
 

 
 

 
 

LIELAPSAUJU EZERA APSAIMNIEKOŠANAS PLĀNS   

2019.–2029. GADAM 

Materiāls tapis ar Latvijas vides 

aizsardzības fonda atbalstu 
Jaunpils novada dome 

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS, APSAIMNIEKOŠANAS 

PASĀKUMI, PLĀNOTĀ IZMANTOŠANA 



 

Saturs 

Ievads ............................................................................................................................................................................................... 3 

Metodoloģija ................................................................................................................................................................................ 4 

1. Jaunpils novada, resursu un ūdeņu vispārīgs raksturojums ............................................................................. 7 

2. Normatīvais regulējums un sasaiste ar vietēja mēroga plānošanas dokumentiem ............................... 9 

2.1. Normatīvo aktu prasības ...................................................................................................................................... 9 

2.2. Plānotā izmantošana saskaņā ar Jaunpils novada Teritorijas plānojumu 2013.-2024.g. .......... 16 

2.3. Sasaiste ar Jaunpils novada Attīstības programmu 2019.-2025.g. .................................................... 17 

3. Ezera un teritorijas raksturojums .............................................................................................................................. 18 

3.1. Lielapsauju ezera raksturojums ....................................................................................................................... 18 

3.2. Nekustamo īpašumu struktūra un piekļuves iespējas ............................................................................ 25 

3.3. Piekraste un teritorijas labiekārtojums ......................................................................................................... 28 

4. Vides stāvokļa raksturojums ....................................................................................................................................... 33 

4.1. Ūdens objekta morfometrijas un hidroloģiskā režīma raksturojums ............................................... 33 

4.2. Ūdens kvalitātes novērtējums .......................................................................................................................... 34 

4.3. Gultnes sedimentu novērtējums ..................................................................................................................... 40 

4.4. Zivsaimnieciskais novērtējums ........................................................................................................................ 42 

5. Ezera apsaimniekošanas pasākumi un plānotā izmantošana ........................................................................ 43 

6. Plāna ieviešanas uzraudzības un monitoringa veikšanas noteikumi .......................................................... 54 

 

 



3 

Ievads 

Publiskie ūdeņi ir nozīmīgs resurss, kuru izmantošana veicina teritorijas ekonomisko attīstību. To 

izmantošanai un pārvaldībai jābūt ilgtspējīgai, lai nodrošinātu ūdeņu bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanos, ūdens kvalitātes nepasliktināšanos un interešu saskaņotību1. 

Lielapsauju ezers ir vienīgā publiskā ūdenstilpe Jaunpils novadā, saskaņā ar Civillikumā noteikto 

publisko ūdeņu sarakstu. Publiskie ūdeņi būtībā pieder visai sabiedrībai. Lai gan ezers atrodas novada 

nomalē – aptuveni četrus kilometrus no novada centra Jaunpils, purvainā un mežainā apvidū, tā savulaik 

ir bijusi iecienīta atpūtas vieta vietējiem novada iedzīvotājiem, kā arī makšķerniekiem. 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir 

noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie ūdeņi. Savukārt Zemes pārvaldības likuma 

15.panta otrā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajā teritorijai esošajiem 

iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita 

ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā. Lai pašvaldība pildītu ar normatīviem aktiem noteiktās 

funkcijas, tiek izstrādāts Lielapsauju ezera apsaimniekošanas plāns. 

Publiskās ūdenskrātuves Lielapsauju ezers apsaimniekošanas plāns 2019.-2029. gadam tiek izstrādāts 

Latvijas vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātes “Plānošanas 

dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai” ietvaros. Projekta mērķis ir izstrādāt publiskās 

ūdenskrātuves Lielapsauju ezers apsaimniekošanas plānu, to uztverot kā būtisku resursu pašvaldības 

attīstībai, un plānā integrējot teritorijas izmantošanu, vides aizsardzību, zivsaimniecības resursu attīstību 

un rekreācijas infrastruktūras plānošanu. Plāns kalpos par pamatu tālākai pašvaldības darba 

organizēšanai ezera apsaimniekošanas jomā. 

Lai ūdenstilpe un pieguļošā piekrastes teritorija saglabātu tai raksturīgo ūdens un vides kvalitāti, 

nepieciešams īstenot kompleksu ezera apsaimniekošanu. 1998. gadā Jaunpils pagasta padomē 

apstiprināti Apsauju ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, paredzot galvenokārt ar 

zivsaimniecisko resursu un ezera ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanas vai saglabāšanas pasākumi. Pēdējo 

20 gadu laikā ezera apsaimniekošanas pasākumi veikti minimālā apjomā. 

Lielapsauju ezera apsaimniekošanas plāna izstrādes nepieciešamība iezīmējusies līdz ar grozījumiem 

Zemes pārvaldības likumā, kad 2015. gadā visu iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldība nodota vietējām 

pašvaldībām. Reizē ar plāna izstrādi tiek aktualizēti vides kvalitātes jautājumi, plānotais teritorijas 

apsaimniekošanas modelis un nākamajos desmit gados īstenojamie pasākumi.  

Plāna izstrādes procesā veikts Lielapsauju ezera un piekrastes teritorijas bioloģiskās daudzveidības, 

vides kvalitātes, saimnieciskās izmantošanas potenciāla novērtējums, un izstrādāti Lielapsauju ezera 

aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi. 

Plāna izstrādes ietvaros organizēti teritorijas apsekojumi, tikšanās ar Lielapsauju ezeru robežojošo 

nekustamo īpašumu īpašniekiem/pārstāvjiem, veikta ūdens un gultnes sedimentu analīžu noņemšana, 

tāpat rīkota iedzīvotāju anketēšana un apkopotie rezultāti iekļauti dokumentā.  

Lielapsauju ezera raksturojums sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra 

noteikumu Nr.1014 „Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas 

kārtība” noteiktajām prasībām un atbilstoši to saturam. 

 

Vāka foto izmantoti autoru uzņemtās fotogrāfijas 2018. gada septembrī un tīmekļa vietnes Pinterest brīvpieejas 

attēli. Fotoattēlu un kartoshēmu autors, ja nav norādīts citādi, ir SIA “Reģionālie projekti”, 2018. gada augusts, 

septembris. 
  

                                                      

1 Vadlīnijas iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldībai pašvaldībās, 2015.gads 
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Metodoloģija 

27.12.2005. MK noteikumi Nr.1014 „Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu 

izstrādāšanas kārtība” nosaka ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu 

izstrādāšanas kārtību. Saskaņā ar šiem noteikumiem Lielapsauju ezera apsaimniekošanas plāna 2019.-

2029. gadam sastāvā ietilpst ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi kā obligātā sadaļa. 

Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi kalpos par pamatu pašvaldības saistošo noteikumu 

izstrādei publisko ūdeņu un Lielapsauju ezera apsaimniekošanai. Līdz ar to, iekļaujot ar vairākas 

papildus sadaļas, Lielapsauju ezera apsaimniekošanas plāns 2019.-2029. gadam sastāv no četriem 

atsevišķiem sējumiem:  

♦ Esošās situācijas raksturojums, apsaimniekošanas pasākumi, plānotā izmantošana; 

♦ Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi; 

♦ Ziņojums par plāna izstrādi; 

♦ Iedzīvotāju aptaujas kopsavilkums. 

Tā kā saimniecisko darbību paredzēts veikt ūdens objektā, kuram jau izstrādāti ekspluatācijas noteikumi, 

jauno ekspluatācijas noteikumu izstrādātājs ņem vērā esošo ekspluatācijas noteikumu prasības attiecībā 

uz ūdens objekta hidroloģisko režīmu – Lielapsauju ezeram 1998. gadā izstrādāti un apstiprināti 

“Apsauju ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi”. 

Apsaimniekošanas plāna izstrādē vērā ņemts metodiskais materiāls “Vadlīnijas iekšzemes publisko 

ūdeņu pārvaldībai pašvaldībās” (2015, SIA “Reģionālie projekti”). 

Darba uzdevumā noteiktas īstenojamās aktivitātes, uzdevumi: 

♦ Plāna satura detalizēšana; 

♦ Pamatdatu un vēsturisko datu apkopošana; 

♦ Lielapsauju ezera un piekrastes teritorijas bioloģiskās daudzveidības, vides kvalitātes, 

saimnieciskās izmantošanas potenciāla novērtējums; 

♦ Lielapsauju ezera aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu izstrāde; 

♦ Lielapsauju ezera ekspluatācijas noteikumu projekta izstrāde un saskaņošana ar atbildīgajām 

institūcijām. 

Lielapsauju ezers apsaimniekošanas plāna 2019.-2029. gadam (turpmāk arī – plāns)  izstrādē izmantotas 

gan kvalitatīvās, gan kvantitatīvās analīzes metodes: 

♦ Kvantitatīvās metodes ļauj novērtēt attīstību un pašreizējo situāciju raksturojošus rādītājus un 

iegūt statistiski izmantojamus un pamatotus datus; 

♦ Kvalitatīvās metodes sniedz padziļinātāku priekšstatu par Lielapsauju ezera un pieguļošo 

teritoriju attīstības nosacījumiem.  

Plāna izstrādes laikā izmantoti gan primārie (iegūti izstrādes gaitā), gan sekundārie dati (agrāk veiktie 

pētījumi, statistikas datubāzes, dokumentu analīze). Kopumā, izstrādājot Plānu, tika izmantots metožu 

kopums, kas sastāv no vairākām metodēm, atbilstoši, piemērojot katram no veicamajiem uzdevumiem 

labāko iespējamo metožu kopumu. 

Izstrādājot Plānu, pielietotas sekojošas metodes:  

♦ Analīžu un izpētes rezultātu izvērtēšana un iekļaušana Plāna esošās situācijas raksturojumā un 

risinājumos:  

27.09.2018. noņemti gultnes sedimentu paraugi (kopā 2 paraugu ņemšanas vietas) Lielapsauju ezerā, 

lai noteiktu šādus rādītājus – varš (Cu), svins (Pb), cinks (Zn), hroms (Cr). LATAK akreditēta SIA “Vides 

http://likumi.lv/doc.php?id=124798
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audits” laboratorija 08.10.2018. sagatavoja testēšanas pārskatu Nr.4309-28.09-18 (skatīt Ziņojumā par 

Plāna izstrādi).  

Ūdens objektā abās vietās gultnes sedimentu paraugi noņemti no peldlīdzekļa ar cilindra palīdzību – 

noņemot paraugus no gultnes nogulumu virsējās daļas 0,5-1 m dziļumā.  

27.09.2018. noņemti virsūdens paraugi ķīmiskā sastāva novērtējumam (kopā 2 paraugu ņemšanas 

vietas) Lielapsauju ezerā, lai noteiktu šādus rādītājus – bioloģiskais skābekļa patēriņš BSP5, ķīmiskais 

skābekļa patēriņš ĶSP, kopējais slāpeklis Nkop., kopējais fosfors Pkop., amonija slāpeklis N/NH4, nitrītu 

slāpeklis N/NO2, hlorīdjoni Cl. LATAK akreditēta SIA “Vides audits” laboratorija 04.10.2018. sagatavoja 

testēšanas pārskatu Nr.4307-28.09-18 (skatīt Ziņojumā par Plāna izstrādi). 

Ūdens objektā abās vietās noņemti virsūdens paraugi, izmantojot peldlīdzekli noteiktos ūdenstilpes 

punktos noņemot vienreizēju paraugu aptuveni 0,3 m zem ūdens līmeņa. 

Paraugu noņemšanu veica LATAK akreditēta SIA “AMECO vide” atbilstoši LVS ISO 5667-4 Ūdens 

kvalitāte. Paraugu ņemšana. 4. daļa: “Norādījumi paraugu ņemšanai ezeros un ūdenstilpnēs”. Rezultāti 

aprakstīti 4.2 apakšnodaļā un paraugu noņemšanas vietas attēlotas ATTĒLS:22. 

Plāna izstrādes ietvaros VSIA “Meliorprojekts” veicis izpēti “Hidroloģiskā izpēte valsts nozīmes 

ūdensnotekā Bikstupe ŪSIK 3824:01 pie pik. 52/00, Iztekā no Lielapsauju (Apsauju) ezera. Hidroloģiskais 

aprēķins” (2019.gads). 

♦ Kartogrāfiskā materiāla analīze un izstrāde: 

Plāna izstrādes grafisko attēlu pamatnei izmantota aktuālākā Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 

aģentūras uzturētā topogrāfiskā karte (mērogā 1: 10 000) un ortofotokarte (mērogā 1: 10 000), Jaunpils 

novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam esošās un plānotās izmantošanas karte.  

Plāna izstrādē izmantots Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 2018.gada novembrī sagatavotais 

Jaunpils novada Digitālo reljefa modelis horizontāļu veidā mērogā 1:10 000 un LAS dati.  

Aktuālākā informācija (2018.gads) par zemes un būvju īpašniekiem skatīta Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas publiskajā daļā 

www.kadastrs.lv. 

Izmantojot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Jaunpils novada pašvaldībai izsniegtos LAS 

datus un Digitālo reljefa modeli horizontāļu veidā mērogā 1:10 000, izveidota Lielapsauju ezeram 

tuvējās apkārtnes reljefa shēma. 

