Īrijas makšķerēšanas
noteikumu ceļvedis

Strauta Foreļu Makšķerēšana

Pārskats

Īrijā, tā pat kā daudzās valstīs, spēkā ir noteikumi, kas regulē kur un kā ir atļauts nodarboties ar
makšķerēšanu. Tas ir nepieciešams, lai varētu kontrolēt zivju resursus un aizsargāt tos pret nelegālām zivju
ieguves metodēm. Šī ceļveža mērķis ir sniegt makšķerniekiem ātru un kompaktu pārskatu par galvenajiem
noteikumiem vadoties no izvēlētās makšķerēšanas veida un zivju sugas. Ceļvedī galvenā uzmanība tiek
pievērsta makšķerēšanas noteikumiem Īrijas Republikā, kā arī tiek sniegta informācija par to kā Jūs varat
piekļūt Ziemeļīrijas makšķerēšanas noteikumiem.
Ceļvedis ir sastādīts vadoties pēc makšķerēšanas veida un tai pakārtotiem makšķerēšanas noteikumiem.
Katras sadaļas ievadā ir tabula ar visvairāk uzdodamajiem jautājumiem un atbildēm. Turpmākajos punktos
tiek sniegta papildus informācija.
Šajā ceļvedī sniegtā informācija ir pietiekami plaša un sniedz vispārīgu pārskatu par galvenajiem
makšķerēšanas noteikumiem, lai ļautu Jums saprast, kas nepieciešams pirms plānojat doties makšķerēt.
Mēs nevarējām pilnīgi visu aplūkot šajā mazajā ceļvedī, tāpēc pirms došanās makšķerēt mēs aicinām
Jūs vēlreiz pārbaudīt mūsu vietni www.fishinginireland.info , it īpaši tas skar informāciju par atsevišķām
makšķerēšanas vietām, kā arī ieteicams iegūt informāciju uz vietas(vietējos makšķerēšanas piederumu
veikalos, laivu nomās, makšķerēšanas klubu vietnēs).
Makšķerēšanas noteikumi tiek papildināti un pilnveidoti visu laiku, tāpēc pirms došanās makšķerēt
pārbaudiet jaunākos noteikumus šeit https://fishinginireland.info/regulations/

Piekļuve ūdenstilpnēm

Nodarboties ar makšķerēšanu Īrijā parasti ir viegli , jo lielākoties makšķerēšana ir vai nu bezmaksas
vai arī vietējo klubu kontrolē,kuri nodrošina atļauju pieejamību plašākai sabiedrībai. Gadījumos, kad
makšķerēšanu kontrolē klubi vai privāti īpašnieki piekļuve makšķerēšanas vietām iespējama noteiktos
ieejas/izejas punktos,kas norādīti pērkot atļauju. Citos gadījumos, piemēram, ja makšķerēšana notiek bez
maksas, bet piekļuve ūdenstilpnei iespējama caur privātu īpašnieku zemes teritoriju(pļava,lauksaimniecībā
izmantojama zeme, parks) , nepieciešams saņemt zemes īpašnieka atļauju pirms škērsot šo teritoriju.
Zemes īpašniekiem ne vienmēr pieder zvejas tiesības ūdenstilpnē, kura pieguļ vai šķērso viņu zemi, tāpēc
makšķerniekam pirms zvejas ir jāpārliecinās, ka viņš ir ieguvis pareizās atļaujas.

Makšķerēšanas noteikumi iekšējos
ūdeņos(saldūdens).

Pastāv daži vispārējie noteikumi, kuri ir kopēji visos ezeros, upēs un strautos:
 Vienīgais atļautais makšķerēšanas aprīkojums ir makšķere ar auklu.
 Vienam makšķerniekam atļauts makšķerēt ne vairāk kā ar divām makšķerēm vienlaicīgi.
 Aizliegts izmantot dzīvas zivis ēsmai.
 Aizliegts pārvest dzīvas raudas no vienas ūdenstilpnes uz citu.
 Aizliegts nogalināt vai paturēt nepareizi aizāķētas zivis( t.i. zivis , kuras nav noķertas ar āķi mutē
cēmerētas)
 Aizliegts ķert zušus un jebkurš ,netīši noķerts, zutis ir nekavējoties jāatlaiž atpakaļ ūdenī
 Ūdeņos,kuri noteikti,kā slēgti,kā arī ūdeņos kur pastāv lašveidīgo ķer un atlaid makšķerēšana, aizliegts
izmantot ēsmai tārpus un atļauta makšķerēšana izmantojottikai bezatskabargas vienžubura vai
divžubura āķus

Vai valsts licence
nepieciešama?

