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cētu entuziastu kastēs. Vai nākotnē Latvijā 
pārliecinātu kaķotāju loks paplašināsies – 
rādīs laiks. 

Zīmola vēsture
Fishy Cat brendam ir interesanta un piesā-
tināta vēsture. Viss sākās ar to, ka bija (un 
joprojām ir) liela japāņu kompānija K’Slabo, 
kas savulaik ražoja dārgus augstākās kva-
litātes voblerus, kurus izstrādāja labākie 
japāņu meistari sadarbībā ar profesionā-
liem sportistiem. Tie bija orientēti galve-
nokārt uz Japānas iekšējo tirgu un bija 
ļoti populāri. Šis tas nokļuva arī citur, tai 
skaitā Krievijā un arī pie mums, domāju, ka 
kādam profam šie vobleri ir arī pašlaik. 
2008. gadā sākušās krīzes rezultātā ievēro-
jumi cieta arī Japānas tirgus, daudzi uzņē-
mumi bankrotēja, un arī K’Slabo pēc kāda 
laika pieņēma lēmumu restrukturēties un 
pārtraukt vobleru ražošanu. Kompānijas 
sadalīšanās un restrukturizācijas rezultātā 
vobleru presformas un visa tehnoloģija 
nonāca jaunu investoru rokās, kuri veica 
rebrendingu un pārfokusēja ražošanu uz 
Krievijas un citiem eksporta tirgiem. Tā pēc 
ilga un komplicēta darba 2011. gadā tirgū 
startēja jauns zīmols Fishy Cat, kam visu 
modeļu nosaukumos oriģināli bija apspēlē-
ta kaķveidīgo tēma.
Pēc būtības tie bija tie paši japāņu vobleri, 
tikai ar jaunu krāsu gammu, kā arī bija 
veikts izsvarojuma tūnings, grimstošos 
modeļus pārveidojot par daudz popu-
lārākajiem un efektīvākajiem neitrālās 
peldamības suspenderiem. Paralēli 2011. 
gadā tika sākta jaunu modeļu izstrāde, 
kura prasīja veselus trīs gadus, tā kā tiem 
tika izvirzītas visaugstākās prasības, veikts 
milzīgs daudzums testu un viss n-tās reizes 
pieslīpēts un uzlabots. Beidzot 2014. gadā 
tika prezentēti jaunie modeļi DeepCat, iCat 
un StrayCat. 
Kāpēc tieši Zivīgais kaķis? Vasīlijs, Fishy Cat 
pārdošanas direktors Maskavā, man atbil-
dēja tā: 
– Nosaukums Fishy Cat nav radies nejauši! 
Savā laikā mēs ļoti ilgi domājām par zīmola 
nosaukumu, lai tas patiešām spilgti parā-
dītu produkta būtību un uzreiz asociētos 
ar zivju ķeršanu. Pat cilvēkiem, kas nav 
makšķernieki, kaķis un zivs rada stabilas 
asociācijas. Kaķi ēd zivis, tos bieži ņem līdzi 
uz copi un baro ar lomu, daudzi savvaļas 
kaķi ir veikli un viltīgi mednieki un paši 
ķer zivis. Pie tam angļu valodā vārdam 
fishy ir divas nozīmes: to var tulkot gan kā 
zivīgs, gan arī slengā – viltīgs vai mānīgs. 
Tā mums visprecīzāk izdevās parādīt savu 
mānekļu būtību. Tie patiešām ir efektīvi un 
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Tā nu sanācis, ka mani raksti parasti ir vai nu tīri tehnoloģiski 
sausiņi, vai arī jaunumu un plašākam copmaņu lokam mazāk 
pazīstamu mantu apraksti. Nu patīk man visādas 
interesantas, oriģinālas, kvalitatīvas un fifīgas lietas, kas 
atšķiras no kopējās širpotreba un klonu armijas plūsmas ar 
savu individualitāti un raksturu, tādas meklēju pats un 
cenšos pastāstīt arī citiem. Šoreiz vēlētos pastāstīt par vienu 
no oriģinālākajiem vobleru brendiem no Krievijas ar japāņu 
saknēm, proti – Fishy Cat. Interesi piesaista jau pats 
nosaukums, kas brīvā tulkojumā no angļu valodas būtu 
Zivīgais kaķis, un logo ar smaidoša kaķa purniņu. Vismaz 
man kā cilvēkam, kuram ļoti patīk kaķveidīgie un kam pašam 
mājā mitinās až divi tādi mīlīgi briesmonīši, uzreiz gribas 
papētīt dziļāk. 