Teritorijas pašreizējās un plānotās izmantošanas veidu raksturojumam izmantoti grafiskie materiāli no 

Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam. 

Dabas aizsardzības pārvaldes digitālie materiāli par aizsargājamiem biotopiem, sugām un 

mikroliegumiem – minētie objekti Lielapsauju ezera tuvumā nav konstatēti. 

Izmantojot pieejamos izejas datus, ir sagatavota Lielapsauju ezera plānotās izmantošanas shēma, kurā 

atspoguļota pašreizējā situācija, plānotie labiekārtošanas un apsaimniekošanas pasākumi, un 

funkcionālais zonējums. 

♦ Apsekojumi dabā: 

16.08.2018. dabā tika apsekotas atpūtas vieta VAS “Latvijas Valsts meži” īpašumā pie Lielapsauju ezera, 

piebraucamie ceļi; 

27.09.2018. apsekota Lielapsauju ezera piekraste no nekustamā īpašuma “Apsaujas” puses, līdz ar 

analīžu noņemšanu ar laivu apsekota ezera teritorija maršrutā – “Apsaujas” – Bikstupes ieteka – 

Bikstupes izteka – “Apsaujas”. 

♦ Tikšanas ar Jaunpils novada pašvaldības, VAS “Latvijas Valsts meži” un sabiedrības pārstāvjiem 

(07.11.2018. Jaunpils novada domes telpās). 

http://www.kadastrs.lv/
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♦ Iedzīvotāju aptauja organizēta lai noskaidrotu Jaunpils novada iedzīvotāju un Lielapsauju 

ezera apmeklētāju viedokli par situāciju ezerā un tā pieguļošajā teritorijā. Iedzīvotāju aptauja 

tika organizēta laikā posmā 2018. gada 6. novembra līdz 2. decembrim. Aptaujas anketu 

tiešsaistē aizpildīja 57 respondenti. Plānā apkopotā veidā ietverti iedzīvotāju aptaujas rezultāti. 

♦ Tekstuālās informācijas salīdzinošā analīze (Jaunpils novada pašvaldības plānošanas 

dokumenti, Apsauju ezera apsaimniekošanas noteikumi, normatīvu analīze u.c.). 

♦ Plāna izstrādē tika analizēta, apkopota un izmantota informācija no galvenajiem informācijas 

avotiem.  
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1. Jaunpils novada, resursu un ūdeņu vispārīgs raksturojums2 

Jaunpils novads ir pašvaldība 

Zemgales ziemeļu daļā – 

Austrumkursas augstienē, 

Spārnenes viļnotajā līdzenumā. 

Novads ietilpst Rīgas 

plānošanas reģionā un 

robežojas ar Kandavas, Tukuma, 

Dobeles un Brocēnu novadiem.  

Novada platība ir 209 km2. 51% 

no teritorijas aizņem 

lauksaimniecībā izmantojamās 

zemes, savukārt 38% - meža 

zemes. Jaunpils novads ietilpst 

gan Ventas, gan Lielupes upju 

baseina apgabalā.  

Novada apdzīvojuma struktūru 

4 ciemi – Jaunpils (novada 

centrs), Jurģi, Leveste un 

Viesatas, kā arī lauku viensētas 

un viensētu grupa. Jaunpils 

novadā 2018. gada sākumā 

dzīvo 2239 iedzīvotāji, no 

kuriem Jaunpils ciemā dzīvo 

783 jeb 35 % no visiem 

iedzīvotājiem.(ATTĒLS:1) 

 JAUNPILS NOVADA TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS UN APDZĪVOJUMA STRUKTŪRA 

Jaunpils novadā iedzīvotājiem, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem komunālos pakalpojumus 

nodrošina pašvaldības SIA “Jaunpils KS”. 

Jaunpils novada transporta infrastruktūru veido valsts, pašvaldības un privāto īpašnieku ceļu tīkls un 

ielas. Novadu nešķērso valsts galvenie autoceļi, tuvākie no tiem ir A9 Liepāja – Rīga (Skulte) un A10 

Ventspils – Rīga. Jaunpils novadu ar minētajiem autoceļiem A9 un A10 savieno valsts reģionālais 

autoceļš P104 Tukums – Auce – Lietuvas robeža (Vītiņi). Attālums no novada centra līdz Tukuma pilsētai 

– 30 km, līdz Latvijas galvaspilsētas Rīgai – 84 km.  

Aptuveni 60% no visiem Jaunpils novada mežiem apsaimnieko VAS “Latvijas Valsts meži”, kuru meži 

tiek iedalīti trīs zonās pēc apsaimniekošanas mērķiem:  

• Dabas zonas meži 432 ha (8,9% no kopējās novada valsts meža platības) – galvenais 

apsaimniekošanas mērķis ir dabas daudzveidības saglabāšana;  

• Rekreācijas zonas meži 88 ha (1,8%) – galvenais apsaimniekošanas mērķis ir rekreācija, vides 

izziņa un ainavu aizsardzība;  

• Mežsaimnieciskie meži 4325 ha (89,3%) – galvenais apsaimniekošanas mērķis ir augstvērtīgas 

koksnes audzēšana (Jaunpils TP 2013-2024). 

VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” dati liecina, ka 2018. gadā Jaunpils novadā 9570 ha 

zemes ir meliorētas. Jaunpils novadā neatrodas nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas (TP 

2013-2024). 

                                                      

2 Jaunpils novada attīstības programma 2019.-2025.gadam. Izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”, 2018 
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2017. gada Lauku atbalsta dienesta dati liecina, ka Jaunpils pagastā ir 7836 ha vienotiem platību 

maksājumiem pieteiktā zeme, savukārt Viesatu pagastā – 2033 hektāri. 263 ha novadā sastāda 

vienotiem platību maksājumiem nepieteiktā zeme, un 305 ha ir neapstrādātās lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes. 

Jaunpils novada teritorijā neatrodas Natura 2000 teritorijas. Novada teritorijā atrodas vairākas 

mikroliegumu teritorijas vairāk nekā 200 ha platībā. 

Jaunpils novads ietilpst gan Ventas, gan Lielupes upju baseina apgabalā. Jaunpils novadā ūdensteču un 

ūdenstilpju izvietojumam ir neaizvietojama ainaviskā vērtība, kā arī tās ir būtisks rekreācijas resurss. 

Jaunpils novadam cauri tek vairākas lielākas un mazākas upes, novada teritorijā ir arī nelieli ezeri un 

dažādas mākslīgās ūdenskrātuves. Jaunpils novada garākā upe ir Abava, kas ir Ventas labā krasta lielākā 

pieteka. Cauri novadam tek arī Abavas kreisā krasta pieteka Viesata un tās pietekas Aleslauku strauts, 

Ķīpa, Ķuņķurupe, Prūsene, Isvintes strauts un Vārnu grāvis, Bērzes kreisā krasta pieteka Bikstupe, Rūšu 

strauts un citas mazākas upītes. Jaunpils novadā atrodas šādi ezeri:  

• Lielapsauju (Apsauju) ezers 20 ha platībā; 

• Brandavu ezers 12,3 ha platībā; 

• Mellīzeris (Mellezers) 6,5 ha platībā; 

• Bautēlis 2,2 ha platībā; 

• Brencis 28), ha platībā; 

• Dambjakroga ezers 5,8 ha platībā; 

• Glūdainis 31,2 ha platībā; 

• Ķimšu ezers 18,6 ha platībā; 

• Skolas dīķis 8,3 ha platībā; 

• Viesatu dzirnavezers, kur vēsturiski atradušās Viesatu ūdensdzirnavas; 

• Jaunpils dzirnavezers 11,3 ha platībā, kas atrodas Jaunpils ciema centrā, u.c. 

Kā vienīgā publiskā ūdenstilpe Jaunpils novadā saskaņā ar Civillikumu noteikts Apsauju (Lielapsaujas) 

ezers, bet kā publiskā upe noteikta Abava (no Viesatas upes ietekas līdz ietekai Ventā). (Jaunpils TP 

2013-2024) 

Jaunpils novadā atrodas divas mazās darbojošās hidroelektrostacijas (HES) – Bikstupes HES Jaunpils 

pagastā un Viesatu HES Viesatu pagastā. (Jaunpils TP 2013-2024) 

Kopumā Jaunpils novada teritorija nav izteikti bagāta ar derīgajiem izrakteņiem. Jaunpils novadā 

neatrodas valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes. Saskaņā ar VSIA “Latvijas Valsts Vides, Ģeoloģijas 

un Meteoroloģijas centrs” 2018. gada datiem, Jaunpils novadā atrodas vairākas derīgo izrakteņu 

atradnes:  

• 9 būvmateriālu (smilts-grants, smilts, smilšmāls) izejvielu atradnes (Apsaujas-Podiņi, Meža 

Podiņi, Jaunsēži, Libārtiņi, Miltiņkalns, Sviļi – Tukuma raj., Garlauki – Tukuma raj., Kursenieki un 

Grenči), no kurām tiek izmantota Libārtiņu atradne un rekultivēta ir Miltiņkalnu atradne. Pārējās 

netiek izmantotas; 

• 1 kūdras atradne – Lestenes-Ēnavas (tiek izmantota); 

• 1 saldūdens atradne (urbums) AS “Jaunpils pienotava” saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 
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2. Normatīvais regulējums un sasaiste ar vietēja mēroga plānošanas 

dokumentiem  

2.1. Normatīvo aktu prasības 

PUBLISKO ŪDEŅU TIESISKAIS STATUSS 

Civillikums attiecībā uz ūdeņiem paredz divas īpašuma formas – publisko un privāto īpašumu. Publiskais 

īpašums pēc būtības ir valstij vai precīzāk – visiem Latvijas iedzīvotājiem piederošs īpašums. Civillikuma 

1102.pants nosaka, ka „pie publiskiem ūdeņiem pieder jūras piekrastes josla, kā arī šā panta pielikumā 

(I pielikums) uzskaitītie ezeri un upes. Visi pārējie ūdeņi ir privāti”. Civillikuma 1.pielikumā iekļautas 

Latvijas lielākās un no zivju un dabas aizsardzības viedokļa svarīgākās upes, kā arī robežupes ar Igauniju, 

Krieviju, Baltkrieviju un Lietuvu. Ezeru sarakstā iekļauti lielākie un apdzīvotās vietās vai to tuvumā esošie 

ezeri, kā arī ezeri, kas atrodas aizsargājamās dabas teritorijās vai kurus šķērso Latvijas robeža ar citām 

valstīm. Saskaņā ar Civillikuma 1104.pantu publiskie ūdeņi ir valsts īpašums, ciktāl uz tiem nepastāv 

īpašuma tiesības privātai personai. Saskaņā ar Zemes pārvaldības likumā lietoto terminoloģiju 

Civillikuma I pielikumā norādītie publiskie ezeri un upes definēti kā iekšzemes publiskie ūdeņi. 

Zemes pārvaldības likuma 15.pants nosaka iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldību: 

1) par vides aizsardzību atbildīgā ministrija ir valdītājs iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kas 

atrodas dabas rezervātos, nacionālajos parkos un dabas liegumos un nav privātpersonu 

īpašumā vai citas ministrijas valdījumā; 

2) vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajā teritorijā esošajiem iekšzemes publiskajiem 

ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri 

nav privātpersonu īpašumā; 

3) iekšzemes publiskie ūdeņi, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai kas 

neatrodas privātpersonu īpašumā var būt citas ministrijas valdījumā. 

Zemes pārvaldības likums nosaka pašvaldību tiesības un pienākumus publisko ūdeņu pārvaldībā. 

Pašvaldību tiesības publisko ūdeņu pārvaldībā: 

1) Valdījumā esošos iekšzemes publiskos ūdeņus pašvaldības izmanto tām likuma „Par 

pašvaldībām” 15.pantā noteikto autonomo funkciju nodrošināšanai un normatīvajos aktos 

noteiktiem mērķiem. Tai skaitā tiesības iznomāt publiskos ūdeņus normatīvajos aktos 

atļautajiem ūdeņu izmantošanas veidiem. 

2) Attiecībā uz publisko ūdeņu pārvaldību minamas pašvaldību autonomajās funkcijas: 

 saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves 

kārtību; 

 noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi; 

 gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu 

un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai 

lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un 

uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu 

un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana); 

3) Rīkoties īpašnieka vārdā, saskaņojot darbības tās tiesiskajā valdījumā esošajos publiskajos 

ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktu darbību veikšanai ir nepieciešams 

īpašnieka saskaņojums, piemēram, īpašnieka vārdā saskaņo būvniecību, saskaņo zemes dzīļu 

izmantošanu, saskaņo kadastrālās uzmērīšanas dokumentus kā pierobežnieks utt. 

Pašvaldību pienākumi publisko ūdeņu pārvaldībā:  

1) Nodrošināt publisko ūdeņu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un saglabāšanu. 

2) Nodrošināt brīvu piekļuvi publiskajiem ūdeņiem un to brīvu lietošanu. 

http://likumi.lv/doc.php?id=225418
http://likumi.lv/doc.php?id=270317
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Iekšzemes publiskie ūdeņi paredzēti ikviena brīvai lietošanai un ir publiski pieejami, ja likumos nav 

noteikts citādi3. 

