
izcili  labi  aizliegts

  NE
ASAKAS!

Dūņezers

Limbažu Lielezers

Augstrozes Lielezers

Apzīmējumi Bankomāts

Slimnīca,  
ambulance

Tirgus

Sabiedriskā  
ēdināšana

Stāvvieta e-pastu saņemšana 
un nosūtīšana

Baznīca

Naktsmītne

Muzejs

Dabas taka

Ezers atrodas Limbažu ziemeļrietumu pusē īpaši aizsargājamā da-
bas teritorijā – Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas lieguma 
„Dūņezers“ zonā, ir „Natura 2000” teritorija. Dūņezera platība ir 
135,6 ha, vidējais dziļums ir 1 metrs, bet maksimālais - 2 metri. 
Šeit makšķerniekiem ir iespēja sastapt līdakas, asarus, raudas, 
plaužus, līņus, ruduļus, karpas, pličus, tāpat karūsas. Ezera krasti 
ir niedrēm aizauguši un pieejami vien dažās vietās, piebraucamais 
ceļš izveidots no K. Barona ielas (Limbažu apvedceļa) puses, 
laivu noma iespējama pēc iepriekšējas pieteikšanās. Ezerā 3 
plači makšķerēšanai, ceturtais ir aizaudzis un nav pieejams. 
Rudeņos un pavasaros ezerā mēdz veidoties “salas”- atraujas 
krastu daļas, kas mēdz sašaurināt pārejas starp plačiem. Ezers 
piemērots pīļu medībām.

Limbažu pilsētā ielejveida padziļinājumā atrodas Limbažu 
Lielezers. Tas veidojies ledus laikmetā, ledus strēlēm virzoties un 
izgraužot iežus. Limbažu Lielezera platība ir 256 ha, maksimālais 
dziļums - 6,5 m, vidējais - 3,8 m. Tajā ietek vairāki strauti, bet 
iztek Donaviņa, kas savieno Lielezeru ar Dūņezeru. Lielezers ir 
ainavisks, tā krastos ierīkota pastaigu taka 3,6 km garumā, skatu 
tornis, labiekārtota pludmale. 2013. gada 15. maijā Lielezera plud-
malei tika piešķirts Nacionālās peldvietas kvalitātes sertifikāts. 
Lielezera krasts ir pieejams arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem 
un vecākiem ar bērnu ratiņiem. 
Makšķerniekus Limbažu Lielezerā vilina tādas zivju sugas kā 
līdaka, asaris, zandarts, rauda, plaudis, zutis, sudrabkarūsa, 
rudulis, līnis, ausleja, karūsa, akmeņgrauzis, pīkste, kā arī 
deviņadatu stagars un karpa. Limbažu Lielezerā ik gadu ziemā tiek 
rīkots zemledus makšķerēšanas festivāls, rudenī (oktobrī) notiek 
ezeru apsaimniekotājas - pašvaldības aģentūras ALDA - kausa 
izcīņa.

Ezers atrodas Limbažu novada Umurgas pagasta administratīvajā 
teritorijā. Iekļauts Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, dabas 
lieguma “Augstroze” zonā, ir „Natura 2000” teritorija. Vidējais 
dziļums ir 2,3 metri, bet maksimālais – 4,2 metri. Ezerā mīt 
zandarti, līdakas, plauži, pliči, raudas, līņi, karūsas, vīķes, asari, 
ķīši, ruduļi, auslejas, grunduļi, akmeņgrauži, sudrabkarūsas. 
Gultne smilšaina, dūņaina, akmeņaina. Krasti pārsvarā zemi, 
purvaini. Dienvidaustrumu piekrastē krasti stāvi – te augstu pāri 
ezeram paceļas Augstrozes pilsdrupas. Ezeram iespējams piekļūt 
no viesu nama “Lauvaskalni” puses un no viensētas “Griezes”.
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Naktsmītnes pie Augstrozes Lielezera
Viesu nams “Lauvaskalni”, Umurgas pag., tālr. +371 29672543, +371 27057936, 
www.lauvaskalni.lv 

Laivu noma pie Augstrozes Lielezera
Laivu noma “ALDA” bāzes vieta “Griezes”, Umurgas pag., tālr. +371 29240298
Viesu nams “Lauvaskalni”, Umurgas pag. tālr. +371 29672543, +371 27057936, 
www.lauvaskalni.lv
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MAKŠĶERĒŠANAS NOTEIKUMI LIMBAŽU LIELEZERĀ, DŪŅEZERĀ, AUGSTROZES LIELEZERĀ
Licencētā makšķerēšana paredzēta visos ezeros, taču ievērojami vairāki nosacījumi:
• nepieciešama Latvijā atzītā makšķerēšanas karte;
• atļauts makšķerēt no krasta, no ledus vai no Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētām 

laivām;
• makšķernieks var iegādāties un makšķerējot vienlaikus izmantot divas licences, kas dod 

tiesības pielietot divreiz vairāk makšķerēšanas rīku un lomā paturēt divreiz lielāku zivju skaitu;
• makšķerniekiem aizliegts izmantot gafu bezledus periodā;
• gada bezmaksas licences ir tiesības saņemt bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem, 

invalīdiem un politiski represētām personām, kā arī cilvēkiem, kuri vecāki par 65 gadiem;
• atstāt ezermalā vai uz ledus un mest ūdenī jebkādus atkritumus, kā arī braukt ar 

autotransportu pa ezera ledus virsmu nedrīkst;
• transporta novietošana uz ceļiem ezeru tuvumā atļauta tikai atbilstoši Ceļu satiksmes 

noteikumiem, bet uz privātām zemēm – ar zemes īpašnieka atļauju. Iebraukšana 10 m 
tauvas josla vai nobraukšana no ceļa apmales stingri aizliegta;

• tikai Limbažu Lielezerā - atļauts izmantot kuģošanas līdzekļus, kas aprīkoti ar mehānisko 
dzinēju, kura jauda ir lielāka par 3,7 kW (t.sk. ūdensmotocikli, motorlaivas, kuteri) – saskaņā 
ar Limbažu novada pašvaldības 2010. gada 22. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 33;

• Augstrozes Lielezerā un Dūņezerā aizliegts pārvietoties ar ūdensmotocikliem.

Periods Diena Mēnesis Gads

Cena (Ls) 2 5 20 (gada licence derīga visos trijos ezeros)

Licences iespējams iegādāties
PA „ALDA”, Limbaži, tālr. +371 26142812
Viesu nams “Lauvaskalni”, Umurgas pag., tālr. +371 29672543, +371 27057936, 
www.lauvaskalni.lv
Limbažu Lielezera pludmale, Lielezera iela 33, tālr. +371 26142812, (no 15.V līdz 15.IX)
„Mucenieki”, Limbažu pag., tālr. +371 26460640, visu diennakti
Viensēta ”Griezes”, Umurgas pag., tālr. +371 29240298, visu diennakti

Makšķerēšanas piederumu veikalos: 
„Ne asakas”, Jūras iela 1, Limbaži, tālr. +371 64021655, 
„Hobijs”, Rīgas iela 3, Limbaži, tālr. +371 64023582, 
„Mērķis”, Pasta iela 12, Limbaži, tālr. +371 64022716, 
”Burinieks”, Garā iela 7, Valmiera, tālr. +371 26437307
Internetā: www.epakalpojumi.lv (pakalpojums pieejams bez maksas).

Makšķerēšanas noteikumus plašāk skatīt Limbažu novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos

1. Dainis Apiņš ar zandartu Limbažu 
Lielezerā

2. Ulda un Dzidras Nuķu rīta loms 
Augstrozes Lielezerā

3. Uldis Nuķis ar Augstrozes Lielezera 
zandartiem

4. Igors un Artūrs Lūkini ar zandartu 
Limbažu Lielezerā

5. Uldis Boikovs ar 9 kg smagu 
zandartu Augstrozes Lielezerā

6. Jānis Bezdelīga ar zandartu Limbažu 
Lielezerā

7. Igors Lūkins ar līdaku Limbažu 
Lielezerā

1 2 3

4 5 6 7

NODERĪGA INFORMĀCIJA:
Autoosta, Stacijas laukums, Limbaži, tālr. +371 64021045
Neatliekamā medicīniskā palīdzība, Klostera iela 3, Limbaži, tālr. 112
Pašvaldības policija, Burtnieku iela 5, Limbaži, tālr. +371 64024048, +371 22017882
Taksometra pakalpojumi, Stacijas laukums, Limbaži, tālr. +371 29436700
Valsts policija, Cēsu iela 28, Limbaži, tālr. +371 64001510
Internets pieejams Limbažu pilsētā un viesu mājā “Lauvaskalni”, Umurgas pag., 
                tālr. +371 29672543, +371 27057936, www.lauvaskalni.lv

Naktsmītnes Limbažos
Olimpiskā centra “Limbaži“ airēšanas bāze, Lielezera iela 33, Limbaži, tālr. +371 26425645
Jauniešu naktsmītnes, Sporta iela 3, Limbaži, tālr. +371 64021845, www.oclimbazi.lv
“Noriņi“, Limbažu pag., tālr. +371 29827007, www.norini.lv
Pirtis
Pirts „Mucenieki”, Limbažu pag., tālr. +371 29250431
Laivu un ūdensvelosipēdu noma
Lielezera pludmale, Lielezera iela 33, tālr. +371 26142812 (15.05.-15.09.)
Pirts „Mucenieki”, Limbažu pag., tālr. +371 29250431
Wake Revolution, Rīgas iela 42, Limbaži, tālr. +371 29366274, www.waker.lv
Apmācība un braucieni veikbordā, veikskeitā, ūdensslēpošanā
Limbažu pilsētā pieejami ēdināšanas pakalpojumi, plašs pārtikas veikalu piedāvājums
Velosipēdu noma un tehniskā palīdzība
Velodarbnīca, Sporta iela 3, Limbaži, tālr. +371 26589139
SIA “Riepu serviss Limbaži“, Stacijas 1, Limbaži, tālr.+371 29391335, www.rsl.lv (tikai tehniskā palīdzība)
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Limbažu novada tūrisma informācijas centrs
Torņa iela 3, Limbaži, tālr. +371 64070608, +371 28359057, www.visitlimbazi.lv

tālr. +371 26142812, e-pasts: alda@limbazi.lv

Pašvaldības aģentūra 
„Aģentūra Lielezera un Dūņezera apsaimniekošanai” (ALDA)

Izdevējs: Limbažu novada pašvaldība: 2013-2014
Informācija un foto: Limbažu TIC un PA “Alda“
Dizains: SIA “DUE“


