NE ASAKAS

MAKŠĶERĒ UN ATPŪTIES
PIE BURTNIEKU EZERA

Burtnieks aicina!

Ikdienā varenākie līdaku un zandartu lomi Latvijā. Labākā cope ir agros rītos vai vēlākos
vakaros. Paliec kādā no ezera apkārtnes naktsmītnēm, noskaidro labākās zivju ķeršanās
vietas un iznomā vietējo laivu, kas reizēm pati nesīs labāko ķeršanās vietu virzienā.
Apkārtnē interesants piedāvājums arī līdzbraucējiem „nemakšķerniekiem”.

Vecākās paaudzes zvejnieki stāsta, ka agrāk tas
neesot bijis nekas sevišķs, ja kāds noķēris 1 6 kg
smagu breksi. Vēl agrākos laikos muižnieki, kam
piederējušas visas zvejas tiesības, tos sūtījuši kā
dāvanu gan krievu, gan vācu ķeizariem.

Burtnieks – viens no leģendārākajiem ezeriem Latvijā.
Ezers 13,5 km garumā skaisti iegūlis Ziemeļvidzemes
rietumdaļā – Tālavas zemienē, ko visvieglāk sasniegt
no Valmieras puses. Ticot senai teikai, tas reiz liela,
šņācoša mākoņa izskatā nolaidies tieši no debesīm.
Tas noticis tad, kad savu vārdu izdzirdis. Astjervs – tā
savulaik ezeru saukuši šajā novadā dzīvojošie lībieši
(latviski – igauņu ezers, arīdzan trauks). Par Burtnieku
nodēvēts vārds vēlāk – tā to sāka saukt Tālavas latgaļu
ciltis. Nosaukums iespējams, cēlies no sena dravnieku
apzīmējuma, jo šie „burtnieki” iegrieza bišu kokos
pazīšanas – sava īpašuma zīmes. Arī veckrievu valodā
šai nodarbei ir radniecisks apzīmējums – bortņiki.
Citkārt dēvēts arī par Beverīnas ezeru.
Burtniekā ietek 23 upes un upītes, taču iztek tikai viena
upe – Salaca. Ezers nav dziļš, vietām aizaudzis.
Vidējais ezera dziļums (sk. ezera dziļumu karti) ir 2,2
metri, bet dziļākajā vietā tas sasniedz 4,3 metrus.
Ezera krasti pārsvarā ir lēzeni un purvaini. Seklajā
piekrastes zonā bagātīgi aug niedres, stāvkrastā pie
Burtnieku baznīcas redzami ainaviski smilšakmeņi.
Baznīcas tornis, līdzīgi kā Matīšu baznīcas vai Vīsraga
skatu tornis tālu saskatāms no ezera, tāpēc tie ir labi
orientieri laivotājiem

MAKŠĶERĒŠANAS IESPĒJAS BURTNIEKĀ

Ezers makšķerniekus apdāvina, taču tāpēc šeit
ievērojami vairāki nosacījumi:
• nepieciešama Latvijā atzītā makšķerēšanas
karte;
• nepieciešama īpaša Burtnieku ezera
makšķerēšanas licence;
• no 1. maija makšķerēšana atļauta no krasta
vai airu laivas, kas var būt aprīkota ar
elektromotoru vai iekšdedzes motoru līdz 5
zirgspēkiem;
• izņemot maija mēnesi, bez licences atļauts
makšķerēt bērniem līdz 16 gadu vecumam,
pensionāriem virs 65 gadu vecuma, invalīdiem
un politiski represētajiem;
• ziemas periodā pa ezera ledu ar
automašīnām pārvietoties nedrīkst.
Makšķerēšanas noteikumi Burtniekā – plašāk
skatīt: http://www.burtniekunovads.lv/licenceta
makskeresana

Burtnieka licences makšķerēšanai,
spiningošanai un velcēšanai no laivas

Makšķerēšanas licenci rekomendējam iegādāties
laicīgi naktsmītnēs vai laivu bāzēs. To var
iegādāties arī vairākos veikalos vai pašvaldībā.
Cena\periods

maijs*

par diennakti

Ls 5

visam
periodam

Ls 30

pārējais gads,
izņemot maiju
Ls 2

Ls 20

*Gada licence maijā derīga tikai makšķerēšanai no krasta.

Licences pieejamas

Viesu namā „Saulītes” vai kempingā „Ezerpriedes”
Vecates, Bauņu vai Sedas laivu bāzē
Burtnieku, Matīšu vai Vecates pagasta pārvaldē
Vairākos makšķerēšanas piederumu vai pārtikas
veikalos:
• Mazsalacā, Baznīcas ielā 3a
• Rūjienā, Brīvības ielā 8
• Matīšos, Valmieras ielā 12
• Burtniekos, J.Vintēna ielā 10
• Burtniekos, veikalā „Krasti”

Makšķernieki Burtnieku ezerā
TŪRISMA PAKALPOJUMI

2 Enksāre, 26528281
4 Saulītes, 29157195
Sedas laivu bāze,
7 Ezerpriedes, 29461455 7
27874102
4 Stārķa ligzda, 26619181 1 Lantus, 26519319
4 Burtnieki, 29452833
Rīts, 26326727
4 Atpūtas namiņš, 29121375 4
4
Aičas, 29336771
4 Briedes krogs, 29124573 4 Burtniekos, 29423095
Laivu noma
Tuvākās naktsmītnes

Laivu bāze „Bauņi”, 64254525
Vecates laivu bāze, 29129427
Kempings „Ezerpriedes”, 29461455
Sedas laivu bāze, 27874102
Laivu bāze "Vidzemes laivas", 29127198
Pārtikas veikali : Burtniekos, Matīšos, Vecatē,
Rencēnos, Valmierā u.c.
Ēdināšana: Matīšos „Pasta krogs”, Valmierā un viesu
mājās
Velosipēdu noma: Valmierā www.veikals.ezi.lv;
www.velonoma.lv

Makšķerēšanas un dabā iešanas piederumi:

veikals „Burinieks”; „Gandrs”; „Cope”; „Hobijs”
Valmierā un veikals „ROJ” Mazsalacā un Rūjienā.

Informācija:

www.burtniekunovads.lv, 64238259
www.celotajs.lv, 67617600
Globālais tīmeklis Burtniekos pieejams informācijas
punktā – bibliotēkā.
Veiksmīgs loms – šoreiz zandarts

Burtnieku ezera dziļumu karte (Līcīte V., Ezeri.lv)

Vairāk par tūrisma piedāvājumu tuvējā apkārtnē meklējiet:

Neatliekamās palīdzības dienesta tālrunis: 11 2

www.burtniekunovads.lv

MAKŠĶERĒŠANAS LABAS PRAKSES PRINCIPI

• par savu noķerto lomu ieraksti Burtnieka licencē un atgriez
to licences izsniedzējam vai pašvaldībai zivju resursu
pārvaldības organizēšanai;
• makšķerēšana ir tikai simbolisks barības iegūšanas veids;
• zivi, kura paredzēta mājā nešanai, nogalini tūlīt pēc
izvilkšanas tādā veidā, lai iespējami samazinātu tās ciešanas,
saglabājot tās ēdamās un trofejas vērtības;
• ja Tev piemīt sportiski džentlmeniskā pārliecība, zivis ķer
un atbrīvo, darot to īpaši saudzīgi zivs izdzīvošanas vārdā;
• pilnveido un popularizē saikni ar dabu un tās aizsardzību
kā vitālu nepieciešamību sev un sabiedrībai;
• lieto konkrētam makšķerēšanas veidam un iespējamam
zivs lielumam atbilstošas metodes un inventāru – neiesaisties
pretlikumīgos makšķerēšanas pasākumos;
• makšķerēšanas laikā nelieto dzīvo ēsmu, izņēmuma
gadījumos lieto īpaši sagatavotas nedzīvas ēsmas zivtiņas;
• neatstāj aiz sevis krastā vai ezerā nekādus atkritumus,
aizrādi, ja to dara kāds cits;
• respektē citu makšķernieku vajadzības un vēlmi pēc miera
un vientulības, respektē vietējos iedzīvotājus un
privātīpašumu;
• tuvojoties makšķerniekam procesā, ieturi tādu distanci, lai
metienā nestāvētu auklai ceļā;
• atzīmējot zivs izcilās cīņas spējas un skaistumu, noņem
cepuri;
• par novēroto savvaļas dabā ziņo portālam Dabasdati.lv.

ZIVJU LABĀKAIS MAKŠĶERĒŠANAS LAIKS BURTNIEKĀ
Apzīmējumi:

Zivs

 ķeras izcili,

Līdaka

Jan

 ķeras labi, *  ķert aizliegts

Feb

Mar

Apr

*

*

Zandarts

Asaris

Mai

no 16 *

Ķeršanas laiks
Jūn

Jūl

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

*

Plaudis (breksis)

Dati balstīti uz makšķernieku līdzšinējo lomu daudzumu mēneša ietvaros kopumā.
Liela nozīme arī ikdienas laika prognozei. Atcerieties, lai noķertu savu dzīves zivi, ne
vienmēr vajadzīgs pats labākais laiks, kad ir daudz makšķernieku.
Protams, ķeras arī citas zivis: zuši, sudrabkarūsas, karpas, karūsas, ālanti, sapali,
līņi, raudas, ruduļi, pliči, vēdzeles, kā arī reizēm pīkstes, deviņadatu un trīsadatu
stagari, mailītes, grunduļi. Lašveidīgās zivis ķert aizliegts.