Vietējai pašvaldībai teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā jānosaka gājēju ceļš kā 

nekustamā īpašuma tiesību aprobežojumu par labu sabiedrības iespējai piekļūt publiskajiem ūdeņiem 

un jāorganizē gājēju ceļa ierīkošana. Zemes īpašniekam ir tiesības uz aprobežojuma noteikšanas dēļ 

radušos zaudējumu atlīdzību.  

Ja nekustamā īpašuma tiesību aprobežojums nav noteikts minētajā kārtībā un nekustamā īpašuma 

īpašnieks nav ierobežojis pārvietošanos pa viņa īpašumā esošiem ceļiem vai ielām, personai ir tiesības 

izmantot šos citas personas īpašumā esošos ceļus vai ielas, lai piekļūtu iekšzemes publiskajiem 

ūdeņiem4. 

ŪDEŅU APSAIMNIEKOŠANA UN AIZSARDZĪBA 

Nozīmīgākais Latvijas normatīvais akts ūdeņu apsaimniekošanas jomā ir Ūdens apsaimniekošanas 

likums.  

Likuma mērķi - izveidot virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzības un apsaimniekošanas sistēmu; 

izveidot plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības sistēmu, lai mazinātu ar plūdiem saistītu nelabvēlīgu 

ietekmi uz cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu un saimniecisko darbību. 

27.12.2005. MK noteikumi Nr.1014 „Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu 

izstrādāšanas kārtība” nosaka ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu 

izstrādāšanas kārtību: 

♦ ekspluatācijas noteikumu izstrādi un ievērošanu nodrošina persona, kura veic vai plāno uzsākt 

saimniecisko darbību ūdens objektā; 

♦ izstrādi nodrošina persona, kas veic/plāno saimniecisko darbību; 

♦ noteikumus izstrādā persona, kuras darbība ir saistīta ar pētniecisko darbību; 

♦ noteikta noteikumu saskaņošanas kārtība. 

15.04.2003. MK noteikumi Nr. 179 „Noteikumi par upju baseinu apgabalu robežu aprakstiem” nosaka 

upju baseinu apgabalu robežu aprakstus. 

31.05.2011. MK noteikumu Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem” nosaka virszemes 

ūdensobjektus, kuros pastāv risks nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes 

ūdeņu stāvokli minētajā likumā paredzētajā termiņā un prasības riska ūdensobjektu aizsardzībai. 

12.03.2002. MK noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” nosaka 

kvalitātes normatīvus virszemes un pazemes ūdeņiem. 

13.06.2006. MK noteikumi Nr.475 “Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un 

padziļināšanas kārtība” nosaka virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas 

kārtību, t.sk. gultnes grunts izņemšanas, sanesu materiāla izņemšanas vai pārvietošanas, peldošu gružu 

izvākšanas, zāles un apauguma likvidēšanas, akmeņu un koku izcelšanas, nogrimušu priekšmetu 

izcelšanas un citu darbu, tai skaitā gultnes attīrīšanas veikšanas kārtību, lai novērstu ūdens 

caurvadīšanas spēju samazināšanos. 

19.10.2004. MK noteikumi Nr.858 „Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, 

klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību”. 

Noteikumi nosaka: 

♦ virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu un virszemes ūdensobjektu klasifikāciju; 

♦ antropogēnās slodzes noteikšanas kārtību, kā arī prioritārās vielas un to emisijas ierobežošanas 

kārtību; 

                                                      
3 Zemes pārvaldības likuma 15.panta 7.daļa 
4 Zemes pārvaldības likuma 6.pants 

http://likumi.lv/doc.php?id=66885
http://likumi.lv/doc.php?id=66885
http://likumi.lv/doc.php?id=124798
http://likumi.lv/doc.php?id=73944
http://likumi.lv/doc.php?id=231084
http://likumi.lv/doc.php?id=60829
http://likumi.lv/doc.php?id=138363
http://likumi.lv/doc.php?id=95432
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♦ virszemes ūdeņu augstas, labas, vidējas, sliktas un ļoti sliktas ekoloģiskās kvalitātes kritērijus, 

labas un sliktas ķīmiskās kvalitātes kritērijus, kā arī stipri pārveidota vai mākslīga ūdensobjekta 

ekoloģiskā potenciāla kritērijus (arī laba ekoloģiskā potenciāla kritērijus). 

12.03.2002. MK noteikumi Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” nosaka 

kvalitātes normatīvus virszemes un pazemes ūdeņiem. 

23.12.2014. MK noteikumi Nr.834 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās 

darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem”, kas nosaka prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no 

lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem, īpaši jutīgās teritorijas, uz kurām attiecas 

paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisīta 

piesārņojuma ar nitrātiem, to robežas un noteikšanas kritērijus, kā arī šo teritoriju apsaimniekošanas 

kārtību. 

22.01.2002. MK noteikumi Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. 

Noteikumi nosaka: 

♦ notekūdeņu emisijas robežvērtības un aizliegumus piesārņojošo vielu emisijai ūdenī; 

♦ īpaši jutīgas teritorijas, uz kurām attiecas paaugstinātas prasības komunālo notekūdeņu 

attīrīšanai, šādu teritoriju noteikšanas kritērijus, apsaimniekošanas kārtību un robežas; 

♦ kārtību, kādā operators kontrolē piesārņojošo vielu emisijas apjomu ūdenī, veic monitoringu 

un sniedz attiecīgu informāciju. 

AIZSARGJOSLAS 

Aizsargjoslu likums nosaka aizsargjoslu veidus un to funkcijas, aizsargjoslu izveidošanas, grozīšanas un 

likvidēšanas pamatprincipus, aizsargjoslu uzturēšanas un stāvokļa kontroles kārtību un saimnieciskās 

darbības aprobežojumus aizsargjoslās. 

Aizsargjoslu likuma 7.pantā definēts, ka 10-25 hektārus lielām ūdenstilpēm aizsargjosla ir ne mazāk kā 

50 metrus plata josla. Likuma 37. pantā ir noteikti aprobežojumi virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās. 

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nosaka ūdenstilpēm, ūdenstecēm un mākslīgiem 

ūdensobjektiem, lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu 

erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību applūstošajās teritorijās, kā arī saglabātu 

apvidum raksturīgo ainavu.  

Vides un dabas aizsardzības aizsargjoslas tiek noteiktas ap objektiem un teritorijām, kas ir nozīmīgas 

no dabas resursu aizsardzības un racionālas izmantošanas viedokļa. To galvenais uzdevums ir samazināt 

vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem, kuriem noteiktas aizsargjoslas. 

Aizsargjoslas nosaka saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attēlo 

teritorijas plānojumos, lokālplānojumos, detālplānojumos, zemes ierīcības projektos u.c.  

Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nosaka ūdenstilpēm, ūdenstecēm un mākslīgiem 

ūdensobjektiem, lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, novērstu 

erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbību applūstošajās teritorijās, kā arī saglabātu 

apvidum raksturīgo ainavu.  

Virszemes ūdensobjektos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierīkotajās peldvietās aizliegts braukt ar 

motorlaivām un ūdens motocikliem, ja tas nav saistīts ar specializēto dienestu darbību, šo teritoriju 

apsaimniekošanu vai uzraudzību. 

MAKŠĶERĒŠANA, ZVEJA UN MEDĪBAS 

Civillikums nosaka, ka zvejas tiesība visā 2.pielikumā iekļauto ūdenstilpju platībā pieder vienīgi valstij.5 

Publiskās upēs katram brīvi atļauta ūdens ikdienišķa lietošana, ciktāl ar to nekaitē sabiedrībai un 

                                                      

5 Civillikuma 1115.pants 

http://likumi.lv/doc.php?id=60829
http://likumi.lv/doc.php?id=271376
http://likumi.lv/doc.php?id=58276
http://likumi.lv/doc.php?id=42348
http://likumi.lv/doc.php?id=90221
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neaizskar zemes īpašnieka tiesības6.  Civillikums nosaka, ka publiskās upēs zvejas tiesība pieder katram 

piekrastes īpašniekam gar viņa robežu tajā ūdens daļā, kas ir tuvāk viņa nekā cita zemei7. 

Zvejniecības likums regulē Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu, teritoriālo ūdeņu un ekonomiskās zonas 

ūdeņu zivju resursu iegūšanu, izmantošanu, pētīšanu, saglabāšanu, pavairošanu un uzraudzīšanu. 

Likuma mērķis ir tāda iekšējo ūdeņu apsaimniekošana, kas, ievērojot bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanas nepieciešamību, nodrošina zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību, 

pavairošanu un pētīšanu valsts zivsaimniecības nozares ilgtermiņa attīstībai. 

Zvejniecības likuma regulētās jomas: 

♦ zivju resursi un to pārvaldīšana; 

♦ zvejas tiesības; 

♦ zveja (amatieru un rūpnieciskā); 

♦ ierobežojumi zemes izmantošanā – tauvas josla; 

♦ ūdenstilpju nomas un zvejas tiesību nomas kārtība. 

Likumā noteiktas prasības zivju resursu un zvejas pārvaldīšanai. Vienlaicīgi tas regulē uzturēšanos krastā 

un nosaka aizliegumu norobežot ūdenim piegulošo sauszemes daļu - tauvas joslu.  Likums nosaka 

tauvas joslas izmērus – dabiskās tauvas joslas platums iekšzemes publiskiem ūdeņiem ir 10 metru.  

Tauvas joslas platums tiek skaitīts: 

1) gar upju un ezeru lēzeniem krastiem — no normālās ūdenslīnijas; 

2) gar upju un ezeru kraujiem krastiem — no krasta nogāžu augšmalas, turklāt tauvas joslas 

platumā ietilpst arī zeme no ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei un pati nogāze. 

Tauvas joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku ir paredzēta: 

1) kājāmgājējiem; 

2) zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei; 

3) robežapsardzībai; 

4) vides aizsardzības, ugunsdrošības un glābšanas pasākumu veikšanai. 

Pēc saskaņošanas ar zemes īpašnieku tauvas joslā ir atļauta: 

♦ laivu un kuģu piestāšana (izņemot zvejas uzraudzības dienesta laivas un kuģus, ja tie izmantoti, 

pildot dienesta pienākumus), to izkraušana un pagaidu uzglabāšana; 

♦ laivu un kuģu pārziemošana, būve un remonts; 

♦ zvejnieku apmetņu ierīkošana, atpūta, zvejas rīku žāvēšana un citas ar zveju saistītas darbības; 

♦ ūdens tūristu apmetņu ierīkošana. 

Medību likuma 18.pants nosaka, ka publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus 

atļauts medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kura medību iecirknī atrodas attiecīgā 

ūdenstilpe. Kārtību, kādā publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medī nelimitēto medījamo sugu 

dzīvniekus, nosaka Ministru kabinets. Medību likums reglamentē medību saimniecības 

pamatnoteikumus, tostarp tas ir būtisks saistībā ar bebru izplatību, to nodarīto kaitējumu novēršanu 

infrastruktūrai un īpašumam, t.sk. saistībā ar publisko ūdeņu pārvaldību. 

11.08.2009. MK noteikumi Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 

zvejas tiesību izmantošanas kārtību” nosaka: 

♦ publisko ūdenstilpju (ezeru, upju un ūdenskrātuvju), kā arī to upju nomas kārtību, kurās zvejas 

tiesības pieder vienīgi valstij; 

♦ rūpnieciskās zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību izmantošanas un izsoles kārtību iekšējos 

ūdeņos; 

                                                      
6 Civillikuma 1110.pants 
7 Civillikuma 1117.pants 

http://likumi.lv/doc.php?id=34871
http://likumi.lv/doc.php?id=77455
http://likumi.lv/doc.php?id=196472
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♦ rūpnieciskās zvejas tiesību nomas parauglīgumu; 

♦ maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanu un tai piemērojamos 

atvieglojumus. 

02.05.2007. MK noteikumi Nr.295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” nosaka kārtību, 

kādā fiziskās un juridiskās personas drīkst nodarboties ar rūpniecisko zveju Latvijas Republikas iekšējos 

ūdeņos. 

23.12.2014. MK noteikumi Nr.796 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas 

kārtību iekšējos ūdeņos” nosaka kopējo nozvejas apjoma limitu, nozvejas apjoma limitu atsevišķām 

zivju sugām un zvejas rīku skaita limitu sadalījumā pa ūdenstilpēm iekšējos ūdeņos un to izmantošanas 

kārtību. 

07.08.2001. MK noteikumi Nr.359 „Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība” nosaka kārtību, kādā 

ieviešama, organizējama un kontrolējama licencētā rūpnieciskā zveja.  

22.12.2015. MK noteikumi Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 

nosaka kārtību, kādā ieviešama, organizējama un kontrolējama licencētā makšķerēšana, vēžošana un 

zemūdens medības. 

22.12.2015. MK noteikumi Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” nosaka 

kārtību makšķerēšanai, vēžošanai un zemūdens medībām Latvijas Republikas ūdeņos. 