Nē

Valsts licence nav nepieciešama

Vai nepieciešama vietējā
atļauja?

Jā

Atļaujas galvenokārt nepieciešamas upēs
Makšķerēšanai daudzos ezeros atļauja nav
nepieciešama

Slēgta/ atvērta
Sezona?

Jā

Atkarigs no ūdenstilpnes

Lomā paturamo zivju skaits?

Jā

Atkarigs no ūdenstilpnes

Lomā paturamo zivju garums?

Jā

Atkarigs no ūdenstilpnes

Makšķerēšanas veidi?

Jā

Atkarigs no ūdenstilpnes

Licence: Strauta foreļu makšķerēšanai nav nepieciešama valsts licence.
Atļauja: Visbiežāk foreļu makšķerēšau upēs kontrolē un organizē makšķernieku klubi, kuriem parasti pieder makšķerēšanas tiesības upē vairāku kilometru garumā. Šie klubi parasti nodrošina
viesmakšķerniekus ar dienas atļaujām. Atļauju cena parasti svārstās 10- 20 eiro robežās un tās var
iegādāties vietējos makšķerēšanas piederumu veikalos,kā arī klubu mājas lapās.
Foreļu makšķerēšana daudzos ezeros ,kā Corrib, Mask, Conn Cullin, Arrow, Allen, Ree un Derg ir bezmaksas
un atļaujas nav nepieciešamas.
Sezonas: Foreļu makšķerēšanas sezonas sākumu un beigu datumi var atšķirties atkarībā no ūdenstilpnes.
Sākums parasti ir laikā no 15. Februāra līdz 17.Martam. Parasti sezona tiek slēgta 30.Septembrī ar dažiem
izņēmumiem no 15.Septembra līdz 12.Oktobrim. Klubu pārvaldītos ūdeņos datumi var atšķirties.
Lomā paturamo zivju skaits: Daudzām ūdenstilpnēm pastāv lomu skaita ierobežojumi ,lūdzu pārbaudiet
to pirms dodieties makšķerēt. Inland Fisheries Ireland (Īrijas Iekšzemes Zivsaimniecība) iesaka makšķerēt
saprātīgi un atbildīgi , kā ari praktizēt noķer un atlaid principus.
Lomu izmēri: Gandrīz katrā upē un ezerā ir noteikti strauta foreles izmēru ierobežojumi. Tie var atšķirties
atkarībā no ūdenstilpnes , sīkāku informāciju var atrast mūsu mājas lapas sadaļā -foreles:
https://fishinginireland.info/trout/
Makšķerēšanas veidi: Daudziem makšķerēšanas klubiem būs savi iekšējie noteikumi, kā piemērām
-”atļauta vienīgi mušiņmakšķerēšana”. Ja makšķerējat slēgtā upē vai upē, kur tiek ķerti laši pēc princi-pa
noķer un atlaid, tad Jūs nedrīkstat izmantot tārpus ēsmai un atļauti ir vienīgi bezatskabargu vien- un
divžuburu āķi.
Makšķerēšanas noteikumi tiek papildināti un pilnveidoti visu laiku, tāpēc pirms došanās makšķerēt
pārbaudiet jaunākos noteikumus šeit https://fishinginireland.info/regulations/

Lašu makšķerēšana
Vai valsts licence
nepieciešama?

Jā

Vienmēr nepieciešama Valsts licence

Vai nepieciešama vietējā
atļauja?

Parasti jā

Lielākoties lašu makšķerēšanai ir nepieciešama
vietējā atļauja

Slēgta/ atvērta
Sezona?

Jā

Atkarīgs no ūdenstilpnes

Lomā paturamo zivju skaits?

Jā

Nedrīkst lomā paturēt zivis no ķer un atlaid
ūdenstilpnes.
1-3 zivs no atvērta tipa ūdenstilpnēm , bet līdz 10
zivīm gadā

Lomā paturamo zivju garums?

Nē

Nav izmēra ierobežojumu

Makšķerēšanas veidu
ierobežojumi?

Bieži

Bieži vietējie ūdenstilpnes noteikumi

Licence: Makšķerējot lašus Jums nepieciešama valsts Licence. Licence sastāv no reģistrācijas grāmatas
un zivs marķiera(plastmasas cilpa ar kārtas nummuru),katrai zivij, ko izlemsiet paturēt. Licences
iespējams iegādāties šeit: https://store.fishinginireland.info/
 Visiem lašiem, kurus Jūs nolēmāt paturēt jābūt marķētiem un iereģistrētiem grāmatā.
 Visiem lašiem, kurus Jūs noķērāt un atlaidāt tā pat ir jābūt iereģistrētiem grāmatā.
 Makšķerniekam aizliegts pārdot noķertu lasi.
Īrijā mēs katru gadu publicējam sarakstu ar lašu makšķerēšanai pieejamām ūdenstilpnēm , kuras iedalās:
1. Atvērtas makšķerēšanai,
2. Slēgtas makšķerēšanai
3. Atvērtas tikai ķer un atlaid makšķerēšanai.
Šis saraksts ir pieejams tiešsaistē un jāaplūko pirms došanās makšķerēt:
https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/
Atļaujas: Papildus valsts Licencei Jums būs nepieciešama vietējā ūdenstilpnes atļauja. Parasti šīs
atļaujas var nopirkt vietējos makšķerēšanas piederumu veikalos vai no ūdenstilpnes pār-valdītāja(kluba).
Sezonas: Lašu makšķerēšanas sezona dažās ūdenstilpnēs sākas 1.Janvārī, citās ūdenstilpnēs dažādos
datumos Februārī , Martā, Aprīlī un Maijā. Lašu makšķerēšanas sezona tiek slēgta 30.Septembrī visā
valstī.

Lomā paturamo zivju skaits: . Atļauts paturēt lomā 10 laši vai taimiņu (virs 40 cm) viena gada laikā.
Lomā paturamo zivju skaits ir tieši pakārtots konkrētas ūdenstilpnes valsts piešķirtai kvotai.
Levērojot 10 paturamo zivju kvotu gadā ,makšķernieks drīkst paturēt:
 Vienas dienas laikā no 1.Janvāra līdz 11.Maijam- Vienu(1) lasi (bez izmēra ierobežojuma), vai taimiņu
(virs 40 cm) bet nepārsniedzot 3 zivis šajā periodā
 Vienas dienas laikā no 12.Maija līdz 31.Augustam - Trīs (3)lašus(bez izmēra ierobežojuma) vai
taimiņu (virs 40 cm),izņemot ūdenstilpnes, kur atļauts paturēt tikai vienu zivi(lasi)
 Vienas dienas laikā no 1.Septembra līdz sezonas beigām: Vienu(1) lasi (bez izmēra ierobežojuma) vai
taimiņu (virs 40 cm)
Pēc dienas ,paturamā loma,limita sasniegšanas makšķerniekam ir atļauts turpināt makšķerēt ķerot
un atlaižot zivis, lietojot bezatskabargu vienžubura un/vai divžubura āķus. Tārpus par ēsmu aizliegts
izmantot.
Aizliegts nogalināt un paturēt nepareizi aizķertas /aizcirstas zivis.
Lomu izmēri: Lašiem nepastāv loma garuma ierobežojumi
Makšķerēšanas veidi un citi noteikumi:
Ūdenstilpnēs ,kur spēkā tikai ķer un atlaid makšķerēšana :
 Aizliegta makšķerēšana ar tārpiem
 Mānekļiem jābūt aprīkotiem ar bezatskabargu vienžubura vai divžubura āķiem
 Jāapietas ar zivīm saudzīgi un uzmanīgi. Zivs atkabināma un atlaižama neizceļot to no ūdens.
Kamēr iepriekš minētais sniedz plašu galveno noteikumu izklāstu, pastāv vietējie noteikumi un regulas,
kuri mainās atkarībā no upes/ezera, kurā makšķerējat: Makšķerniekiem vietējā līmenī būs jāatrod, kādi
noteikumi tik piemēroti konkrētai ūdenstilpnei un/vai jāskatās mūsu mājaslapā
https://fishinginireland.info/salmon/
Makšķerēšanas noteikumi tiek papildināti un pilnveidoti visu laiku, tāpēc pirms došanās makšķerēt
pārbaudiet jaunākos noteikumus šeit: https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/

Taimiņu(sea trout) makšķerēšana
Vai valsts licence
nepieciešama?

Jā

Vienmēr nepieciešama Valsts licence

Vai nepieciešama vietējā
atļauja?

Parasti jā

Lielākoties taimiņu makšķerēšanai ir
nepieciešama vietējā atļauja

Slēgta/ atvērta
Sezona?

