; 
(derīga Limbažu Lielezerā, Limbažu Dūņezerā un Augstrozes Lielezerā),
Gada bezmaksas. 

- To organizē Limbažu novada pašvaldības aģentūra «ALDA», 26142812, 
   alda@limbazi.lv.
 Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra -

  noteikumiem Nr. 800 «Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 
  noteikumi» ar šādām atkāpēm:
   Augstrozes Lielezerā, Dūņezerā atļauts makšķerēt no airu laivām, kas •
  reģistrētas CSDD un kuru jauda nepārsniedz 3,7 kw.
   Limbažu Lielezerā, Augstrozes Lielezerā aizliegts makšķerēt no laivas laika •
  periodā no 1.maija līdz 31.maijam.
   Ezeros aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām.•
   Ezeros tauvas josla 10m no ūdens.•

Lādes ezers

Katvaru ezers

Dziļezers

Āsteres ezers

Auziņu ezers

Lādes ezers ir 246 ha liels, atrodas 
Limbažu pagasta Lādezerā. Vidējais 
dziļums ir 5m, bet maksimālais - 12m. 
Lādes ezerā notiek licencēta 
makšķerēšana un to organizē biedrība 
«Lādes ezers» 26541667, 
jmladezers@inbox.lv. Makšķerēšana 
notiek saskaņā ar Ministru kabineta 
2015. gada 22. decembra noteikumiem 
Nr.800 «Makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību noteikumi» ar 
šādām atkāpēm:

www.ezeri.lv

 Lādes ezerā atļauts makšķerēt no airu •
laivām, kas reģistrēts CSDD;  Lādes •
ezerā aizliegts nodarboties ar zemūdens 
medībām;  Tauvas josla 10m no ūdens.•

www.ezeri.lv

Ezers atrodas Limbažu novadā, Katvaru 
pagastā un tā ūdens visrmas platība ir 64,7 ha. 
Katvaru ezerā notiek licencētā makšķerēšana 
un to organizē biedrība «Katvaru ezers», 
tālr. 29425534, katvaruezers@inbox.lv.
Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru 
kabineta 2015. gada 22. decembra 
noteikumiem Nr. 800 «Makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi» 
ar šādām atkāpēm:

Katvaru ezerā vienas dienas lomā atļauts paturēt vienu zandartu un trīs karpas, 
personai, kura iegādājusies pusgada licenci karpu makšķerēšanai Katvaru ezerā, 
karpu makšķerēšanai vienlaikus drīkst izmantot četrus makšķerēšanas rīkus, no 
kuriem katrs drīkst būt aprīkots ar vienu āķi.Katvaru ezerā aizliegts nodarboties ar 
zemūdens medībām. Šeit makšķerniekiem ir iespēja sastapt karpas, zandartus, 
līdakas, karūsu, raudas, plaužus, līņus, ruduļus, pličus.

Licences veidi un cena:
Vienas dienas 3,00 Eur;                            
Viena mēneša 5,00 Eur;
Ceturšņa licence 15,00 Eur;
Ziemas sezonas (no 1. janvāra līdz 30. aprīlim) 15,00 Eur;
Gada 30,00 Eur;                                       
Gada ar atlaidi 10,00 Eur,
Pusgada licence karpu makšķerēšanai 30,00 Eur,
Gada bezmaksas. 

Ezers atrodas Limbažu novadā, Viļķenes 
pagastā. Vidējais dziļums ir 3,9 metri, bet 
maksimālais dziļums - 6,0 metri. Ezeram ir 
vairākas (3 gb.) salas.
Āsteres ezerā notiek licencētā makšķerēšana 
un to organizē biedrība «Āsteres ezers», 
tālr.26705918, zalaiskurss@inbox.lv. 
 

Licences veidi un cena:
Vienas dienas 3,00 Eur;                                             Diennakts licence 5,00 Eur;
Vasaras un rudens sezonas 25,00 Eur;                     Ziemas sezonas 15,00 Eur;
Gada licence biedrības Āsteres ezers biedriem (70gb) 10,00 Eur.
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