22.12.2009. MK noteikumi Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” nosaka kārtību, kādā fiziskās personas 

Latvijas Republikas ūdeņos var nodarboties ar amatierzveju – makšķerēšanu un zemūdens medībām, 

zivju (vēžu un citu ūdens bezmugurkaulnieku) ieguvi (turpmāk – makšķerēšana) ar noteikumos 

atļautiem makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas rīkiem. 

TERITORIJAS PLĀNOŠANA 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma mērķis ir panākt, ka teritorijas attīstība tiek plānota tā, lai varētu 

paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantot teritoriju un citus resursus, 

kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt ekonomiku. 

Publisko ūdeņu pārvaldības jautājumi būtu risināmi vairākos attīstības plānošanas dokumentos: 

♦ ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, kur telpiskās attīstības perspektīvā nosaka teritoriju attīstības 

vadlīnijas, kā arī nosaka un shematiski attēlo vietējās pašvaldības nozīmīgākās telpiskās 

struktūras, attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas; 

♦ attīstības programmā, kur nosaka vidēja termiņa prioritātes, izstrādā rīcības un investīciju plānu, 

attīstības programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu un attīstības programmas 

īstenošanas uzraudzības kārtību; 

♦ teritorijas plānojumā, kur nosaka funkcionālo zonējumu, publisko infrastruktūru, reglamentē 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kā arī citus teritorijas izmantošanas 

nosacījumus un aprobežojumus; 

♦ lokālplānojumā; 

♦ detālplānojumā. 

30.04.2013. MK noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 

noteikumi” nosaka vispārīgās prasības vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanai, teritorijas 

izmantošanai un apbūvei. 

MK noteikumos Nr.240 definētas prasības ūdeņu teritoriju plānošanai un izmantošanai: 

♦ teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā norāda publiskās peldvietas un 

atpūtas vietas pie publiskajiem ūdeņiem; 

♦ dabisko ūdenstilpju un ūdensteču akvatorijas teritoriju aizliegts samazināt, piemēram, veicot 

teritorijas uzbēršanu vai veidojot mākslīgas salas, izņemot noteikumos uzskaitītos gadījumus; 

http://likumi.lv/doc.php?id=156708
http://likumi.lv/ta/id/271238-noteikumi-par-rupnieciskas-zvejas-limitiem-un-to-izmantosanas-kartibu-ieksejos-udenos
http://likumi.lv/doc.php?id=33433
http://likumi.lv/doc.php?id=80157
http://likumi.lv/doc.php?id=80157
http://likumi.lv/doc.php?id=202643
http://likumi.lv/doc.php?id=238807
http://likumi.lv/doc.php?id=256866
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♦ teritorijas plānojumā atbilstoši mēroga noteiktībai paredz piekļuves iespējas publiskajiem 

ūdeņiem. Lokālplānojumos un detālplānojumos nosaka to izvietojumu un risinājumu. 

♦ plānojot ūdens objektu izmantošanu, teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā var noteikt 

attālumu no krasta līnijas, kādā attiecīgajā ūdens objektā var izvirzīt infrastruktūras būves un 

objektus. Ūdens objektiem ar krasta stiprinājumu grafiski attēlo krasta stiprinājuma līniju 

atbilstoši mēroga noteiktībai. 

♦ teritorijas plānojumā un lokālplānojumā publiskajos ūdeņos var noteikt teritorijas, kurās atļauts 

izvietot peldbūves pakalpojumu objektu ierīkošanai; 

♦ teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā var noteikt ūdensteču posmus vai ūdenstilpju daļas, 

kurās ir ierobežota tādu kuģošanas un citu peldošo līdzekļu izmantošana, kuriem ir iekšdedzes 

dzinēji; 

♦ teritorijas plānojumā un lokālplānojumā nosaka izmantošanas veidu ierobežojumus 

ūdenstilpēs un ūdenstecēs, kas noteiktas par riska ūdens objektiem saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem par riska ūdens objektiem. 

MK noteikumi Nr.240 nosaka atļautos izmantošanas veidus funkcionālajā zonā Ūdeņu teritorija (Ū), kas 

ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdens resursu 

izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai. 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.240 Ūdeņu teritoriju (Ū) galvenie izmantošanas veidi ir: 

♦ ūdenssaimnieciskā izmantošana – nozīmē ūdens akvatorijas, kuras tiek izmantotas 

zivsaimniecībai, zvejniecībai un citiem ūdenssaimniecības veidiem; 

♦ tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana: 

♦ transporta lineārās infrastruktūras apbūve – autoceļi, ielas u.c. kompleksas transporta 

inženierbūves, t.sk. tilti u.c. līdzīgas būves, kas veido lineāru transporta infrastruktūru; 

♦ transporta apkalpojošās infrastruktūras apbūve – ēkas sauszemes un ūdens satiksmes 

pakalpojumu nodrošināšanai, t.sk. ostas, autostāvvietas utml.; 

♦ inženiertehniskās infrastruktūras apbūve; 

♦ energoapgādes uzņēmumu apbūve; 

♦ ūdens telpas publiskā izmantošana – nozīmē ūdens akvatorijas izmantošanu publiskiem 

pasākumiem, pakalpojumiem, atpūtai, sportam un to nodrošināšanai nepieciešamā 

infrastruktūra, t.sk. peldbūves vai uz pāļiem stiprinātas būves. 

Ūdeņu teritorijas (Ū) papildizmantošanas veidi ir atļauti: 

♦ dzīvojamā apbūve uz ūdens – apbūve, ko veido peldbūves, kas pielāgotas mājokļa funkcijai vai 

dzīvojamās ēkas, kas nostiprinātas uz pāļiem; 

♦ derīgo izrakteņu ieguve. 

BŪVNIECĪBA 

Būvniecības likumu piemēro jaunu būvju būvniecībai, esošu būvju pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, 

nojaukšanai, novietošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves un konservācijai. 

Likuma 15.pants nosaka, ka būvatļauju izdod, ja būvniecības iecere atbilst vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumam, lokālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts) un detālplānojumam (ja tas nepieciešams saskaņā 

ar normatīvajiem aktiem), izņemot gadījumus, kad būvniecības iecere attiecas uz nacionālo interešu 

objektu. 

Zemes pārvaldības likums nosaka, ka būvniecība iekšzemes publiskajos ūdeņos ir aizliegta, ja likumos 

nav noteikts citādi8.  

                                                      
8 Zemes pārvaldības likuma 15.panta 4.daļa 

http://likumi.lv/doc.php?id=270317
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19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” nosaka prasības visu veidu būvju 

projektēšanas sagatavošanai, būvprojekta izstrādāšanai un būvdarbu veikšanai, kā arī būves 

nojaukšanai, kā arī minēto procesu norises kārtību.  

Būvniecības procesa kārtība un nepieciešamo dokumentu saturs ir atkarīgs no plānotās būves grupas 

un plānotā būvniecības veida, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi. 

DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVE 

Likuma „Par zemes dzīlēm” 8.pants nosaka, ka iekšzemes publiskajos ūdeņos zemes dzīles izmanto 

persona, kurai izsniegta zemes dzīļu izmantošanas licence vai dabas resursu lietošanas atļauja. 

18.09.2012. MK noteikumi Nr.633 „Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un 

jūrā” nosaka zemes dzīļu izmantošanas kārtību iekšzemes publiskajos ūdeņos. 

ŪDENS TŪRISMS 

Tūrisma likuma mērķis ir radīt tiesisku pamatu tūrisma nozares attīstībai Latvijā, noteikt kārtību, kādā 

valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un komersanti darbojas tūrisma jomā, un aizsargāt tūristu 

intereses.  

Likums nosaka pašvaldību kompetenci tūrisma jomā. Pašvaldības tūrisma jomā: 

o teritorijas attīstības plānošanas dokumentos nosaka tūrisma attīstības perspektīvas un kūrortu 

teritorijas; 

o saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem nodrošina pasākumus tūrisma 

attīstībai, kā arī vispusīgas un precīzas informācijas sniegšanu; 

o saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem nodrošina tūrisma objektu 

saglabāšanu un iespējas tos izmantot tūrisma vajadzībām;  

o veicina kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga dzīvesveida popularizēšanu. 

Likumā kā atsevišķa joma ūdenstūrisms nav izdalīts, taču tas pieskaitāms pie aktīvā tūrisma, dabas 

tūrisma, ekotūrisma un lauku tūrisma.   

PELDVIETAS 

10.01.2012. MK noteikumi Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība” nosaka peldvietas 

izveidošanas kārtību, peldvietas uzturēšanas kārtību, kā arī drošības un higiēnas prasības peldvietā un 

peldvietas, kurās peldvietu ūdens monitoringu veic par valsts budžeta līdzekļiem. 

06.07.2010. MK noteikumi Nr.608 „Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes 

nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai” nosaka prasības peldvietu ūdens monitoringam, 

peldvietu ūdens kvalitātes novērtēšanas un klasificēšanas kārtību, pasākumus peldvietu ūdens kvalitātes 

nodrošināšanai un cilvēku veselības aizsardzībai, prasības sabiedrības informēšanai par peldvietu ūdens 

kvalitāti, prasības peldvietu ūdens aprakstiem un kārtību, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai 

simboli par peldvietu.  

ŪDENS TRANSPORTS 

01.05.2016. MK noteikumi Nr.92 “Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”. 

PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI PUBLISKO ŪDEŅU APSAIMNIEKOŠANAI 

Likuma par “Par pašvaldībām” 43.pants nosaka, ka pašvaldības dome ir tiesīga izdot saistošos 

noteikumus par publiskā lietošanā esošo ūdeņu aizsardzību un uzturēšanu, paredzot administratīvo 

atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos.  

http://likumi.lv/doc.php?id=269069
http://likumi.lv/doc.php?id=40249
http://likumi.lv/doc.php?id=251615
http://likumi.lv/doc.php?id=50026
http://likumi.lv/doc.php?id=242655
http://likumi.lv/doc.php?id=213316
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2.2. Plānotā izmantošana saskaņā ar Jaunpils novada Teritorijas 

plānojumu 2013.-2024.g. 

Saskaņā ar Jaunpils novada Teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam plānotās izmantošanas karti, 

Lielapsauju ezers atrodas ūdeņu teritorijā (Ū), savukārt ezera piekrastes teritorijas funkcionālais 

zonējums ir lauku zemes (L) un mežu teritorija (M). Teritorijai Lielapsauju ezera ziemeļrietumu 

piekrastē aptuveni viena hektāra platībā noteikts funkcionālais zonējums – zaļumvieta (Z) ar indeksu 

Z-5. Šajā vietā pastāv īpaši teritorijas izmantošanas noteikumi, kas paredz, ka nolūki, kādos atļauts 

izmantot zemi un būvēt, pārbūvēt vai izmantot būves, ir peldētava, laivu piestātne, atpūtas vieta. 

Ūdeņu teritorija (Ū) ir akvatorija, kas ietver virszemes ūdensobjektus – dabīgas vai mākslīgas 

ūdenstilpes un ūdensteces – upes, strautus u.c. Galvenā izmantošana ūdeņu teritorijā saistīta ar 

rekreāciju, zivsaimniecību, ūdens transportu un virszemes ūdeņu noteces regulēšanu, kā arī būvju, kas 

saistītas ar attiecīgā ūdensobjekta izmantošanu un aizsardzību, ar nosacījumu, ka darbības tiek veiktas 

atbilstoši normatīvajos aktos un atļaujās noteiktajām prasībām: 

♦ Publiskā ārtelpa; 

♦ Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana (un teritorijas izmantošana ūdenstransporta 

infrastruktūras izbūve un ierīkošana, satiksmes un sakaru ēku būvniecība). 

ATTĒLS:2 redzama Lielapsauju ezera apkārtnes plānotā izmantošana saskaņā ar Jaunpils novada 

teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, kurā attēlots funkcionālais zonējums jeb plānotais 

izmantošanas veids, zemes vienību robežas, pašvaldības un komersantu ceļi, kā arī apgrūtinājumi – 

konkrēti, aizsargjoslas. 

 TERITORIJAS PLĀNOTĀ IZMANTOŠANA SASKAŅĀ AR JAUNPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMU 

2013.-2024. GADAM 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ap Lielapsauju ezeru noteikta ne mazāk kā 50 metru 

plata virszemes ūdensobjekta aizsargjosla. Jaunpils novada teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas 

kartē atbilstoši mēroga noteiktībai 1:10 000 iezīmēta minētā aizsargjosla. (ATTĒLS:2) Ūdensobjektu 

aizsargjoslu teritorijas aizliegts iegūt derīgos izrakteņus. 

Mežu teritorija (M) ir teritorija, kurās atrodas mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī 

mežā ietilpstošie un tam piegulošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces, kā arī izcirtumi un atsevišķas  

no mežiem esošas platības, kuras apaugušas ar kokiem un ir lielākas par 0,1 hektāru. Galvenā 



17 

izmantošana mežu teritorijā saistīta ar to saimniecisko funkciju īstenošanu, kā arī vienlaicīgi nodrošinot 

mežu bioloģisko daudzveidību saglabāšanu, mežu sociālās un ekoloģiskās funkcijas sekmēšanu. Nolūki, 

kādos atļauts izmantot, uzturēt un pārvaldīt mežu teritorijas ir: 

♦ Mežsaimnieciska teritorijas izmantošana; 

♦ Lauksaimnieciska izmantošana; 

♦ Publiskā ārtelpa. 