Makšķernieki Burtnieku ezerā

Burtnieku zirgi ganībās

Burtnieku luterāņu baznīca no putna lidojuma

Smilšakmens stāvkrasts

Burtnieku parks un muižas klēts

Burtnieku mācitājmuiža

Putnu vērošanas tornis Vīsraga pļavā

KO REDZĒT UN DARĪT LĪDZBRAUCĒJIEM NEMAKŠĶERNIEKIEM VAI APVIENOJUMĀ AR COPI

Stārķu kolonija pie Mīlītes muižas

Kaņepju malšana lauku sētā Adzelvieši

– vecākā zirgaudzētava Latvijā, kur lepojas ar augstumā, lai gan senāk bijušas pat trīs reizes augstākas. Leģenda vēsta,
pasaules slavu ieguvušiem zirgiem. Piedāvā ekskursijas un zirgu izjādes. ka no alas, kas kādreiz atradusies atsegumā un vedusi zem ezera, varējis
T.: 29452833
nokļūt Burtnieku pilī pretējā krastā vai arī netālu esošajā baznīcā.

1 Burtnieku zirgaudzētava

– tipiska Vidzemes kroga apbūve ar 8 Mellaču dižakmens – leģendām apvīts, viens no lielākajiem
vairākām ēkām no 19. gs. Te apmeklējams novada vēstures un dižakmeņiem Ziemeļvidzemē. Pāršķēlies uz pusēm viņš guļ Maurupītes
zirgkopības muzejs. T.: 29124573
ūdeņu apskalots. Tā apkārtmērs ir 17,7 m, augstums 3,8 m.

2 Zirglietu muzejs Briedes krogā

– 12.gs. Zobenbrāļu Ordeņa pilsdrupas, 9 Kalna vējdzirnavas – atrodas Dzirnavkalnā, no kurienes paveras plašs
blakus piecu gadsimtu laikā veidojies Burtnieku muižas komplekss ar izcili skats uz apkārtni un Burtnieku ezeru.
koptu parku – lielisku pastaigu un atpūtas vietu. Izzinošai ekskursijai:
A Putnu vērošanas tornis Vīsraga pļavā – tornis izveidots Burtnieka D
t.: 64226502
krastā un no tā paveras izcili ainavisks skats uz ezeru un apkārtni. Putnu
4 Vīsraga taka – 2,7 km garā labiekārtotā dabas un kultūrvēstures vērotājiem  labākais laiks torņa apmeklēšanai ir aprīlis, īpaši maijs, kad
izziņas taka, sākas pie Burtnieku muižas parka vārtiem un ved līdz skatu vienas diennakts laikā te novērotas pat 90 putnu sugas. Putnu
tornim Vīsraga pļavā un atpakaļ. Iespējama ekskursija gida vadībā: ekskursijas: t.: 29419818.
t.: 64226502
B Stārķu kolonija pie Mīlītes muižas – lielākā balto stārķu ligzdošanas
5 Burtnieku luterāņu baznīca un mācītājmuiža – viens no spilgtākajiem vietu koncentrēšanās Latvijā. Ik gadu ligzdojošo pāru skaits mainās, taču
Vidzemes vēlīnās gotikas un baroka paraugiem. Blakus 18.gs. otrajā pusē lapegļu alejā redzamas vairāk nekā 30 ligzdas. Labākā iespēja stārķu
celtā Burtnieku mācītājmuiža. Uzkāpšana tornī: t.: 26479451
apskatei un stāstiem par viņiem no viesu mājas „Stārķa ligzda”.
6 Dižliepa un Dambju dižozols – aptuveni 100m no baznīcas uz ezera T.: 26619181.
pusi atrodas teiksmaina dižliepa (apkārtmērs 5,65 m, augstums 25 m). C Kaņepju sviesta degustēšana „Adzelviešu” lauku sētā – raksturīgas
Pāris kilometrus uz Burtnieku pusi pie Dambju mājām ir viens no Vidzemes lauku sētas apmeklējums ar saimnieku stāstiem par kaņepju
iespaidīgākajiem Latvijas dižozoliem (apkārtmērs 8,75 m, augstums 21 m). audzēšanu senāk, iemaņu apgūšanu kaņepju apstrādē un no kaņepēm
7 Smilšakmens stāvkrasts – smilšakmens klintis šobrīd atsedzas 4 m gatavoto lauku labumu degustēšana. T.: 29253507.

3 Burtnieku pilsmuiža un parks

www. bu rtn i eku n ovad s. l v
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