Zīmols nav galīgi jauns, radies 2011. gadā 
un jau ieguvis stabilu vietu un populari-
tāti Krievijas un Ukrainas tirgū. Vobleri ir 
pierādījuši, ka patiešām ļoti labi ķer zivis, 

nevis tikai makšķerniekus. Latvijā laiku pa 
laikam Fishy Cat parādās, taču pagaidām 
stipri ierobežotā daudzumā un lielākoties 
nokļūst profesionālu sportistu un advan-
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Zivīgo kaķu 
uzbrukums – 
vobleri Fishy Cat 

Mana kaķu kolekcija. Sadzīvo 
labi, jo par bļodiņu strīda nav.



Spēlītes ar maksimālu kompromisu par 
labu cenai šeit nav spēlētas, un par Fishy 
Cat vobleru kvalitāti nekur neesmu sastapis 
negatīvas atsauksmes. Tiek izmantoti tikai 
labākie materiāli un krāsas, visi vobleri tiek 
aprīkoti tikai ar augstas kvalitātes japāņu 
Owner ST-36BC sērijas trīsžuburiem. 
Īpašs stāsts ir vobleru krāsojums un raksts. 
Ir saglabāts vairākums labāko japāņu toņu, 
bet izstrādāti arī daudzi savi krāsojumi, 
daži arī ar gaismas akumulēšanas efektu, 
kas tumsā luminiscē. Visiem modeļiem ir 
krāsojumi, kuros izmantoti pilnīgi unikāli 
liesmu raksti un kompānijas firmas zīme – 
kaķa pēdiņas. Varētu likties, ka tas nu 
jau ir kuriozs un vairāk taisīts kā suvenīrs 
makšķerniekiem, tomēr prakse rāda, ka 
nopēdotie un liesmainie vobleri patiešām 
lieliski ķer zivis, par ko esmu gan pārlie-
cinājies personīgi, gan zinu no daudzu 
citu atsauksmēm, tā ka šos rakstus pilnā 
nopietnībā var uzskatīt par know-how. 

zivīgi instrumenti ir viltīgam un veiklam 
zivju medniekam, kas spēj iekārdināt un 
apmānīt trofeju. 

Tehnoloģijas un  
konstruktīvās nianses
Pirmkārt, jāuzsver, ka visi Fishy Cat vob-
leri ir oriģināli, te nav iets pa iestaigātām 
takām un nospiesti jeb klonēti kāda lielāka 
ražotāja čaklākie modeļi. Visus voblerus 
pēc pasūtījumiem izstrādā sadarbībā ar 
japāņu inženieri, ražošana notiek uz pašas 
augstākās klases aparatūras lielā japāņu 
giganta BassDay rūpnīcā, kas veic OEM 
ražošanu daudziem TOP klases brendiem. 
Lielākā daļa vobleru presformu ir saglabā-
jusies autentiska mantojumā no sākumā 
aprakstītā japāņu ražotāja, tikai veikti kons-
truktīvi tehnoloģiski uzlabojumi, pielāgojot 
Krievijas un Eiropas ūdeņiem. Jauno mode-
ļu veidnes izstrādātas atbilstoši tiem pašiem 
japāņu tirgus kvalitātes standartiem. 
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Modeļu rinda
Pašlaik Fishy Cat piedāvā desmit vobleru 
sērijas, kopumā, ja pareizi saskaitīju, sanāca 
25 modifikācijas. Principā šie kaķi nosedz 
praktiski visu mūsdienu spiningošanas teh-
niku spektru, mūsu mērķzivju un dziļumu 
amplitūdu – ir gan lielāki, gan mazāki kla-
siska minnow tipa vobleri tvičam, ir velcei 
piemēroti dziļumnieki, ir virsmas poperi, 
ultralight kranki un vairāki hibrīda modeļi, 
ko var gan raustīt, gan mētāt, gan izmantot 
velcei. Kā jau minēju iepriekš, pilnīgi visos 
nosaukumos šādi vai tādi ir apspēlēta kaķu 
tēma. Pavisam īsi izskriešu cauri visiem 
modeļiem. 
Bobcat – tulkojumā no angļu valodas – 
lūsis. No manas pieredzes un kolēģu 
atsauksmēm viens no universālākajiem un 
efektīvākajiem Fishy Cat vobleriem. Nezinu, 
kā tas panāks, bet zivīm nu ļoti garšo. 
Bobcat veiksmīgi ķer līdakas, zandartus un 
trofejasarus, efektīvs, gan tvičojot, gan arī 
vienkārši mētājot. Vobleris tiek piedāvāts 
divās versijās, abas suspenderi, mūsu ūde-
ņiem optimālā vidējā izmēra versija 100SP 
ar seklāku iegrimi (līdz 1,5 m) ir 10 cm gara, 
dziļākā versija 95DSP ar darba dziļumu 
2–2,5 m ir puscentimetru īsāka – 9,5 cm.
DeepCat – dziļais kaķis. Kā jau norāda 
nosaukums, tas ir dziļumnieks, kas gal-
venokārt paredzēts velcēšanai, tomēr 
noteiktos apstākļos ar to var arī veiksmīgi 
apmētāt kantes. Tas ir skaists, peldošs vidē-
ja izmēra kranka tipa pārstāvis ar lielu mēli 
un ārkārtīgi agresīvi vibrējošu spēli. Kā jau 
dziļumniekam pienākas, tas spēj praktiski 
momentāni iedzīties savā darba dziļumā 
un stabili tajā turēties. DeepCat tiek pie-
dāvāts 2 versijās: 7,3 cm ar darba dziļumu 
4 m+, kā arī 8,5 cm garais, kas iegrimst 
6 m+. Mērķzivis reāli ir visi plēsēji, kas uztu-
ras uz dziļuma kantēm, visvairāk, protams, 

Megazandarts. 
Fotogrāfijā Dmitrijs, 
viens no FishyCat 
vadītājiem.

Asari piemānīja 
slaidais JungleCat.

Arī sapals nesmādē iCat.
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nekā ar džerkiem, un prasmīgās rokās ar 
atbilstošu inventāru būs ļoti efektīvi. 
PopCat – vienkārši poperkaķis, Kas to varē-
tu padomāt, ka ar šo nosaukumu slēpjas 
popera tipa virsminieks. Īsti nav, ko stāstīt. 
8,5 cm garš, 9,2 g smags māneklis, peld 
pa virsu un rāvienos plunkšķ. Pēc manas 
pārliecības, poperi principā iedalās divās 
kategorijās – strādājošos un nestrādājošos. 
Šitas strādā, pārbaudīts Engurē! Jebkurš, 
kas kādreiz ir copējis ar poperi, zina tās 
neaizmirstamās izjūtas, kad līdaka vai liels 
asaris metas virsū poperim, pa smuko... 
StrayCat – klaiņojošais kaķis. Viens no 
jaunākajiem Fishy Cat darinājumiem. 
Neliels 5,5 cm universālis, peldošs, darba 
dziļums – 0,6–1,0 m. Lieliski derēs asaru 
medībām seklumā virs zāļu paklāja, arī 
zāļu līdaciņa var mierīgi paņemt. Mazais 
mānekļa svars jeb 3,9 g ļaus to komfortabli 
lietot ar ultralight kātu un arī kā alternatīvu 
mikrodžigam zāļainās vietās. 
Jungle Cat – džungļu kaķis. Lielā tviča kla-
sika, gara un slaida 14 cm maile ar 3 āķiem. 
Līdaku bieds. Aerodinamiskā forma un 
21 g svars ar iebūvēto tālmetiena atsvaru-
bumbiņu sistēmu nodrošina megatālus 
iemetienus. Patiešām lieliska izvēle tviča 
maniakiem. 
Nu tas it kā viss... Krieviem ir tāds ticē-
jums – ja, ejot uz copi, satiksi kaķi, atgriezī-
sies ar labu lomu. Makšķernieki ir māņticīgi, 
tāpēc aprakstītos kaķus var nēsāt līdzi kā 
talismanu. Bet mana pieredze tomēr rāda, 
ka daudz efektīvāk ar tiem ir ķert zivis. Kas 
nepamēģinās – neuzzinās! Ne asakas! •

zandarti, bet noteiktos ūdeņos šajā dziļu-
mā nereti gadās līdakas, kā arī esmu pārlie-
cināts, ka Daugavā ar to var iekārdināt arī 
paēsties izlīdušu sama papu. 
iCat – pats miniatūrākais no Fishy Cat klās-
ta, tikai 3,2 cm garš, peldošs kumpa kran-
ka tipa mazulītis, plēsoņām kā konfekte 
desertā. Agresīva vibrējoša spēle, skaistas 
krāsas, tiek piedāvāts divās darbības dzi-
ļuma versijās: viens līdz 0,3–0,5 m, otrs 
nedaudz dziļāks – līdz 1,2 m. Lieliski strādā 
uz asariem un ruduļiem seklās vietās, tāpat 
ļoti labi tur straumi un spēj savaldzināt arī 
sapalu un foreli. 
TomCat – vienkārši runcis. Māneklis ar 
raksturu. Vēl viens universālais kareivis, 
kas ļoti patīk visādiem plēsējiem. Nedaudz 
atgādina savu lielāko brāli lūsi, tomēr ir 
īsāks un strupāks, ar izteiktāku vēderu un 
kupri, attiecīgi rada spēcīgāku vibrāciju un 
sānkustības. Es to klasificētu kā minnow 
un kranka hibrīdu. Var mētāt ar ietīšanu 
un pauzēm, var agresīvi uzraustīt un vēl 
dažādi apspēlēt animāciju. Runcis tiek 
piedāvāts 5 variācijās: divi 6,7 cm modeļi 
un trīs 8 cm gari. Viens no 8 cm garajiem 
(80F-SSR) ir peldošs, praktiski ar virsminie-
ka iegrimi 0,2–0,5 m, pārējie četri tomkati 
ir suspenderi, darba dziļums atkarībā no 

modeļa ir no 1,2 līdz pat 2,5 m. 
Lybica – es īsti nezināju, kas tas libika par 
zvēru, bet gudrā Googles tante pateica 
priekšā, ka tā, izrādās, sauc Āfrikas sav-
vaļas kaķi. Lybica vobleris ir slaida un 
absolūti dabīga zivtiņas imitācija, mailes 
jeb minnow tipa pārstāvis seklumiem. 
Izmantojams tvičam, bet tam piemīt arī 
sava spēle, un to var pavisam rezultatīvi 
mētāt. Tiek ražots 5 variācijās, nelielā un 
vidējā izmērā. Mazais 5 cm ir praktiski 
virsminieks ar iegrimi līdz 0,5 m, pārējo 
izmēru (7,5, 9 un 11 cm) darba dziļums ir 
1,2–1,5 m. Visi Lybica ir neitrālas peldamī-
bas suspenderi, kas īpaši ērti tvičam seklās 
vietās. Mērķzivis ir visa veida mūsu ūdeņu 
plēsēji – līdakas, zandarti, solīdi asari utt. 
Ocelot – par ocelotu gan atcerējos no 
skolas laikiem, tas ir tāds plankumains 
Dienvidamerikas kaķis, dažreiz saukts arī 
par pundurleopardu. Fishy Cat interpretāci-
jā ocelots ir peldošs minnow tipa vobleris, 
kam piemīt sava ļoti līgana spēle, ietinot 
vai lēni velcējot, kas var satracināt pat pavi-
sam slinku plēsēju. Protams, šo mānekli 
slaidās formas dēļ, var arī ērti tvičot. Trīs 
vidēja lieluma versijas – 9 cm, 11 cm, 
12,5 cm, darba dziļums – 0,8–1,2 m.
TigerCub – tīģerēns. Tā nu ir kaķu smagā-
kā artilērija. Mūsu apstākļiem ļoti lieli un 
masīvi sekluma (līdz 1,2 m) minnow vob-
leri, gandrīz džerki, piemēroti patiesi lielu 
trofejlīdaku medībām, suslikus ar tādiem 
neķer. Divi varianti: mazais – 17 cm un lie-
lais – 20,5 cm, bet sver nieka 71 g, pastipri-
nāta konstrukcija. Bail pat iedomāties, kāds 
būs māneklis, ja ražotājs izdomās izlaist 
kaut ko ar nosaukumu Tīģeris. Tomēr, par 
spīti saviem pagales cienīgajiem paramet-
riem, ūdenī šie mānekļi atdzīvojas un rada 
savu spēli, ar tiem var variēt daudz plašāk 

Uz lielo tīģerēnu TigerCub 
ķeras monstri.

Kaķis ķer arī foreles.

Pumpainais uz TomCat,  
2015. gada februāris

Nakts tviča loms,  
Daugava 2015. gada augusts.