Lauku zemes (L) nozīmē zemes vienību, kur galvenais zemes izmantošanas veids ir lauksaimnieciska, 

mežsaimnieciska (tai skaitā arī savvaļas dzīvnieku turēšana, dīķsaimniecība) darbība un viensēta, bet 

atļautā izmantošana ir arī publiskā apbūve, ražošanas apbūve un tehniskā apbūve. Galvenie 

izmantošanas veidi lauku zemēs ir: 

♦ Lauksaimnieciskā izmantošana, tai skaitā, dīķu veidošana; 

♦ Dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana; 

♦ Publiskā ārtelpa; 

♦ Mežsaimnieciska teritorijas izmantošana. 

Zaļumvietas (Z) ir definētas kā stādījumi ar īpašu kultūrvēsturisku nozīmi un specifiskām funkcijām, kā 

arī ar lielu ekoloģisko, estētisko un rekreācijas nozīmi, kas kalpo arī reprezentācijai kā apdzīvotās vietas 

seja, ietver parkus un citus īpašas nozīmes zaļumus, kā arī koptas zaļumu platības, kas var būt gan 

publiskas, gan privātas, un kurām vairāk ir ekoloģiska (vides kvalitātes) nevis kultūrvēsturiska vai 

estētiska nozīme.  

Kā vieta ar īpašiem noteikumiem ir noteikta dabas un apstādījumu teritorija Z-5.  Ar Z–5 apzīmētajā 

apbūves teritorijas vietā nolūki, kādos atļauts izmantot zemi un būvēt, pārbūvēt vai izmantot būves, ir 

peldētava, laivu piestātne, atpūtas vieta.  

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos kā īpašas nozīmes ainava (vizuāli nozīmīga un kā 

savdabīgs novada attīstības resurss) identificēta Apsauju ezera apkārtne, paredzot tālāku areāla izpēti 

un lokālo ainavu plānu izstrādi. 

Lokālo ainavu plānu izstrādes mērķis ir saglabāt un veidot ainavas kā novada identitātes atspoguļotāju, 

balstoties un kultūras un dabas mantojuma vērtībām, uzturēt un aizsargāt ainavas kā resursu jaunai 

attīstībai, kas balstās uz ilgtspējīgas attīstības principiem, saglabāt un uzturēt ainaviskās vērtības un 

daudzveidību, nodrošinot bioloģiskās daudzveidības, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un 

nodrošināt ainavu ekoloģisko kvalitāti, tās ilgtspējību, kā arī bojāto vietu atveseļošanu. 

2.3. Sasaiste ar Jaunpils novada Attīstības programmu 2019.-2025.g. 

Jaunpils novada Attīstības programma 2019. – 2025. gadam ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas 

dokuments, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to 

īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai. 

Kā viena no vidēja termiņa prioritātēm izvirzīta augstu dzīves kvalitāti veicinošas vides 

infrastruktūras nodrošinājums, tās īstenošanā izvirzot tādus mērķus kā kvalitatīvai dzīves videi un 

uzņēmējdarbībai attīstītas infrastruktūras nodrošināšanu un ilgtspējīgi pārvaldītus vides resursus. 

Nozīmīga ir dabas resursu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem, kas spēlē lielu lomu teritorijas 

ilgtspējas un sabiedrības veselības veicināšanā. 

Viens no rīcības virzieniem fokusēts uz vides un publiskās ārtelpas jomu, (RV10 Vide, drošība un 

publiskā ārtelpa), kam pakārtots uzdevums “U.10.5. Īstenot ūdeņu pārvaldību”. Lai īstenotu šo 

uzdevumu, izstrādātas vairākas rīcības, ietverot publisko atpūtas vietu pie ūdeņiem pilnveidi. Kā 

sasniedzamie rezultāti definēta ūdenstilpju apsaimniekošanas struktūras izveide un  Lielapsauju 

ezera atpūtas vietu labiekārtošana un pieejamības nodrošināšana.  
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3. Ezera un teritorijas raksturojums 

3.1. Lielapsauju ezera raksturojums 

Lielapsauju ezers ir publiskā ūdenskrātuve, kas atrodas Jaunpils novada Jaunpils pagasta 

dienvidaustrumos. Ezers atrodas ārpus apdzīvotām vietām, purvainā un mežainā apvidū, Austrumkursas 

augstienes Spārnenes viļnotajā līdzenumā, 54,9 m virs jūras līmeņa. Saskaņā ar Latvijas Ģeotelpiskās 

informācijas aģentūras Vietvārdu datubāzi, Lielapsauju ezers tiek dēvēts arī par Apsauju, Apsaujas, 

Asaujas, Lielapsaujas, 

Lielapsu ezeru9. 

Lielapsauju ezers ietilpst 

Lielupes baseinā. 

Lielapsauju ezers atrodas 

aptuveni 1,5 km 

attālumā no tuvākā lauku 

apdzīvojuma centra – 

Jaunsēžiem, aptuveni 4 

km attālumā no novada 

centra – Jaunpils ciema 

un 6-7 km attālumā no 

valsts galvenā autoceļa 

A9 Rīga (Skulte) – 

Liepāja.  

Lielapsauju ezers atrodas 

purvainā teritorijā – 

Ēnavas purva augstā 

purva apvidū, ko klāj 

meži. Purvā aptuveni 

400-600 m attālumā no 

ezera ir atvērti kūdras 

lauki, kuros notiek 

kūdras ieguve.  

 LIELAPSAUJU EZERA ATRAŠANĀS JAUNPILS NOVADĀ 

Atrašanās vietas koordinātes - 56.7178 (56° 43' 04.2”), 23.0821 (23° 04' 55.7").  Ūdenstilpes kods saskaņā 

ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras klasifikatoru – 38220.10 

Civillikuma 1102. panta pirmajā pielikumā “Publisko ezeru saraksts” Lielapsauju ezers ir minēts kā 

publiskā ūdenskrātuve, tomēr zvejas tiesības tajā nepieder tikai un vienīgi valstij (1102. panta otrais 

pielikums), kā tas ir citiem ezeriem – Lielapsauju ezerā zvejot var ikviens. 

Lielapsauju ezers ir caurtekošs – tajā no Dambjakroga ezera aptuveni viena kilometra garumā ietek un 

no ezera iztek Bikstupe, kas ir valsts nozīmes ūdensnoteka (ŪSIK kods 38226:01). Lielapsauju ezera 

ūdens virsmas platība 1975. gada datiem noteikta 20 ha, maksimālais dziļums – 6,2 m, vidējais – 3,5 m. 

Ezera grunts ir dūņaina. 1998. gadā virsūdens aizaugums, ko galvenokārt veido niedres, nedaudz meldri, 

vilkvāles, un citi ūdensaugu, novērtēts ap 15% no ezera ūdens virsmas platības. Lielapsauju ezers pieder 

                                                      
9  http://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=78385 
10 Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru, 04.07.2017., Ministru kabinets. Skat.: https://likumi.lv/ta/id/292166-

noteikumi-par-udenstilpju-klasifikatoru  

http://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=78385
https://likumi.lv/ta/id/292166-noteikumi-par-udenstilpju-klasifikatoru
https://likumi.lv/ta/id/292166-noteikumi-par-udenstilpju-klasifikatoru
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pie eitrofa tipa ezeriem, kam parasti raksturīga augsta potenciālā zivju produktivitāte. (1998.g. ekspl. 

noteikumi)  

Saskaņā ar dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS informāciju, Lielapsauju ezerā un tā apkārtnē nav 

īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Ēnavas purvā 400-600 m attālumā no Lielapsauju ezera atrodas 

atvērti kūdras lauki, kuros tiek veikta izstrāde. (ATTĒLS:4) 

 
 LIELAPSAUJU EZERS UN TUVĒJĀ APKĀRTNE11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Attēla izveidē izmantots ortofoto uzņēmums no www.kartes.lgia.gov.lv  

http://www.kartes.lgia.gov.lv/
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Izmantojot Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Jaunpils novada pašvaldībai izsniegtos LAS 

datus un Digitālo reljefa modeli horizontāļu veidā mērogā 1:10 000, izveidota reljefa shēma Lielapsauju 

ezeram un tuvējai teritorijai. (Kļūda! Nav atrasts atsauces avots.) 

Kļūda! Nav atrasts atsauces avots. atspoguļots Lielapsauju ezera un tuvējās apkārtnes reljefa modelis p

ēc augstuma skalas – teritorija Lielapsauju ezera Ziemeļu-Dienvidu pusē teritorija atrodas 56 m virs 

jūras līmeņa, kas arī iezīmē Ēnavas purva teritoriju. Savukārt ezera rietumu pusē reljefs ir ievērojami 

augstāks -vismaz 60 m virs jūras līmeņa. 

 
 LIELAPSAUJU EZERA APKĀRTNES ZEMES VIRSMAS MODELIS AR AUGSTUMA ATZĪMĒM 12 

 

                                                      

12 Izveidots pēc Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras LAS datiem un Digitālo reljefa modeli horizontāļu veidā mērogā   

1:10 000. LiDAR digitālā reljefa un virsmas modeļi tiek izgatavoti no aerolazērskenēšanas procesā iegūtiem punktu mākoņiem, 

kuri tiek apstrādāti un klasificēti pa līmeņiem. Saskaņā ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras informāciju, zemes virsmas 

lāzerskenēšana šajā teritorijā ir veikta 2015. gadā  
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 LIELAPSAUJU EZERS UN TUVĒJĀ APKĀRTNE 

Bikstupes un Abavas upes raksturojums ir nozīmīgs, jo ar upēm saistītie izaicinājumi tiešā veidā skar arī 

Lielapsauju ezeru. Meliorācijas darbu rezultātā Lielapsauju ezeram izveidojusies saistība ar Ventas 

pieteku Abavu. 

ABAVA 

Abava ietilpst Ventas sateces baseinā. Abava iztek no Kliģu ezera un meliorācijas darbu rezultātā tā ir 

taisnota ūdenstece, kas šķērsojot autoceļu V1484 “Jaunpils-Mazbites” aptuveni deviņu kilometru 

garumā kļūst par Jaunpils un Tukuma novadu robežupi un valsts nozīmes ūdensnoteku (ŪSIK kods 

362:01). Abavas upe ir publiska upe sākot no vietas, kur tajā ietek Viesatas upe (Irlavas pagasta ciema 

Vaski teritorijā). 
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  ABAVAS UN BIKSTUPES TECĒJUMS, TOS SAVIENOJOŠIE MELIORĀCIJAS GRĀVJI 

BIKSTUPE 

Bikstupe ietilpst Lielupes sateces baseinā. Bikstupe ir Bērzes upes kreisā pieteka, tekot 32 km garumā 

cauri Jaunpils, Brocēnu un Dobeles novadiem. Upes vidējais ātrums ir 1,53 m/km, kopējā baseina platība 

138 km2. Jaunpils dzirnavu ezeru un Bikstupes tecējumu bagātina Rūšu un Padruvju strauta ūdeņi, kā 

arī citi upes virzienā tekošie meliorācijas grāvji, ūdensnotekas, strauti u.c. avoti, tai skaitā, Brandavu 

grāvis, kas veido savienojumu ar Abavu, un Kaulaiņu grāvis, u.c.13 

Bikstupes posmam, kur novada arī Jaunpils ciemata NAI attīrītos notekūdeņus, piešķirts virszemes 

ūdensobjekta kods L114. Bikstupei ir piešķirts riska ūdensobjekta statuss.14 

 

                                                      
13 http://www.upes.lv/k-a-r-t-e/mekletajs/ 
14 VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Lielupes upju baseina apgabalu apsaimniekošanas plāns 2016.-

2021.gadam. 2015 

http://www.upes.lv/k-a-r-t-e/mekletajs/
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 BIKSTUPES IETEKA LIELAPSAUJU EZERĀ 

Bikstupe VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" meliorācijas digitālajā kadastrā kā valsts 

nozīmes ūdensnoteka sākas no Jaunpils pagasta un Brocēnu novada Remtes pagasta robežas. Bikstupe 

iztek no Tīreļpurva Brocēnu novada Remtes pagastā, tā plūst līkumojot austrumu—dienvidaustrumu 

virzienā pa Austrumkursas augstienes austrumu nogāzi gar Jurģiem, Bikstiem, Kartavkalniem un 

sasniedzot Jaunpili – caur Jaunpils dzirnavu ezeru, Ķimšu ūdenskrātuvi Bikstupe plūst uz Dambjakroga 

ezeru dienvidaustrumu virzienā. Bikstupe savieno Dambjakroga un tam tuvumā esošo Lielapsauju ezeru 

aptuveni kilometra garumā caur Ēnavas purva teritoriju. Šķērsojot purvu un mežainu apvidu, Bikstupe 

Dobeles novada Bērzupes ciemā ietek Bērzes upē. 

  BIKSTUPES IZTEKA NO LIELAPSAUJU EZERA 

Meliorācijas darbu rezultātā 20.gs. otrajā pusē, Bikstupes gultne posmā no Ķimšu ūdenskrātuves līdz 

Lielapsauju ezeram ir taisnota. Pa ceļu V1484 “Jaunpils-Mazbites” Abavu un Bikstupi šķir aptuveni 0,7 

km attālums, savukārt Ēnavas purva teritorijā, kur Abava tikai veidojas, tās atrodas vien 300 m attālumā 

viena no otras. 

Bikstupe kļuvusi piederīga Lielupes baseinam ar jaunā purva grāvja izrakšanu 1928.g. Vēl arvien lielos 

palos ūdeņi noplūst pa Brandavu grāvi uz Abavu, Ventas baseinā. Bikstupe sākas no Tīreļpurva Remtes 

pagastā, plūst līkumojot austrumu—dienvidaustrumu virzienā pa Austrumkursas augstienes austrumu 

nogāzi. Augštecē upe regulēta un uzņem ūdeņus no meliorācijas sistēmām. Vidustecē Bikstupes baseins 

atrodas tuvu regulētajai Abavas augštecei un lielu palu laikā notiek ūdeņu pārtece no Abavas. Pie 

Jaunpils ierīkota Ķimšu ūdenskrātuve un Jaunpils dzirnavu ezers. Lejtecē izveidota 1928.g. caur 

Dambjakroga un Lielapsauju ezeru, uz Bērzi. Pašā lejtecē pie Bērzupes ievadīta apaugušā iegrauzumā. 

Upi šķērso autoceļi A9 un P104, kā arī dzelzceļa līnija Jelgava - Liepāja. Lielākās apdzīvotās vietas krastos 

ir Jaunpils un Jurģi. Lielākā pieteka Rūšu strauts (17 km).15 

                                                      
15 http://www.upes.lv/informacija/lielupes-baseins/berze/  

https://lv.wikipedia.org/wiki/Austrumkursas_augstiene
https://lv.wikipedia.org/wiki/Remtes_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Remtes_pagasts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Austrumkursas_augstiene
http://www.upes.lv/informacija/ventas-baseins/a-b-a-v-a/
https://lv.wikipedia.org/wiki/Jaunpils
https://lv.wikipedia.org/wiki/Apsauju_ezers
https://lv.wikipedia.org/wiki/B%C4%93rzupe_(Annenieku_pagasts)
https://lv.wikipedia.org/wiki/A9
https://lv.wikipedia.org/wiki/P104
https://lv.wikipedia.org/wiki/Dzelzce%C4%BCa_l%C4%ABnija_Jelgava%E2%80%94Liep%C4%81ja
https://lv.wikipedia.org/wiki/Jaunpils
https://lv.wikipedia.org/wiki/Jur%C4%A3i_(Jaunpils_pagasts)
http://www.upes.lv/informacija/lielupes-baseins/berze/
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Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ar Eiropas 

lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. 

gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstībā” līdzfinansējumu īsteno valsts un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu. 2018. gada maijā Lauku atbalsta dienestā iesniegts 

projekts par Bikstupes posma atjaunošanu 12,21, km garā posmā no Ķimšu ūdenskrātuves, līdz vietai, 

kur upi šķērso dzelzceļa līnija Jelgava-Liepāja (Jaunpils novada teritorijā).16 

Informācija par plānotajiem ūdensnotekas atjaunošanas / būvniecības darbiem atspoguļota Bikstupe 

VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" meliorācijas digitālajā kadastrā. 

DERĪGIE IZRAKTEŅI
17 

Lielapsauju ezers atrodas purvainā teritorijā – Lestenes-Ēnavas purva kūdras atradnē aptuveni 400-600 

m attālumā no ezera atvērtos kūdras laukos notiek kūdras ieguve. Šajā atradnē iegūtā kūdra 

izmantojama lauksaimniecībai, mēslojumam, pakaišiem.  Atradne atrodas Jaunpils pagastā un Tukuma 

novada Irlavas un Lestenes pagastos. 2018. gadā veikta izpēte (A 6121,34 tūkst. t., N - 3232,0 tūkst.t.) – 

atradnes pases Nr.16835. Lestenes-Ēnavas purva kopējā platība ir 2302 ha. 

Jaunpils novadā savulaik ir izpētītas arī sapropeļa atradnes – Jaunpils novadā tās ir divas – Apsauju un 

Dambjakroga. Sapropeļa iegulas platība ir lielāka par 10 hektāriem, taču pelnainības dēļ to var izmantot 

tikai kā mēslojumu. (TP 2013-2024) 

Tabula 1. Lielapsauju ezera sapropeļa atradnes raksturojums18 

Ezera 

platība 

(ha) 

Ūdens 

dziļums 

(m) 

max. 

vid. 

Sapropeļa 

ieguves 

platība 

(ha) 

Sapropeļa slāņa 

biezums (m) 

max. 

vid. 

Sapropeļa krājumi 

tūkst.m3 

Tūkst.t. 

Izpētes pakāpe 

Sapropeļa veids un 

kvalitatīvie rādītāji (%), 

izmantošanas virziens 

20,0 
6,2 

4,8 
10,2 

5,4 

5,0 

510 

152 

P (prognozētais), 

tajā skaitā:  

 

nav datu 

2,0 

204 

50 

P  

Organogēns 

A 29,3 

W 90,9 

Dziedniecībai, 

mēslojums 

nav datu 

3,0 

306 

102 

Organogēns – silikātu 

A 52,2 

W 87,5 

Mēslojums 

 

Lielapsauju ezera tuvumā atrodas arī trīs būvmateriālu izejvielu atradnes, kuras netiek izmantotas:  

♦ Apsaujas-Podiņi (smilts-grants – būvniecībai, ceļu būvei). Atradne netiek izmantota. 1969.gadā 

veikta izpēte (A - 650 tūkst. m3, N – 974,20 tūkst. m3) – atradnes pases Nr.957; 

♦ Jaunsēži (smilts-grants – ceļu būvei). Atradne netiek izmantota. 1975.gadā veikta izpēte (A – 

10,30 tūkst. m3) - atradnes pases Nr.2205; 

                                                      
16 http://www.zmni.lv/elfla-projekti-2014-2020/ 
17 VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteroloģijas centra” Derīgo izrakteņu atradņu reģistrs 
18 “Īss pārskats par Tukuma rajona ģeoloģisko uzbūvi, zemes dzīļu resursiem, pazemes ūdeņiem un to aizsargātību”, Latvijas 

Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, Rīga, 2006. 
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♦ Meža Podiņi (smilts, smilts-grants – būvniecībai, ceļu būvei). Atradne netiek izmantota. 

2007.gadā izpētīta visa atradne – smilts (A – 141,70 tūkst. m3), smilts-grants (A – 174,00 tūkst. 

m3) - atradnes pases Nr.2722. Aptuveni viena kilometra attālumā no Lielapsauju ezera. 

 

Iedzīvotāju aptauja 

Lielapsauju ezers apsaimniekošanas plāna 2019.-2029. gadam izstrādē organizēts iedzīvotāju iesaistes pasākums 

– aptauja, lai noskaidrotu Jaunpils novada iedzīvotāju un Lielapsauju ezera apmeklētāju viedokli par situāciju 

ezerā un tā pieguļošajā teritorijā. Iedzīvotāju aptauja tika organizēta laikā posmā 2018. gada 6. novembra līdz 2. 

decembrim. Aptaujas anketu tiešsaistē aizpildīja 57 respondenti. Šajā un nākamajās apakšnodaļās ietverti 

iedzīvotāju aptaujas rezultāti. 

Lielapsauju ezera apmeklējuma paradumi 

Vai esat bijuši pie Lielapsauju ezera? 

81% jeb 46 aptaujātie ir bijuši pie 

Lielapsauju ezera, 10% jeb 6 aptaujātie 

regulāri apmeklē ezeru un tikai 9% jeb 5 

aptaujātie nav bijuši pie ūdenstilpes. 

Viena no atbildēm bija ar papildinošu 

informāciju, tam, ka pie ezera respondents 

ir bijis: ”Jā, bet pēdējā desmitgadē nav 

iespējams piekļūt, jo “Apsauju” īpašnieks 

liedzis pieeju uzceļot žogu ar slēgtiem 

vārtiem.” 

 

Lielapsauju ezera apmeklēšanas mērķi 

Lielākā daļa respondentu uz jautājumu “Kāpēc apmeklējat / 

neapmeklējat Lielapsauju ezeru?” atbildējusi, ka apmeklē 

Lielapsauju ezeru, lai peldētos, aiz tā sekojot atpūtas iespējām un 

makšķerēšanai. Vairāki respondenti atzīmēja vairākas atbildes, ka 

gan peld, gan atpūšas u.c. varianti, norādot uz tendenci, ka ezera 

izmantošanai ir vairāk nekā viens mērķis. 

Pa vienai reizei sniegtas vairākas dažādas atbildes, kur 

respondenti min apmeklējuma iemeslus: 

• lai slidotu;  

• lai novērtētu atpūtas iespējas; 

• apsekoju, vai viss ir kārtībā; 

• apmeklēju sen, bet ne pēdējos gados; 

• gribēju makšķerēt, bet netiku; 

• putnu un bebru medības. 

3.2. Nekustamo īpašumu struktūra un piekļuves iespējas 

Ezera piekrastē nenotiek intensīva saimnieciskā darbība. Lielākā daļa ezera robežas ir ar valsts īpašumā 

esošiem mežiem, kurus pārvalda un apsaimnieko VAS “Latvijas valsts meži”. Krastmala apaugusi ar 

kokiem un krūmiem. Ezeru pa perimetru ieskauj niedru un meldru audzes. No ezera uz Austrumiem 

atrodas Ēnavas mežs un purvs. Ezera dienvidrietumu daļā atrodas lauku viensēta “Apsaujas”, no kura 

pāri pļavai paveras plaša zili-zaļā ainava. “Apsauju” teritorijā gar ezeru aug augstu ozolu rinda, kas 

iemanto ainavisku vērtību.  

Nekustamais īpašums “Lielapsauju ezers”, kadastra numurs 9056 010 0031, 27,67 ha platībā atrodas 

valsts īpašumā. Lielapsauju ezers pēc Zemes pārvaldības likuma (spēkā no 01.01.2015.) ir Jaunpils 

novada pašvaldības valdījumā.  

Nekustamais īpašums “Lielapsauju ezers” ir ierādīta zemes vienība, tai nav noteikti robežpunkti, 

apgrūtinājumi un nav zināma zemes eksplikācija – zemes zem ūdeņiem, meži, purvi u.c. Lielapsauju 

ezera ierakstīšana zemesgrāmatā prasa finanšu ieguldījumus un nav lietderīga, tāpat arī zemes 

kadastrālā uzmērīšana prasa ieguldījumus, bet to nākotnē ieteicams veikt, lai būtu skaidras zemes 

81%

10%

9%

Jā, esmu

Jā, regulāri

Nē, neesmu

41%

30%

14%

8%
7%

Lai peldētos

Lai atpūstos

Lai makšķerētu

Neapmeklēju

Citas atbildes
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vienības robežas. Ar ezeru robežojošos īpašumos ir veikta zemes kadastrālā uzmērīšana, ir izgatavoti 

situācijas, zemes robežu un apgrūtinājumu plāni. 

Lielapsauju ezers robežojas ar vairākiem nekustamiem īpašumiem (tabula 2) (ATTĒLS:11). 

Tabula 2. Ar ezeru robežojošie nekustamie īpašumi 

No Jaunpils ciema uz Lielapsauju ezeru var nokļūt pa valsts vietējiem autoceļiem V14557 “Annenieki-

Jaunpils”, V1484 “Jaunpils-Mazbites” un VAS “Latvijas valsts meži” piederošu ceļu (būve) ar kadastra 

apzīmējumu 9056 010 0043 001 caur nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu 9056 010 0043 

(ATTĒLS:10). Juridiski Lielapsauju ezeram piekļuve nav nodrošināta. 

Piekļuve ikvienam pie atpūtas vietas Lielapsauju ezera Rietumu krastā, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 9056 010 0043 teritorijā, iespējama pa dabā esošu zemes ceļu pa VAS “Latvijas valsts meži” 

apsaimniekošanā esošo nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu 9056 010 0043. Dabā esošam 

ceļam nav servitūta statuss, lai nodrošinātu piekļuvi nekustamajam īpašumam “Lielapsauju ezers”, 

kadastra numurs 9056 010 0031, ceļš nav reģistrēts kā inženierbūve (ceļš). VAS “Latvijas valsts meži” 

paudis viedokli, ka šāda piekļuves iespēja tiks saglabāta un nodrošināta jebkuram interesantam. 

(ATTĒLS:12, ATTĒLS:13) 

Piekļuve līdz nekustamam īpašumam “Apsaujas”, kadastra numurs 9056 010 0027, iespējama pa 

Jaunpils novada pašvaldības B grupas ceļu “Laukgaļi – Vecsēži – Apsaujas” ar kadastra apzīmējumu 

9056 010 0237, inženierbūves kadastra apz. 9056 010 0237 001. 

 

Nr.p.

k. 

Nekustamā 

īpašuma 

nosaukums 

Kadastra 

numurs 

Kadastra 

apzīmē-

jums 

Platība 

(ha) 

Piederība Plānotā 

izmantoša

na 

Piezīmes 

1. 
“Ēnavas 

mežs” 

- 9056 010 

0043 

145,22 Valsts, 

pārvalda un 

apsaimnieko 

VAS “Latvijas 

valsts meži” 

M, Z-5, 
Ceļu teritorijas 

Z-5 - 

peldētava, 

laivu 

piestātne, 

atpūtas vieta 

2. 
“Ēnavas 

mežs” 

- 9056 010 

0033 

149,54 M, 
Ceļu teritorijas 

 

3. 
“Apsaujas” 9056 010 

0027 

9056 010 

0027 

31,8 Fiziska 

persona 

L, M, 
Ceļu teritorijas 

Ir apbūve - 

viensēta 

4. 
“Mazpsaujas” 9056 010 

0084 

9056 010 

0084 

0,68 Fiziska 

persona 

L Ir apbūve 

 CEĻŠ AR KAD.APZ. 9056 010 0043 001 STARP PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU “LAUKGAĻI – VECSĒŽI – 

APSAUJAS” UN V1484 “JAUNPILS-MAZBITES” (Z.V. AR KAD.APZ. 9056 010 0043) 



27 

 

 LIELAPSAUJU EZERA UN TUVĒJO NEKUSTAMO ĪPAŠUMU KADASTRA ROBEŽAS UN APZĪMĒJUMI  

 

 CEĻŠ UZ ATPŪTAS VIETU PIE LIELAPSAUJU EZERA (Z.V. AR KAD.APZ. 9056 010 0043) 



28 

 

 
 CEĻŠ UZ ATPŪTAS VIETU PIE LIELAPSAUJU EZERA (Z.V. AR KAD.APZ. 9056 010 0043) 

 

Iedzīvotāju aptauja 

Piekļuves iespējas ezeram 

21% aptaujāto apmierina piekļuves iespējas ezeram, 

savukārt lielāko daļu jeb 61% aptaujāto piekļuves 

iespējas neapmierina, savukārt 18% aptaujāto nav 

viedokļa, vai pie ezera nedodas. 

 

Saistībā ar iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, vairāk nekā pusi respondentu neapmierina piekļuves 

iespējas ezeram, savukārt piektdaļu aptaujāto piekļuve apmierina un nedaudz mazāk aptaujāto viedokļa 

nav.  Attiecībā uz ezera apsaimniekošanas saistītajiem izaicinājumiem, lielākā aptaujāto daļa paudusi 

viedokli tieši par piekļuves iespējām ezeram. 

Līdz nekustamo īpašumu privatizācijai 20.gs. 90.gados, sabiedrībai bija iespējas piekļūt Lielapsauju 

ezeram caur nekustamo īpašumu “Apsaujas”, kadastra numurs 9056 010 0027. Ņemot vērā, ka īpašums 

nav apgrūtināts ar piekļuves tiesību servitūtu par labu Lielapsauju ezeram, daļa ezera lietotāju ir 

individuāli vienojušies ar “Apsaujas” māju īpašnieku par piekļuvi caur nekustamo īpašumu “Apsaujas”, 

atpūtu pie ezera, laivas turēšanu ezera krastā, u.tml. 

Ņemot vērā, ka Lielapsauju ezeram ir nodrošināta piekļuve caur VAS “Latvijas valsts meži” piederošo 

nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu 9056 010 0043, šī Plāna ietvaros šo piekļuvi paredzēts 

izmantot kā primāro, neveidojot jaunus nekustamo īpašumu apgrūtinājumus par labu Lielapsauju 

ezeram. 

3.3. Piekraste un teritorijas labiekārtojums 

Neskatoties uz to, ka Lielapsauju ezers ir aptuveni četru kilometru attālumā no novada centra, tā 

atrašanās vietu var uzskatīt par nomaļu – ezeru ieskauj mežains un purvains apvidus, un otrpus ezeram 

purvainajā daļā sākas Tukuma novads, kā arī pie ezera ir apgrūtināta piekļuve un nav iekārtotas atpūtas 

vietas.  

ATTĒLS:14 redzama Lielapsauju ezera piekraste no ezera puses – kupla ozolu rinda, kas aizsedz skatu 

uz viensētu, un piekrastes apaugums ar niedrēm. Nekustamā īpašuma “Apsaujas” teritorijā gar ezeru 

izvietotas vairākas maza izmēra koka piestātnes, pie kurām atrodas laivas, līdzīgi kā ATTĒLS:15. Pie 

21%

61%

18% Apmierina

Neapmierina

Nav viedokļa/
Neizmantoju
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“Apsauju” mājām vairāki makšķernieki tur laivas, pamatojoties uz savstarpēju privātīpašnieku un 

laivinieku vienošanos. Situācija fiksēta 2018. gada 27.septembrī. 

 

 OZOLU RINDA PIE “APSAUJU” MĀJĀM 

 LIELAPSAUJU EZERS NO NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “APSAUJAS” PIEKRASTES 

2018. gada 16. augustā tika veikta Lielapsauju ezera apsekošana, apmeklējot zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 9056 010 0043 teritoriju, kurā pēc Jaunpils novada Teritorijas plānojuma 2013.-

2024.gadam paredzēta dabas un apstādījumu teritorija Z-5 ar plānoto izmantošanu - peldētava, laivu 

piestātne, atpūtas vieta. (ATTĒLS:17, ATTĒLS:19) 

Lai uzlabotu esošās atpūtas vietas pie Lielapsauju ezera VAS “Latvijas Valsts meži”  īpašumā pieejamību, 

veikti vairāki vides uzlabošanas darbi: 

- Veikta ceļa ar kadastra apzīmējumu 9056 010 0043 001 seguma uzlabošanas darbi; 

- Veikta ainaviskā cirte gar piebraucamo ceļu uz atpūtas vietu; 

- Veikta atpūtas vietas izpļaušana; 

- Uzstādītas zīmes par atkritumu savākšanu (ATTĒLS:16, ATTĒLS:18) 

Ainaviskā cirte veikta, lai mazinātu atpūtas vietas noēnojumu no kokiem, saistībā ar to, ka vietējie 

iedzīvotāji vairāk dodas atpūsties pie ezera tieši pēcpusdienā un vakarpusē, kad saules spīdēšanas 

virziens vasaras sezonā ir vairāk no Rietumu puses. Pēc cirtes veikšanas situācija ir uzlabojusies, tomēr 

nākotnē nepieciešams izvērtēt papildus cirtes veikšanu, lai nodrošinātu patīkamāku uzturēšanos pie 

ezera. 

Ezera apsekojuma laikā ar laivu 27.09.2018. fiksēta koka piestātne Lielapsauju ezera Ziemeļrietumu 

piekrastē - ATTĒLS:20. Ņemot vērā koka piestātnes tehnisko stāvokli un atrašanos aiz niedru apauguma 

pie ūdens, to visticamāk izmanto makšķernieki. 

Atpūtas vietas apsekojuma laikā (16.08.2018.) konstatēta sadzīves atkritumu esamība. Atkritumu 

atstāšana atpūtas vietās uzskatāma par vispārēju problēmu ne tikai pie Lielapsauju ezera. Saistībā ar 
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atkritumu apsaimniekošanu pie ezera, nepieciešams noteikt veicamās darbības, lai tiktu nodrošināta 

sakopta vide.  

Lielapsauju ezera krasti ir 

pieejami tikai no “Apsauju” 

māju puses un pie VAS 

“Latvijas Valsts meži” 

atpūtas vietas, kur niedru 

apaugums ir izpļauts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NOKĻŪŠANA UZ LIELAPSAUJU EZERA ATPŪTAS VIETU19 

 ATPŪTAS VIETA PIE LIELAPSAUJU EZERA (Z.V. AR KAD.APZ. 9056 010 0043) 

 
 NORĀDES ZĪME ATPŪTAS VIETĀ PIE LIELAPSAUJU EZERA (Z.V. AR KAD.APZ. 9056 010 0043) 

                                                      
19 Attēla pamatnē izmantots ortofoto uzņēmums no www.kadastrs.lv 
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 ATPŪTAS VIETA PIE LIELAPSAUJU EZERA (Z.V. AR KAD.APZ. 9056 010 0043) (SKATS NO EZERA) 

 

 
 KOKA PIESTĀTNE LIELAPSAUJU EZERA ZIEMEĻRIETUMU PIEKRASTĒ 

 

Iedzīvotāju aptauja 

Vides stāvoklis (krastmalas, aizaugums, gultne) 

19% aptaujāto apmierina vides stāvoklis (krastmalas, 

aizaugums, gultne) pie Lielapsauju ezera, lielāko daļu jeb 

60% neapmierina vides stāvoklis, savukārt 21% nav 

viedokļa šajā jautājumā. 

 

Atrašanās pie ezera 

Atrašanās pie ezera kopumā apmierina 40% aptaujāto, 

39% respondentu neapmierina un 21% nav viedokļa, vai 

pie ezera nav atradušies. 

 

19%

60%

21%
Apmierina

Neapmierina

Nav viedokļa/
Neizmantoju

40%

39%

21%
Apmierina

Neapmierina

Nav viedokļa/
Neizmantoju
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Ūdens kvalitāte 

Ūdens kvalitāte apmierina 44% aptaujāto, 32% 

neapmierina, un 24% aptaujāto nav viedokļa par ūdens 

kvalitāti, vai to neizmanto. 

 

Iespējas peldēties ezerā 

30% aptaujāto apmierina iespējas peldēties ezerā, 

gandrīz pusi aptaujāto jeb 47% peldēšanās iespējas 

neapmierina, savukārt 23% aptaujāto nav viedokļa šajā 

jautājumā. 

 

Zivju daudzums un daudzveidība ezerā 

Zivju daudzums un daudzveidība ezerā apmierina 25% 

aptaujāto, un 10% respondentu neapmierina, savukārt 

lielāko daļu jeb 65% respondentu nav viedokļa par zivīm 

un to daudzumu, vai ezerā nemakšķerē. 

 

Iespējas makšķerēt (iespējas iznomāt / ielaist ūdenī 

laivu u.c.) 

21% aptaujāto apmierina iespējas makšķerēt (iespējas 

iznomāt / ielaist ūdenī laivu u.c.), 21% neapmierina, un 

vairāk nekā pusei jeb 58% aptaujāto iespējas neizmanto, 

vai nav viedokļa 

 

 

 

  

44%

32%

24%

Apmierina

Neapmierina

Nav viedokļa/
Neizmantoju

30%

47%

23%
Apmierina

Neapmierina

Nav viedokļa/
Neizmantoju

25%

10%
65%

Apmierina

Neapmierina

Nav viedokļa/
Neizmantoju

21%

21%58%

Apmierina

Neapmierina

Nav viedokļa/
Neizmantoju
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4. Vides stāvokļa raksturojums 

4.1. Ūdens objekta morfometrijas un hidroloģiskā režīma raksturojums 

Tika pārbaudīts un analizēts VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Meliorācijas digitālais 

kadastrs, un līmeņa regulēšanas hidrotehniskās būves netika konstatētas. Tāpat, Lielapsauju ezerā 

paredzētā saimnieciskā darbība nav saistīta ar hidrotehnisko būvju vai hidroelektrostaciju ekspluatāciju. 

Līdz ar to, saskaņā ar 27.12.2005. MK noteikumiem Nr.1014 „Ūdens objektu ekspluatācijas 

(apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība”, plāna izstrādes ietvaros nav nepieciešams 

raksturot ūdens līmeņa regulēšanas būves, noteikt  hidrotehnisko būvju ekspluatācijas 

nosacījumus un izveidot shematisku hidromezgla plānu. 

Bikstupes (ŪSIK 38226:01) pik. 52/00, iztekas vietā no Lielapsauju (Apsauju) ezera (ģeogrāfiskās 

koordinātes: 56,7155584° Z; 23,0833180° A (LKS92 TM: 443890; 286099) veikts hidroloģiskais aprēķins. 

Hidroloģiskie aprēķini veikti atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un 

hidrotehniskās būves”. Ar empīriskām formulām un izolīniju kartēm, kas sastādītas, apkopojot Latvijā 

veiktos hidrometriskos novērojumus, veikti hidroloģiskie aprēķini un noteikti aplēses caurplūdumi. 

Kamerāli, izmantojot dažādus kartogrāfiskos materiālus, noteikta sateces baseina platība. Sateces 

baseinā noteikta purvu un mežu platības kā arī ezeru un dīķu platības un to sateces baseinu platības, 

kas nepieciešamas aprēķina veikšanai. Aprēķina rezultāti apkopoti hidroloģiskā aprēķina kopsavilkuma 

tabulā. Aprēķinātais pavasara palu maksimālais aplēses caurplūdums ar pārsniegšanas varbūtību 1% ir 

20,1 m3/s. Aprēķinu rezultāti apkopoti hidroloģiskā aprēķina kopsavilkumu tabulā 3. VSIA 

“Meliorprojekts” “Hidroloģiskā izpēte valsts nozīmes ūdensnotekā Bikstupe ŪSIK 3824:01 pie pik. 52/00, 

Iztekā no Lielapsauju (Apsauju) ezera. Hidroloģiskais aprēķins” veiktās izpētes tehniskā dokumenta 

skatāma Ziņojumā par Lielapsauju ezera apsaimniekošanas plāna 2019.-2029. gadam izstrādi.20 

Tabula 3. Hidroloģiskā aprēķina kopsavilkums 

Aprēķina posms 
Sateces baseins 

A, km2 

Meži, purvi, % K1%    Q, 

m3/s 

Pavasara palu maksimālais caurplūdums, p=1% 

Bikstupe ŪSIK 

38226:01, Pik. 52/00 

125,4 37(m)0,2(p) 1,0 0,71 0,45 0,99 20,1 

Pavasara palu maksimālais caurplūdums, p=5% 

Bikstupe ŪSIK 

38226:01, Pik. 52/00 

125,4 37(m)0,2(p) 1,0 0,71 0,45 0,99 14,9 

Vasaras mazūdens perioda 30 dienu minimālais caurplūdums, p=95% 

Bikstupe ŪSIK 

38226:01, Pik. 52/00 

125,4 - - - - - 0,04 

Papildus informācija par teritoriju un Lielapsauju ezera raksturojumu ietver: 

• Sateces baseins – 125 km2; 

• Sateces baseina mežainība – 37%; 

• Sateces baseina purvainība – 0,2% 

• Ūdenstilpes virsas laukums pie normālā ūdens līmeņa (NŪL) - 22,7 ha; 

• Ūdenstilpei juridiski izdalītā platība - 20,0 ha; 

• Minimālais (zemākais) ūdens līmenis (ZŪL) - 54,86 m (LAS 2000,5); 

• Maksimālais (augstākais) ūdens līmenis (AŪL) - 55,76m (LAS 2000,5); 

                                                      
20 VSIA “Meliorprojekts” “Hidroloģiskā izpēte valsts nozīmes ūdensnotekā Bikstupe ŪSIK 3824:01 pie pik. 52/00, Iztekā no 

Lielapsauju (Apsauju) ezera. Hidroloģiskais aprēķins”, 2019.gads 
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• Normālais ūdens līmenis (NŪL) - 55,16m (LAS 2000,5).21, 22 

ATTĒLS:21 redzams Lielapsauju ezera ūdens dziļums – seklākais ūdens ir gar ezera malām pat viena 

metra dziļumā, savukārt dziļākajās vietās tas sasniedz 6,2 metrus. Vidēji Lielapsauju ezera dziļums 

novērtēts -  3,5 m. 

 

 
 LIELAPSAUJU EZERA ŪDENS DZIĻUMA ATTĒLOJUMS (M) 

4.2. Ūdens kvalitātes novērtējums 

Vienreizējie virszemes ūdens paraugi Lielapsauju ezerā noņemti saskaņā ar paraugu ņemšanas stacijas 

shēmu (0) 2018. gada 27. septembrī. Virszemes ūdens paraugu ņemšanas stacijas raksturojums dots 

tabulā 4. Paraugu noņemšanu veica LATAK akreditēta SIA “AMECO vide” laboratorija atbilstoši LVS ISO 

5667-4 Ūdens kvalitāte. Paraugu ņemšana. 4. daļa: “Norādījumi paraugu ņemšanai ezeros un 

ūdenstilpnēs”, bet paraugu laboratorisku analīzi veica LATAK akreditēta SIA “Vides audits” laboratorija. 

Tabula 4. Virszemes ūdens paraugu ņemšanas stacijas (ATTĒLS:22) 

Stacija Ezera dziļums 

(m) 

Paraugu noņemšanas 

vietas LKS-92 

koordinātes 

Parauga ņemšanas vietas 

raksturojums 

Nr.1 0,5 X-286621,54 

Y-443895,65 

Bikstupes ieteka Lielapsauju ezerā 

                                                      
21 VSIA “Meliorprojekts” “Hidroloģiskā izpēte valsts nozīmes ūdensnotekā Bikstupe ŪSIK 3824:01 pie pik. 52/00, Iztekā no 

Lielapsauju (Apsauju) ezera. Hidroloģiskais aprēķins”, 2019.gads 
22

Aprēķinos izmantota VSIA “Meliorprojekts” arhīvā esošā “Republikas ūdenstilpju svarīgāko kadastra rādītāju noteikšanas 3. 

etapa” dokumentācija 



35 

Nr.2 1,0 X-286303,54 

Y-443993,70 

Lielapsauju ezera labais krasts, 240 m uz 

ziemeļaustrumiem no Bikstupes iztekas 

  

 VIRSZEMES ŪDENS UN GULTNES SEDIMENTU PARAUGA NOŅEMŠANAS VIETAS LIELAPSAUJU EZERĀ 

Noņemto virszemes ūdens paraugu testēšanas rezultāti apkopoti tabulā 5 un salīdzināti ar 2002.gada 

12.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”, 

kur 3.pielikumā “Ūdens kvalitātes normatīvi prioritārajiem zivju ūdeņiem” un 6. pielikumā “Ūdens 

kvalitātes normatīvi dzeramā ūdens ieguvei izmantojamiem virszemes ūdeņiem” noteikti piesārņojošo 

vielu kritēriji. 

Visbiežāk sastopamās ūdenī izšķīdušas gāzes ir skābeklis, oglekļa dioksīds, slāpeklis un amonjaks. 

Izšķīdušais skābeklis ir vissvarīgākais ķīmiskais parametrs akvakultūrā. Zems izšķīdušā skābekļa līmenis 

ir visbiežākais zivju nāves izraisītājs. Izšķīdušā skābekļa līmenis, kas zemāks par 5 ppm, var izsaukt zivīs 

papildu stresu, bet līmenis kas zemāks par 2 ppm, izraisa to nāvi.23 

Tabula 5. Virszemes ūdens paraugu testēšanas rezultāti 

Staci

jas 

Nr. 

Parauga 

Nr. 

Ķīmiskais 

skābekļa 

patēriņš,  

mg/l 

Bioloģiskais 

skābekļa 

patēriņš, 

mg/l 

Amonija 

joni, NH4 

mg/l 

Hlorīd-

joni, Cl 

mg/l 

Kopējais 

fosfors  

P kop, 

mg/l, 

Kopējais 

slāpeklis 

N kop, 

mg/l, 

Nitrītu 

joni, 

NO2, 

mg/l 

1. LAE/ 

VŪ-1 

82 3,39 0,456 22,9 0,239 1,82  

0,028 

 

2. LAE/ 

VŪ-2 

54 7,01 1,48 12,1 0,25 2,87  

<0,015 

 

                                                      
23 https://www.bior.lv/lv/par-institutu-bior/zivju-audzetavas-tome-akvakulturas-petniecibas-un-izglitibas-centrs/akvakulturas-

informacija/udens-kvalitates-raditaji   
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Mērķlielums 50 % > 81 

100 % > 5 

≤41 ≤0,161 2002 ≤ 0,1003 32 ≤0,031 

Robežlielums 50 % > 71 - ≤0,781 - - - - 

1 - Karpveidīgo zivju ūdeņi 
2 - Kvalitātes normatīvi dzeramā ūdens ieguvei izmantojamiem virszemes ūdeņiem 
3 -  parametra mērķlielums bija noteikts saistošajos MK noteikumos Nr. 118. līdz 2015. gadam 

Salīdzinot iegūtos analīžu rezultātus ar saistošajos Ministru kabineta noteikumos noteiktajiem 

piesārņojuma kritērijiem, ezera ūdens kvalitāte raksturojama kā apmierinoša. Analīžu rezultāti parāda, 

ka ezerā ar Bikstupes ūdeņiem ieplūst paaugstināts kopējo organisko vielu saturs uz ko norāda ķīmiskais 

skābekļa patēriņš, bet tuvāk Bikstupes iztekai, tas 1,5 reizes samazinās, kas norāda, ka ezerā ieplūstošie 

ūdeņi atšķaidās un  kopējais organisko vielu saturs samazinās, tomēr tas joprojām saglabājas diezgan 

augsts, ko arī daļēji ietekmē ezera ziemeļu un austrumdaļā ezera gultnē uzkrājušās dūņas un sapropelis. 

Bez tam arī Lielapsauju ezeram pieguļošais apmežotais Ēnavas purvs ietekmē ūdens kvalitāti, jo 

visdrīzāk virszemes un gruntsūdens noteces rezultātā tas pienes bagātīgu organisko materiālu, jo 

paraugu noņemšanas laikā ezerā ūdens bija nedaudz iedzeltenes pat brūngans, kas norāda uz 

paaugstinātu humusvielu saturu ezera ūdenī. 

Ūdenstilpes eitrofikācijas pakāpes pieaugums antropogēnās iedarbības rezultātā saistās ar biogēno 

vielu, pirmkārt - fosfora savienojumu, ieplūšanu tajā. Ūdenstilpes trofiskā līmeņa atkarību no pienākošā 

fosfora un slāpekļa daudzuma nosaka tā saucamā “slodzes koncepcija”, kuras pamatā ir hipotēze par 

to, ka pastāv kvantitatīva saite starp elementu pieplūdi un ūdenstilpnes reakciju. Šīs reakcijas rezultāts 

ir ūdenstilpes stāvokļa maiņa trofiskajā skalā. Kā iemesls tam ir Bikstupes noteces baseinā esošo 

lauksaimniecības zemju apstrāde ar minerālmēsliem, uz ko norāda paaugstinātais fosfora un slāpekļa 

saturs, kas pēc pieredzes citos ezeros, normālos apstākļos kopējam slāpeklim ir ap 1 mg/l, bet kopējam 

fosforam ir ap 0,05 mg/l. Kā redzams, tad šo slāpekļa un fosfora savienojumu klātbūtne veicina ezera 

eitrofikācijas procesus, kas vizuāli bija novērojams arī dabā, ezera piekrastes daļa aizaug ar dažādiem 

ūdens augiem un patreiz ezera aizaugums sastāda ap 20 - 25% no ezera kopējās platības.  

Tāpat ezera ūdens kvalitāti ietekmē sadzīves un ražošanas notekūdeņi, kas var rasties no apdzīvotu 

vietu neatbilstošas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas vai ražošanas uzņēmuma notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu pārslodzes, tomēr par to objektīvāk varētu spriest pēc ilgstošāka virszemes ūdens 

kvalitātes monitoringa. 

Zivis izvada ūdenī izdalījumus, kas satur amonjaku un mazākā daudzumā urīnvielas. Akvakultūras 

sistēmās sastopams divu veidu amonjaks: jonizētais un nejonizētais. Nejonizētā amonjaka forma (NH3) 

ir ļoti toksiska, bet jonizētā forma (NH4+) nav toksiska. Līdzsvaru starp toksisko NH3 un netoksisko 

NH4+ regulē ūdens skābuma pH līmenis, kas ir nozīmīgs parametrs un no tā atkarīga ūdens kvalitāte.24 

Bez tam analīžu rezultāti uzrāda paaugstinātu amonija jonu saturu, kura palielināšanos galvenokārt 

novēro ūdens organismu atmiršanas periodos – rudens, ziemas periodā, jo īpaši – to koncentrēšanās 

vietās, tomēr paraugu noņemšanas laikā nebija novērojama ūdens organismu atmiršana, tāpēc var 

apgalvot, ka ūdenstilpē amonija joni nonākuši ar virszemes ūdeņiem, kas piesārņoti ar komunālajiem 

notekūdeņiem, kā arī ar atmosfēras nokrišņiem, bet dažkārt amonija joni var veidoties arī nitrātu un 

nitrītu atjaunošanās procesos anaerobā vidē. 

                                                      
24 https://www.bior.lv/lv/par-institutu-bior/zivju-audzetavas-tome-akvakulturas-petniecibas-un-izglitibas-centrs/akvakulturas-

informacija/udens-kvalitates-raditaji 
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Nitrītu esamība liecina par ūdenstilpes piesārņotību un ir svarīgs ekoloģiskais parametrs, kas šajā 

sezonā 1.stacijā noņemtajā paraugā balansē uz mērķlieluma robežas un norāda, ka ezerā nonāk samērā 

liels daudzums nitrītu, bet tie ieplūstot ezerā atšķaidās un pie Bikstupes iztekas vairs netiek uztverti. 

Reizē nitrīti ir slāpekļa cikla nestabilākais starpprodukts, kas veidojas amonija joniem oksidējoties līdz 

nitrātiem baktēriju darbības rezultātā. To saturu ūdenstilpē nosaka tādi dinamiski bioķīmiskie procesi 

kā nitrifikācija un denitrifikācija, kā arī fitoplanktona darbība. Nav izslēgts arī fitoplanktona aktivitātes 

pieauguma iespaids siltajos gadalaikos, jo ir pierādīts, ka diatomejas un zaļie ūdensaugi ir spējīgi 

atjaunot nitrītus līdz nitrātiem, tomēr, lai to apgalvotu nepieciešams veikt regulāru paraugu noņemšanu 

un laboratorisku analīzi. 

 VIDES STĀVOKