
rojām ir uz ezeriem. Un, protams, Zviedrija, 
kas ir cita līga, un to kopējā statistikā 
nelieku. 
Īpaši izceļamas vietas. Babītes ezers – 
šogad, apkopojot četru copes atkarīgo 
spēkus, nopietnāk pievērsāmies Babītes 
untumu atkošanai. Nekādu taku ierādītāju 
mums nav, tāpēc vadījāmies pēc savas pie-
redzes un publiski pieejamās informācijas. 
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Lai šo līdaku sezonu nosauktu par izcilu, man pietrūka pavisam nedaudz – kādas 
kārtīgas trofejmammas. Tajā bija viss, ko varu vēlēties, – jau pārbaudītas līdaku ganības, 

jaunatklātas vietas, skaistas copes, uz ūdens piedzīvota gan suta, gan aukstums, gan 
bezvējš, gan negaiss, vienmēr savādākie Latvijas saullēkti un saulrieti, teicami lomi, 

kuriozi, izcila kompānija, rekordu labojumi, un visbeidzot arī iepazīta Zviedrijas ziemeļu 
puses mazskartās dabas burvība ar polāro nakti. Un tomēr daži plāna punkti tika atlikti 

uz 2016. gadu. Bet nu par visu pēc kārtas.
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Līdaku sezona 2015 – 
atskaite

Gunārs Klēģers,  
copeslietas.lv klegers1
Foto: Gunārs Klēģers

Kur?
Joprojām mana galvenā izvēle krīt uz 
seklajiem ezeriem, tur ir būts visbiežāk. 
Vairākas reizes apmeklēts Babītes, Kaņiera, 
Lubāna, Liepājas ezers. Šogad nepelnīti 
malā palika Engures ezers, bet nekas, 
nākamgad noteikti parādu atdosim. Vēl 
laimi ar dažādām sekmēm meklēju Kālā, 
Usmas un Sēpenes ezerā. Ar upēm arī 

šogad attiecības nebija tik ciešas, kā plā-
nots, tomēr pavisam tās neabižoju – savu 
inventāru atrādīju Salacai, Ventai, Rojai, 
Pilsupei, Misai, Daugavai un Vesetai. Kas 
attiecas uz upēm un upītēm, tad te gan vēl 
ļoti plašas iespējas progresēt – lielākā daļa 
no tām apmeklētas vasarā laivu braucienu 
vai līdzīgu pasākumu laikā, un ar lomiem 
īpaši nevaru lepoties. Lielākais uzsvars jop-

Mana 3,8 kg skaistule, kas nu ir kļuvusi 
gudrāka un turpina augt Kaņiera ezerā. 

Tās nervi neizturēja O.S.P. Rudras klasisko 
tviču ar pāris sekunžu pauzi. Mums nāka-

mais randiņš sarunāts pēc pāris gadiem. 
Video ar Overly – dīvainā cope Kaņierī: 

https://youtu.be/gAurf557-Yw



Tur ļoti bieži sanāca būt agros vasaras rītos, 
kad centāmies būt iekšā jau līdz ar pirmo 
gaismu, bet ap pusdienlaiku jau bijām 
mājās: karstās un saulainās dienās cepties 
uz ezera ir maza bauda. 
Lielākais, ko šosezon tur izdevās izcelt, bija 
skaista trijniece, kas pirms pieciem rītā bija 
izgājusi brokastīs un ar spēju bliezienu 
iekāroja manu lēni piedāvāto paprāvo 
oranžo gumiju. Lai arī centāmies Babīti 
vagot rudenī, ne pie kā lielāka šogad vēl 
netikām. Tomēr kopumā ezers noteikti bija 
dāsnāks nekā pērn. Bez zivs tur nepaliku 
ne reizi.
Kaņieris – šajā vietā nebiju viesojies aptu-
veni 20 gadus, kad mani ar brāli turp aizve-
da tētis. Pašā sezonas sākumā divas reizes 
piedzīvojām fiasko un nolēmām, ka tas nav 
mūsu dārgās (laika ziņā) uzmanības vērts. 
Tomēr sezonas beigās, dažādu apstākļu 
spiesti, tur atgriezāmies vēl divas reizes, un 
otrā izvērtās par manu visu laiku dīvaināko 
copes pasākumu. 
Pēc tukšas pirmās dienas puses kopā ar 
Jāni jau teju sākām stūrēt mājup, kad sāka 
ķerties… pamatīgi brekši! Precīzāk gan 
būtu teikt – aizķerties, jo neviens no čet-
riem 1,5 kg koferiem nebija ierijis mānekli 
tieši mutē. Bonusā man vēl tādā pašā veidā 
pieteicās ap kilo liels līnis! Visus radījumus, 
kas mums sagādāja jautrāko copes dienu, 
pelnīti palaidām atpakaļ uz mājām. Līdz 

šim nekad un nekur nebiju aizķēris nevie-
nu pašu zivi, bet te – tāds loms, ka viesībās 
varētu pusi savu radu pabarot. 
Taču tas vēl nebija viss. Mans paziņojums 
Jānim, ka velku ārā savu trumpja dūzi 
(sastiķējot lielo vobleru špini), varēja izklau-
sīties kā kārtējais mēģinājums apvārdot 
skopos ūdeņus, tomēr brīdī, kad man 
otrajā metienā uz Rudras kātā ieblieza kas 
lielāks, vienīgais neatbildētais jautājums 
bija – vai tur galā ir breksis, līnis vai līdaka. 
Ieraugot skaistu un slaidu muguru, bija 
dubultprieks – nebūs jāķēpājas ar brekšiem 
un līdaka noteikti vilks uz manu personisko 
rekordu. Svari apstājās pie 3,8 kg. Lai arī 
nav nekāds trofeju grāmatas eksemplārs, 
tomēr pagaidām mana lielākā uz spininga 
noķertā līdaka Latvijas ūdeņos. Jāpiebilst, 
ka tā man tajā dienā bija vienīgā līdaka, 
taču ar to bija pilnīgi pietiekami, lai Kaņieris 
paliktu arī mūsu copes kartē.
Lubāns. Ar šo ezeru mums ir mīlestība no 
pirmā skatiena. Par mūsu piedzīvojumiem 
sīki un smalki droši vien lasījāt novembra 
numurā vai manā blogā, tāpēc vien īsi 
atkārtošu, ka Latvijas lielākais ezers nu ir 
manā obligāto vietu listē uz palikšanu. 
Kopā tur pavadījām divas pilnvērtīgas 
copes – attiecīgi trīs un divas pilnas dienas. 
Te piedzīvoju vismaz divas reizes, kuras jau 
var saukt par rudens žoru. Kārtīgi izprie-
cājāmies ar pretzāļu gumijzivīm, slīpējot 
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meistarību un stiprinot savu nervu sistēmu.
Lubāna pasākumos kopumā saķēru vairā-
kas līdakas virs 2 kg. Septembrī un oktobrī 
zaļās tur vēl dzīvojās seklumā un zālēs, 
tāpēc adrenalīnu sagādāja katrs zivs iznā-
ciens pat tad, ja to kātā nemaz nesajuta. 
Šādās vietās var daudz ko uzzināt par līda-
ku paradumiem, jo virs ūdens redz katru 
straujāku zivs kustību – tas vilnis liek elpai 
apstāties, uzmanībai saspringt un adrena-
līnam vārīties. Ļoti spilgta bija pēdējā no 
piecām dienām, kad tukšā pēcpusdiena 
mums izvērtās par līdaku ballīti faktiski 
vienā vietā – trāpījām tur īstajā laikā! 
Turklāt interesanti, ka salīdzinoši nelielā 
teritorijā Raivis noķēra gan 3,8 kg, gan 
divnieci – tā ka džungļos viņām arī nereti ir 
ierīkoti komunālie dzīvokļi. Lauvas tiesa no 
visām zivīm bija uz Relax Kopyto gumijām, 
turklāt krāsojumam nebija īpašas nozīmes. 
Lai nerastos maldinošs priekšstats – tas 
nav ezers, uz kuru var aizbraukt un sagaidīt 
pilnu laivu. Tā milzīgajā teritorijā ir ļoti labi 
jāzina, kur līdakas meklēt (paldies vēlreiz 
inspektoram Dainim Tučam par taku ierā-
dīšanu!), turklāt ar vienu dienu var būt par 
maz – zināt viņu uzturēšanās vietu ir viens, 
taču trāpīt tajā īstajā laikā – vai nu gadiem 
ilgas pieredzes vai veiksmes jautājums. 
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Babītes agrā rīta 
3 kg pārsteigums, 
kurai arī ir tas 
gods būt vienīga-
jai līdakai, kuru 
esmu noķēris 
pirms pieciem no 
rīta. Pieteicās uz 
lielo Mr. Greedy 
gumiju ofsetāķī, 
kas tika vilkta 
lēni un slinki. 

Lubānā visas savas līdakas saķērām un pretzāļu 
gumijām seklās vietās krasta tuvumā. Lai to 
izdarītu, nācās gan daudz nervu atstāt ūdens 
džungļos, jo lielākā daļa copju palika nereali-
zētas. Toties uzkrāta laba pieredze un atziņas 
gan par rezultativitātes paaugstināšanu šādos 
apstākļos, gan arī par līdaku uzvedību, jo tādā 
seklumā redz ne tikai zivs uzbrukumu, bet teju 
katru mazāko kustību. Divas no piecām dienām 
mums par uzcītību uzdāvināja to, ko var saukt 
par rudens žoru. Video ar Overly – drāma ar 
divnieci Lubānā, kas ierāva kokos.

Liepājas ezerā ar Kristapu trāpījām tādā 
negaisā, ka varējām būt priecīgi par 
tikšanu cauri sveikā vien ar izmirkša-
nu līdz kaulam. Bildes labajā malā var 
redzēt, kā negaiss ir noliecis niedres pie 
zemes. Krasts mums sanāca tieši pret 
vēju… Video ar Overly – maija līdakas 
Liepājniekā.
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akmeņainajos kalnu ūdeņos, spiningojot 
no krasta, sanāk diezgan lielas nodevas 
atstāt dzelmē. 
Katrā ziņā pirms brauciena es par tās puses 
ūdeņiem biju skeptisks (nepatīk ne mak-
sas dīķi, ne garantēti lomi, ne burzma, ne 
fermas), bet tagad jau galvā lēnām zīmējas 
jaunā gada brauciens – zinu, ka arī tur var 
atrast pasakainas un vientuļas vietas.

Ar ko un uz ko?
Joprojām palieku uzticīgs tikai un vienīgi 
spiningam un mākslīgajām ēsmām jeb 
mānekļiem. Visu sezonas smagumu iznesa 
pamatā divi spiningi. Pirmais ir sezonas 
sākumā saviem paradumiem īpaši sakom-
plektētais St.Croix Avid ar aptuveno testu 

5–17 g, kas kopā ar Shimano Biomaster 
3000 spoli kalpojis kā lielisks dīdītājs visiem 
vobleriem līdz 18 g, kā arī visu gumijzivju 
pavēlnieks. Otrs ir pērn iegādātais vien-
daļīgais Okuma OneRod ar testu 10–30 g 
un Okuma Komodo multu, ko izmantoju 
lielo vobleru, gumiju un mazo džerku 
dzenāšanai. 
Šajā sezonā nedaudz pamainīju arī savus 
mānekļu izmantošanas paradumus. 
Pirmkārt, malā atstāju rotiņus un šūpiņus, 
priekšplānā iznāca vobleri, gumijas un 
mazie džerki. Otrkārt, palielināju mānekļu 
izmēru, ļoti reti auklas galā bija kas mazāks 
par 10 cm – lai pārbaudītu, kā tas ietekmē 
zivs lielumu. Mērķis – atsijāt zemmērus. 
Jāsaka, ka lēmums izrādījās pareizs, jo 
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Ziemeļzviedrija. Ja kāds jautātu par manu 
spilgtāko līdzšinējo copes piedzīvojumu, 
man divreiz nebūtu jādomā – tā bija 
ekspedīcija uz Zviedrijas neskarto dabu, 
kalnu ezeriem un upēm. Turklāt līdakām 
šoreiz bija tikai otrā plāna loma. Arī šo 
piedzīvojumu esmu aprakstījis Copes Lietu 
augusta numurā un arī blogā. 
Pavadījām tur 8 pilnas dienas. Līdzi mums 
bija pašiem savas laivas, bijām tālu no 
fermu ezeriem, uz kuriem visbiežāk brauc 
pēc gaļas. Staigājām gar pasakainām kalnu 
upēm un braucām uz ezeriem, kur nesasta-
pām nevienu citu zivju tīkotāju. Mērķis bija 
foreles un pālijas, taču sirds mani vilka pie 
līdakām – lai arī zaļo medībām tajā pusē 
vēl bija nedaudz par agru, tomēr pāris 
dienas aizbraucām viņas meklēt. Pie pāris 
skaistulēm tomēr tiku – 3,8 un 4,2, kas gan 
Zviedrijas ezeriem nav nekas īpašs. 
Spēcīgākie iespaidi bija no foreļu un 
pāliju copes. Pēc ilgiem pārgājieniem 
un pārbaudījumiem pa mežu ceļiem un 
neceļiem mūsu ekspedīcija nonāca līdz 
kādam ezeram kalnos, uz kuru laivu caur 
brikšņiem stiepām ar rokām pusotru kilo-
metru… Toties tur gandrīz visi piedzīvojām 
Eldorado. Vienā dienā ar bračku laivā cop-
maņa veiksme uzspīdēja arī mums: zivs 
teju katrā metienā – skaistas pālijas, foreles, 
asari… Neticami. Un tomēr tā bija stunda, 
par kuru stāstot pārspīlēt nav iespējams. 
Ķērām pamatā uz šūpiņiem un rotiņiem. 
Ārpus konkurences bija sudrabaini gareni 
Abu Garcia Toby šūpiņi, kas vienā brīdī vie-
tējā veikalā beidzās, jo mēs tos izpirkām – 

Teicamā Zviedrijas iekarotāju 
armāda, ar kuru kopā vairāk nekā 
nedēļu klaiņojām pa ziemeļu 
mežiem un kalniem, meklējot 
vietas, kur mīt visatsaucīgākās 
pālijas un foreles. Atradām arī. 

Lai arī Zviedrijā 
90% laika medījām 

lašu dzimtas zivis, 
sirds tomēr vilka 

pie līdakām, un 
pāris dienas ar brāli 

Gintu devāmies 
sasveicināties arī ar 

tām. Lai gan zaļās 
fūrijas vēl bija pavi-

sam pasīvas pēc 
nārsta, dažas tomēr 

izdevās pierunāt 
uz uzbrukumu. Ir 
sajūta, ka palika 

nenokārtoti rēķini. 
Video ar Overly – 

mūsu Zviedrijas 
piedzīvojumi



labāk to pamana – tas labi strādā uz aktīvu 
zivi. Bet pasīvai labāk iet pie sirds pavisam 
lēna ietīšana ar pauzēm. 
Otrajā vietā gozējas jaunpienācējs no Strike 
Pro – mazais džerks Baby Buster ar 11 līda-
kām (5 mēra). Šis māneklis sagādājis labus 
mirkļus un skaistas copes, kas pārsvarā 
notiek uz pauzēm. Pamatā tā izspēle ir 2–3 
īsi rāvieni un pauze. Arī šis visas savas līda-
kas salasījis seklajos ezeros – vietās, kur ir 
mazāk zāļu, tīros klajumos. 
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Tālāk seko vēl viens jaunpienācējs, kas izšā-
va sezonas beigās vēlā rudenī ar 8 līdakām 
(2 mēra). Tas ir Jackall Magallon, kas man 
kastē bija nogulējis visu vasaru bez darba. 
Vēl viens lielisks vobleris, kura īpašības ļauj 
to izspēlēt gan ļoti agresīvi, gan ļoti pasīvi. 
Interesanti, ka Babītē līdakas atsaucās uz 
šķietami pārāk agresīvu un nedabisku 
spēli – kad biju ilgi to nomētājis bez rezul-
tātiem, kādā brīdī sāku to ātri ietīt atpakaļ, 
pa ceļam ritmiski bez apstājas raustot. Un, 
par pārsteigumu, uzsēdās pirmā līdaka – 
pēcāk turpināju ko līdzīgu un noķēru vēl 
dažas zaļās, turklāt neviena no tām nebija 
mānekli ierijusi – visas bija situšas. Turpretī 
Kālā spēle bija tik garlaicīga un lēna, ka 
laivā varētu paralēli lasīt grāmatu. Toties 
līdakām gan patika! Uz tā arī noķerta šose-
zon pēdējā plēsoņa 1,8 kg svarā. 
Tālāk sarakstā seko pērn pārbaudīta vērtība 
Lucky John Mr.Greedy gumija, turklāt divos 
izmēros – mazākā ap 10 cm, lielākā resnāka 
un ap 13 cm. Katra no tām man nesa 5 zivis, 
turklāt uz lielākās sirdsapziņas ir arī trijniece 
Babītē – agrā vasaras rītā pēc pirmās gais-
mas aizmetu to visai patālu un pavisam 
lēnām ar pauzēm vilku starp zāļu pudu-
riem, līdz sajutu skaistu bliezienu kātā. 
Tālāk seko vairāki mānekļi ar 3–4 zivīm. No 
tiem izcelšanas vērts ir pērnā gada līderis 
O.S.P. Rudra, kas man oktobra izskaņā 
Kaņierī sagādāja sezonas lielāko līdaku.

Cik un cikos?
Šī man bijusi arī skaitliski veiksmīgākā 
sezona. Kopā noķertas 89 līdakas – 53 zem-
mēri, 36 mēri. Pilnvērtīgas copes vairāk 
sanāca maijā un rudens mēnešos. Vasara 
pēc Zviedrijas piedzīvojumiem sanāca visai 
tukša – pamatā izskrējām kādā brīvdienā 
uz rīta copi Babītē. Labākās reizes piedzīvo-
tas Liepājas un Lubāna ezerā, kas priecēja 
gan ar lomu skaitu, gan izmēriem. Spriežot 
pēc laika tabulas, ražīgākās man bijušas rīta 
stundas no 7:00 līdz 12;00, kad noķertas 
attiecīgi 8, 11, 10, 7 un 9 zivis. Ja skatās uz 
slikto galu, tad pavisam agrie rīti joprojām 
ar rezultativitāti neizceļas – šogad īpaši 
centāmies braukt tā, lai līdz ar pirmo gais-
mu būtu jau uz vietas, nevis tikai krastā. 

zemmēru un mēru attiecība, salīdzinot ar 
2014. gadu, jūtami uzlabojās. Ja neskaita 
pāris pēdējās rudens copes, kad pieteicās 
vairāki obligāti atlaižamie, tad gandrīz 
katra otrā līdaka bija pāri par 50 cm. 
Izcilnieku tops. Rezultatīvo mānekļu 
sarakstā ielauzušies daži jaunumi, bet pali-
kušas arī klasiskas un jau ilgtermiņā sevi 
pierādījušas vērtības. 
Pirmajā vietā ar 23 līdakām (no tām 10 – 
mēra) gozējas Relax Kopyto gumija, ar kuru 
vagoti visi seklie un zāļainie ezeri. Lauvas 
tiesu savu lomu tā savāca Lubānā. Atkarībā 
no dziļuma mēdzu tai vēderā iedzīt vēl 
kādu svina smagumu, kas ļauj mainīt 
iegrimes ātrumu un arī paša mānekļa grim-
šanas pozīciju – ja atsvaru iestumj vēderā, 
tad tā grimst līganāk nekā ar džiga galvu. 
Tās spēle atkarīga no līdakas noskaņojuma, 
piemēram, mēdzu ietīt pa pašu ūdens 
virsmu, veidojot pat sliedi ar asti, lai līdakas 

Viens no sezonas izcilniekiem – Jackall Magallon, kuram devu iespēju sevi pierādīt 
sezonas pēdējās copēs, un viņš nepievīla. Tā spēle ir tik indīga, ka viņam uzbrūk vai 
nu aiz izsalkuma, vai aiz tā, ka nervi netur tādu ķēmu deguna priekšā.

Absolūts šīs sezonas mānekļu līderis seklajos ezeros bija visiem labi zināmā Relax 
Kopyto gumija ar pretzāļu ūsām. Turklāt krāsai izšķirošas nozīmes nebija – strādāja 
gan balta, gan oranža, gan dzeltena, gan citāda.

Viens no sezonas jaunumiem – Strike Pro Baby Buster – ir džerku saimes mazais pār-
stāvis. Pie lielajiem gan vēl neesmu ķēries, taču šī mazā monstra rezultativitāte liek 
domāt, ka kādreiz droši vien pamēģināšu arī tos.
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Neskatoties uz to, periods no 4:00 līdz 7:00 
bijis pat sliktāks par dienas vidu… No 
4:00 līdz 5:00 izcelta viena zivs (toties 
smuka – 3 kg), no 5:00 līdz 6:00 – trīs zivis, 
no 6:00 līdz 7:00 – viena. Pie mēra zivīm 
izdevies tikt visās copes stundās, izņemot 
no 13:00 līdz 14:00. Ražīgākais laiks 50+ cm 
plēsoņām bijis no rīta 7:00–8:00 un no 
10:00 līdz 11:00. Taču izteiktu līderu šajā 
ziņā nav. Turklāt lielākie eksemplāri, kas ir 
virs 2 kg, dabūti ļoti dažādos laikos – gan 
agrā rītā, gan dienas vidū. 
Lai arī mana pierakstu tabula neļauj izdarīt 
fundamentālus secinājumus un precīzi 
paredzēt līdaku aktivitātes, mani tomēr šī 
neprognozējamība priecē – tā ir lieliska 
un neatņemama plēsoņu copes sastāv-
daļa – vienā dienā atrast īsto vietu īstajā 
laikā un piedāvāt īsto mānekli īstajā tempā. 
Lai to izdarītu, jāpiemīt gan meistarībai, 
gan intuīcijai, gan pieredzei. Uz veiksmi es 
nepaļaujos. Tā lai palīdz iesācējiem. Vairāk 
ticu saviem novērojumiem, secinājumiem 
un lēmumiem. 

Gaidāmās sezonas 
nokrāsas
Gada nogalē pārlasīju savu plānu, ko biju 
veidojis 2015. gada sākumā. Jāsecina, ka 
ne visu izdevās īstenot. Upēm īsti nesanā-
ca pievērsties, ar mežu un purvu ezeriem 
līdzīgi, Engures, Burtnieku un Alūksnes 
ezers arī mūs šogad neieraudzīja, ar 
Unguru un Inesi arī neiepazinos, tāpēc šis 
tas pārceļas uz 2016. gadu. Neapmeklētie 

ezeri noteikti paliek uz radara, maijā jau ir 
ieplānota ekspedīcija uz Ežezeru – salām 
bagātāko Latvijas ezeru, arī upes neaizmir-
sīšu, gribētos paciemoties arī pie skandinā-
vu ziemeļmeitām. Tāpat dienas kārtībā jop-
rojām būs seklie ezeri, iespējams, vasaras 
vidū pameklēsim vietas, kur var izpausties 
ne tikai ar pretzāļu mānekļiem. 
No inventāra papildinājumiem jāpiemin 
kāts, ko iegādājos jau 2015. gada nogalē – 
St.Croix Avid ar testu līdz ~55 g un Shimano 
Bay Game multiplikatora spoli. Komplekts 
paredzēts 30–60 g gumijām un svimbei-
tiem, un, pēc manām cerībām, protams, arī 
lielām līdakām. Šādas kategorijas mānekļi 
būs jaunums manā kastē, un tas saistīts ar 
šosezon jau apstiprināto tēzi par mānekļa 
un zivs izmēru kopsakarībām. Atgriezties 
pie rotiņiem un šūpiņiem neplānoju – ja 

nu vienīgi liela izmisuma mirkļos vai vietās, 
kur uz tiem bijuši teicami lomi. Vobleri 
tomēr ir krietni interesantāki – katrs no 
tiem ir atšķirīgs, ar savu spēli – daudz tel-
pas radošām izpausmēm. Ar izmēriem arī 
necimperlēšos.
No šīs sezonas atvados ar ļoti pozitīvām 
izjūtām. Bijušas lieliskas copes, redzētas 
skaistas vietas, noķertas daudzas smukas 
zivis, labi pavadīts laiks ar copes čomiem, 
iepazīti jauni lieliski cilvēki un copes entu-
ziasti, pierakstīti daudzi pasaku stāsti, un 
jā – pierunāju beidzot arī sievu iekāpt laivā 
un iepazīt manu hobiju klātienē. Viņa man 
todien Babītē izgrieza pogas un tika arī pie 
mēra zivs savā pirmajā līdaku copē! Pirms 
tam spiningu vienīgo reizi viņa bija turējusi 
rokās pirms gadiem desmit, kad otrajā 
metienā Rīgas hesā no krasta tika pie mēra 
zandarta… Uz tā fona manas tēzes par 
pieredzi un meistarību mazliet zaudē savu 
spožumu, bet es tomēr palikšu pie sava. 
Ceru, ka kaut nelielu daļu no piedzīvo-
jumiem caur rakstiem izdevies sajust arī 
jums. Paldies visiem, ar ko krustojušies ceļi 
pērn – lai visiem laba gaidāmā sezona un 
arī viss gads kopumā! Saudzējiet dabu, un 
ne asakas! •

Augustā pirmo reizi savu hobiju 
klātienē atrādīju sievai ar drau-
dzeni. Un, lūk, kādas emocijas 
spēj sagādāt pirmā mūžā noķertā 
līdaka! Tomēr viņām uz copi āķis 
lūpā nebija, jo tā agrā celšanās un 
tā… Video ar Overly – Babītes un 
Liepājas cope vasaras vidū

Karstajā vasaras vidū dažās upēs apvienoju laivu braucienus 
ar spininga mētāšanu. Lomi gan pārāk nelutināja, bet pavisam 
tukšā arī nepaliku. Šī slaidā pusaudze pieteicās Salacā.

75 kg trofeja, dēļ kuras nācās nokniebt 
āķus... Lai visiem nākamajā spiningoša-
nas sezonā āķi ir īstajā vietā – ne asakas!