Jā

Atkarigs no ūdenstilpnes

Lomā paturamo zivju skaits?

Jā

1-3 taimiņi(40+cm) dienā, ne vairāk kā 10 zivis
gadā. 3 zivis dienā (bez izmēra ierobežojuma)

Lomā paturamo zivju garums?

Nē

Nav izmēra ierobežojumu

Makšķerēšanas veidu
ierobežojumi?

Bieži

Bieži vietējie ūdenstilpnes noteikumi

Licence: Makšķerējot taimiņus Jums nepieciešama valsts Licence. Licence sastāv no reģistrācijas
grāmatas un zivs marķiera(plastmasas cilpa ar kārtas nummuru),katrai zivij, ko izlemsiet paturēt.
Licences iespējams iegādāties šeit: https://store.fishinginireland.info/
Katram taimiņam garākam par 40 cm tiek piemēroti tādi paši noteikumi, kā lasim:
 Visiem taimiņiem,kuri garāki par 40 cm un kurus ir nolemts paturēt ir jābūt marķētiem un
reģistrētiem grāmatā
 Visi noķertie un atlaistie taimiņi garāki par 40 cm attiecīgi ir jāreģistrē grāmatā
 Aizliegts pārdot noķertu taimiņu
Īrijā mēs katru gadu publicējam sarakstu ar lašu un taimiņu makšķerēšanai pieejamām ūdenstilpnēm
,kuras iedalās:
1. Atvērtas makšķerēšanai,
2. Slēgtas makšķerēšanai
3. Atvērtas tikai ķer un atlaid makšķerēšanai.
Šis saraksts ir pieejams tiešsaistē un jāaplūko pirms došanās makšķerēt:
https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/
Atļaujas: Papildus valsts Licencei Jums būs nepieciešama vietējā ūdenstilpnes atļauja. Parasti šīs
atļaujas var nopirkt vietējos makšķerēšanas piederumu veikalos vai no ūdenstilpnes pār-valdītāja(kluba)
Sezonas: Taimiņu makšķerēšanas sezona dažās ūdenstilpnēs sākas 1.Janvārī, citās ūdenstilpnēs dažādos
datumos Februārī , Martā, Aprīlī un Maijā. Taimiņu makšķerēšanas sezona tiek slēgta 30.Septembrī, bet
dažās ūdenstilpnēs tā ilgst līdz 12.Oktobrim.

Lomā paturamo zivju skaits: . Atļauts paturēt lomā 10 laši vai taimiņu (virs 40 cm) viena gada laikā.
Lomā paturamo zivju skaits ir tieši pakārtots konkrētas ūdenstilpnes valsts piešķirtai kvotai.
Ievērojot 10 paturamo zivju kvotu gadā ,makšķernieks drīkst paturēt:
 Vienas dienas laikā no 1.Janvāra līdz 11.Maijam- Vienu(1) lasi (bez izmēra ierobežojuma), vai taimiņu
(virs 40 cm) bet nepārsniedzot 3 zivis šajā periodā
 Vienas dienas laikā no 12.Maija līdz 31.Augustam - Trīs (3)lašus(bez izmēra ierobežojuma) vai
taimiņu (virs 40 cm),izņemot ūdenstilpnes, kur atļauts paturēt tikai vienu zivi(lasi)
 Vienas dienas laikā no 1.Septembra līdz sezonas beigām: Vienu(1) lasi (bez izmēra ierobežojuma) vai
taimiņu (virs 40 cm)
 Vienas laikā zvejnieks drīkst turēt trīs taimiņus (mazāk par 40 cm), bet, ja makšķernieks izvēlas
saglabāt taimiņu virs 40 cm, viņam jābūt marķētam un reģistrētam.
Pēc dienas ,paturamā loma,limita sasniegšanas makšķerniekam ir atļauts turpināt makšķerēt ķerot
un atlaižot zivis, lietojot bezatskabargu vienžubura un/vai divžubura āķus. Tārpus par ēsmu aizliegts
izmantot.
Aizliegts nogalināt un paturēt nepareizi aizķertas /aizcirstas zivis.
Lomu izmēri: Nepastāv izmēru ierobežojumi taimiņam, tomēr jebkurš taimiņš virs 40 cm, kuru jūs
izvēlaties paturēt ir jāmarķē un jāreģistrē grāmatā.
Makšķerēšanas veidi un citi noteikumi:
Ūdenstilpnēs ,kur spēkā tikai ķer un atlaid makšķerēšana :
 Aizliegta makšķerēšana ar tārpiem
 Mānekļiem jābūt aprīkotiem ar bezatskabargu vienžubura vai divžubura āķiem
 Jāapietas ar zivīm saudzīgi un uzmanīgi. Zivs atkabināma un atlaižama neizceļot to no ūdens.
Nav atļauts nogalināt un lomā paturēt taimiņus sekojošās vietās:
 Galvejas, Konemaras, Ballinakilas zvejniecības rajonos, tostarp jūrā no Hags Head Klēras Grāfistē
līdz Klebas līcim(ieskaitot visus ūdeņus ,kas ieplūst Klebas līcī) Bangoras zvejniecības apgabalā uz
dienvidiem no līnijas, kas novilkta no austrumiem uz rietumiem caur Achill Head
 Kerijas rajons-tajā jūras daļā uz austrumiem no līnijas, kas savieno Bolus Head un Lamb Head, kā arī
visos tur ieplūstošos ūdeņos(Waterville apgabals)
Kamēr iepriekš minētais sniedz plašu galveno noteikumu izklāstu, pastāv vietējie noteikumi un regulas,
kuri mainās atkarībā no upes/ezera, kurā makšķerējat: Makšķerniekiem vietējā līmenī būs jāatrod, kādi
noteikumi tik piemēroti konkrētai ūdenstilpnei un/vai jāskatās mūsu mājaslapā
https://fishinginireland.info/salmon/
Makšķerēšanas noteikumi tiek papildināti un pilnveidoti visu laiku, tāpēc pirms došanās makšķerēt
pārbaudiet jaunākos noteikumus šeit: https://fishinginireland.info/salmon/salmonregs/

Pārējo(mazvērtīgo) saldūdens zivju makšķerēšana

Līdaku makšķerēšana

(Asari, karpas, raudas utt)

Vai valsts licence
nepieciešama?

Nē

Valsts licence nav nepieciešama

Vai valsts licence
nepieciešama?

Nē

Valsts licence nav nepieciešama

Vai nepieciešama vietējā
atļauja?

Reti

Atļaujas nepieciešamas tikai dažās ūdenstilpnēs

Vai nepieciešama vietējā
atļauja?

Reti

Atļaujas nepieciešamas tikai dažās ūdenstilpnēs

Slēgta/ atvērta
Sezona?

Nē

Atļauts cauru gadu

Slēgta/ atvērta
Sezona?

Nē

Atļauts cauru gadu

Lomā paturamo zivju skaits?

Jā

1.līdaka dienā

Lomā paturamo zivju skaits?

Jā

4 zivis dienā

Lomā paturamo zivju garums?

Jā

Ne garāka par 50 cm

Lomā paturamo zivju garums?

Jā

Ne garākas par 25 cm

Makšķerēšanas veidi?

Jā

Dažādi, skatīt zemāk

Makšķerēšanas veidi?

Jā

Dažādi, skatīt zemāk

Licence: Līdaku makšķerēšanai Īrijā nav nepieciešama valsts licence.
Atļaujas: Lielākoties līdaku makšķerēšana Īrijā ir bezmaksas. Pastāv tikai dažas vietas, kur ne-pieciešamas
atļaujas līdaku makšķerēšanai. Pārsvarā tādas ir:
 Midland Fisheries Area: 		
https://fishinginireland.info/midland-permit/
 par ESB fisheries: 		
https://www.esb.ie/acting-responsibly/fisheries-2
kā arī dažos mazos vietēji pārvaldītos ezeros.
Sezonas: Līdaku makšķerēšana atļauta visa gada garumā.
Lomā paturamo zivju skaits: Atļauts paturēt vienu(1) līdaku ne garāku kā 50 cm, vai 0.75 kg lidakas
gaļas(ja zivs tiek filēta)
Lomu izmēri: Visas līdakas garākas par 50 cm (mērot no zivs mutes līdz astes spuras iedomātā v apakšējai
smailei) jāatlaiž atpakaļ ūdenī.
Makšķerēšanas veidi un citi noteikumi:
 Aizliegts izmantot dzīvas zivis ēsmai.
 Vienlaicīgi atļauts izmantot ne vairāk kā divas makšķeres.
 Makšķerēšanas laikā pie makšķernieka nedrīkst atrasties ne vairāk kā 12 ēsmas zivtiņas(nedzīvas)
 Gadījumā ,ja jūsu rīcībā ir vairāk kā 4 ēsmas zivtiņas, kuras paredzētas līdaku ķeršanai , jūsu rīcībā ir
jābūt pirkuma kvītij no makšķerēšanas piederumu veikala vai vietas, kur jūs šīs zivis iegādājāties.
Plašāku informāciju par līdaku makšķerēšanu Īrijā varat atrast mūsu vietnēhttps://fishinginireland.info/pike/
Makšķerēšanas noteikumi tiek papildināti un pilnveidoti visu laiku, tāpēc pirms došanās makšķerēt
pārbaudiet jaunākos noteikumus šeit https://fishinginireland.info/regulations/

Licence: Pārējo zivju makšķerēšanai Īrijā nav nepieciešama valsts licence.
Atļaujas: Lielākoties mazvērtīgo zivju makšķerēšana Īrijā ir bezmaksas. Pastāv tikai dažas vietas, kur
nepieciešamas atļaujas to makšķerēšanai. Galvenokārt sekojošās vietās:
 Midland Fisheries Area: https://fishinginireland.info/midland-permit/
 par ESB fisheries: https://www.esb.ie/acting-responsibly/fisheries-2
kā arī dažos mazos vietēji pārvaldītos ezeros
Sezonas: Mazvērtīgo zivju makšķerēšana atļauta visa gada garumā.
Lomā paturamo zivju skaits un izmēri: Atļauts paturēt 4 zivis vienā makšķerēšanas dienā. Paturamo zivju
izmērs nedrīkst pārsniegt 25 cm (mērot no zivs mutes līdz astes spuras iedomātā v apakšējai smailei)
Lomu izmēri: Visas līdakas garākas par 50 cm (mērot no zivs mutes līdz astes spuras ) jāatlaiž atpakaļ
ūdenī.
Makšķerēšanas veidi un citi noteikumi:
 Aizliegts ķert zušus ,gadījumā, ja noķerts zutis tas jāatlaiž atpakaļ ūdenī
 Aizliegts izmantot dzīvas zivis ēsmai
 Aizliegts tirgot noķertās mazvērtīgās zivis
 Dzīvu raudu (Rutilus rutilus) aizliegts pārvietot no vienas ūdenstilpnes uz citu
 Dažos ūdeņos, kur atļauta lašu,taimiņu vai foreļu makšķerēšana var tikt piemēroti papildus noteikumi.
Piemērām , Jums var prasīt izmantot vienžubura bezatskabargu āķus vai arī noteiktas ēsmas var būt
aizliegtas(tārpi). Tas būtu jāprecizē savlaicīgi pirms došanās makšķerēt.
Plašāka informācija par mazvērtīgo zivju makšķerēšanu atrodama - https://fishinginireland.info/coarse/
Makšķerēšanas noteikumi tiek papildināti un pilnveidoti visu laiku, tāpēc pirms došanās makšķerēt
pārbaudiet jaunākos noteikumus šeit https://fishinginireland.info/regulations/

Makšķerēšana jūrā

Połów bassa morskiego- Labraksa

Vai valsts licence
nepieciešama?

Reti

Tikai tad ,ja makšķerē lašus vai taimiņus

Vai valsts licence
nepieciešama?

Nē

Valsts licence nav nepieciešamas

Vai nepieciešama vietējā
atļauja?

Nē

Atļaujas nav nepieciešamas

Vai nepieciešama vietējā
atļauja?

Nē

Atļaujas nav nepieciešamas

Slēgta/ atvērta
Sezona?

Reti

Tikai tad ,ja makšķerē lašus vai taimiņus

Slēgta/ atvērta
Sezona?

Nē

Var mainīties katru gadu, skatīt apakšā

Lomā paturamo zivju skaits?

Reti

Tikai tad, ja makšķerē lašus, taimiņus vai jūras asarus

Lomā paturamo zivju skaits?

Jā

Skatīt zemāk

Lomā paturamo zivju garums?

Reti

Tikai tad, ja makšķerē lašus, taimiņus vai jūras asarus

Lomā paturamo zivju garums?

Jā

Ne īsākus par 42 cm

Makšķerēšanas veidi?

Nē

Lerobežojumi velcēšanai

Makšķerēšanas veidi?

Nē

Nav makšķerēšanas veida ierobežojumu

Licences/Atļaujas: Valsts licence nepieciešama tikai tad, ja makšķerējat lašus vai taimiņus. Pretējā
gadījumā makšķerēšana jūrā Īrijā ir bez maksas un nav nepieciešamas ne licences, ne atļaujas.
Zilo tunču zvejai ir nepieciešamas īpašas atļaujas, kuras tiek piešķirtas nelielam skaitam čartera laivu
kuras darbojas pēc noķer un atlaid principa. Jebkāda cita veida zilo tunču zveja ir aizliegta.
Sezonas: Lašiem un taimiņiem ir slēgta un atvērta sezona. Pārējo zivju sugas drīkst ķert visu gadu.
Lomā paturamo zivju skaits un garums: Lasim, taimiņam un jūras asarim pastāv gan izmēra, gan
daudzuma ierobežojumi. Skatīt šīs brošūras atbilstošās sadaļas.
Makšķerēšanas veidi un citi noteikumi:
Atlantijas siļķhaizivs, parastā raja, baltā raja, cirtainā raja,dzelkņu haizivs un enģeļu haizivs tiek
uzskatītas par apdraudētām un noķerot tās ātri jāatgriež ūdenī. Bez īpašas atļaujas velcējot aizliegts
izmantot makšķerēšanas piederumus ar kuriem iespējams noķert zilo tunci.
Plašāku informāciju par makšķerēšanu jūrā Īrijā var atrasthttps://fishinginireland.info/sea/
Makšķerēšanas noteikumi tiek papildināti un pilnveidoti visu laiku, tāpēc pirms došanās makšķerēt
pārbaudiet jaunākos noteikumus šeit https://fishinginireland.info/regulations/

ES regulāri pieņem jaunus lēmumus par jūras asaru zvejas noteikumiem un ierobežojumiem, tāpēc
situācija ir ļoti mainīga. Noteikumi var mainīties ļoti ātri un katru gadu.
Licences/Atļaujas: Jūras asaru makšķerēšanai nav nepieciešamas ne licences ,ne atļaujas.
Sezonas: Katru gadu pirms makšķerēšanas pārbaudiet tekošā gada sezonālos ierobežojumus.
Lomā paturamo zivju skaits un garums: Somas un izmēra ierobežojumi var regulāri mainīties, un dažus
gada periodus var apzīmēt tikai kā “noķert un atlaist”. Pašlaik (2021. gada pavasaris) minimālais izmēru
ierobežojums 42 cm attiecas uz tiem gada laikiem, kad ir atļauts saglabāt basu.
Plašāka informācija pieejama par jūras asaru makšķerēšanu pieejamahttps://fishinginireland.info/sea/bass
Makšķerēšanas noteikumi tiek papildināti un pilnveidoti visu laiku, tāpēc pirms došanās makšķerēt
pārbaudiet jaunākos noteikumus šeit https://fishinginireland.info/regulations/

Īrija/Ziemeļīrija

Drošība

Īrijas sala sastāv no divām atsevišķām jurisdikcijām: Īrijas Republikas( pazīstama arī kā Eire un
Dienvidīrija) un Ziemeļīrijas , kas ir daļa no Lielbritānijas(Apvienotā Karaliste). Tā rezultātā uz Īrijas salas
ir trīs atsevišķas aģentūras ,kuras kontrolē makšķerēšanu un zivsaimniecību: Īrijas iekšējā zivsaimniecība
(IFI), kas kontrolē lielāko daļu zvejas Īrijas Republikā, Lauksaimniecības, vides un lauku departaments
(DAERA ), kas kontrolē lielāko daļu zvejas Ziemeļīrijā, un Loughs Agency, kas kontrolē zveju Foyle un
Carlingford sistēmās, kas aptver robežu starp Ziemeļīriju un Īriju. Šie apgabali ir atzīmēti zemāk esošajā
kartē.
Šajā ceļvedī sniegta informācija tikai par makšķerēšanu IFI kontrolētos ūdeņos Īrijā. Makšķerniekiem, kuri
vēlas makšķerēt Loughs Agency vai DAERA kontrolētajos ūdeņos, pirms zvejas ir jāpārbauda informācija
attiecīgajā vietnē:
DAERA: 		
www.nidirect.gov.uk/information-and-services/ outdoor-recreation-and-sport/angling
Loughs Agency:
www.ufishireland.org

Makšķerēšana ir uz ūdens ,vai pie ūdens noritoša aktivitāte , kur apstākļi mainās visu laiku un briesmas
var būt neapzinātas . Vienmēr pastāv slīkšanas risks un tāpēc pievērsiet vislielāko drošību savai un savu
makšķerēšanas partneru/draugu drošībai.
Lūdzu, ņemiet vērā, dodoties makšķerēt:









Velciet glābšanas vesti,
Ievērojiet ieteikumus uz brīdinājuma zīmēm, atļaujām un paziņojumiem
Neuzņemieties nekādu risku atrodoties uz/pie ūdens
Pirms dodaties makšķerēt, pārbaudiet laika prognozes un paisumu/bēgumu tabulas
Makšķerēšanas gaitā sekojat līdz laika apstākļu,ūdens , paisuma/bēguma izmaiņām
Makšķerējiet kopā ar partneri / draugu vai paziņojiet kādam, kurp dodaties
Paņemiet pilnībā uzlādētu mobilo tālruni ūdensizturīgā korpusā / somā.
Valkājiet piemērotu apģērbu un apavus

* Likumā noteikts, ka jebkurā laivā, kuras garums nepārsniedz 7 metrus, jāvalkā glābšanas veste.
Lai iegūtu detalizētāku drošības makšķerēšanas rokasgrāmatu, lūdzu, apmeklējietwww.fishinginireland.info/safety.htm
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Mums visiem ir pienākums aizsargāt un saudzēt ūdenstilpnes un to iemītniekus, lai nākamās paaudzes
pilnībā spētu baudīt dabas bagātības. Lielākā daļa zivsaimniecību saskaras ar vairākiem draudiem, tostarp
piesārņojumu, ūdens ieguvi un nelegālu zveju, un tam visam ir negatīva ietekme uz zivju resursiem.
Šī iemesla dēļ mēs aicinām visus makšķerniekus apsvērt iespēju ķer un atlaid principu piemērošanu
lielākajai daļai noķerto zivju. Makšķerējot, vienmēr dodiet priekšroku zivju dzīvības saglabāšanai,
reģistrējat trofejas zivis ar ātru fotoattēlu un pēc tam uzmanīgi atlaidiet ūdenī. Atcerieties: Noķer , Nobildē,
Atlaid...
#CPRsavesfish
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Neatstāj Pēdas
Lūdzu, ievērojiet septiņus Leave No Trace Ireland principus:
Plāno uz priekšu un esi gatavs; Ceļo un ierīko nometni uz tam atbilstošas virsmas ; Nepiesārņo un neatstāj
atkritumus aiz sevis; Atstāj , ko atradi; Samazini uguns ietekmi (uzmanies ar ugunskuru); Cieni savvaļas
dzīvniekus; Esi uzmanīgs pret citiem apmeklētājiem.
Transportlīdzekļi jānovieto noteiktās vietās un tā, lai tie neradītu šķēršļus citiem.
Makšķerniekiem vajadzētu makšķerēt atbildīgi un ilgtspējīgi - kur iespējams,
izmantojiet vienžubura bezatskabargu āķus un praktizējat zivs atbrīvošanu un
atlaišanu neizcelot no ūdens.
www.leavenotraceireland.org
2014

Bioloģiskā drošība
Ūdens invazīvās sugas un zivju patogēni no makšķerēšanas piederumiem, laivām un aizsargapģērba
viegli pārvietojas no vienas ūdenstilpnes uz otru. Tie var ļoti kaitēt pastāvīgajiem zivju krājumiem, ūdens
biotopam un vispārējai videi. Iesakām, lai visi makšķernieki, pārejot no viena ūdens uz otru, pārbauda un
notīra savus makšķerēšanas piederumus un apģērbu.
Pilna informācija par invazīvo sugu profilaksi ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē:
www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html
vai caur Invazīvo sugu vietni:
http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers/

Atruna
Ir darīts viss iespējamais, lai nodrošinātu šīs publikācijas un ar to saistīto karšu un tīmekļa lapu
sastādīšanas precizitāti. Īrijas iekšējā zivsaimniecība neuzņemas atbildību par tajā pieļautajām
neprecizitātēm. Dažas sporta aktivitātes pēc savas būtības var būt bīstamas un saistītas ar risku. Šādos
gadījumos ieteicams veikt personīgo nelaimes gadījumu apdrošināšanu. Lai gan daudziem operatoriem
būtu valsts civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, vienmēr ir ieteicams sazināties ar attiecīgo iestādi vai
operatoru par veiktā seguma līmeni.

Pateicības
© Publicēja Inland Fisheries Ireland 2020
P / N: IFI / 2020 / 1-0451 - 002
Fotoattēlu pieklājīgi no: James Barry.
Šo brošūru pēc pieprasījuma var padarīt pieejamu dažādos formātos.

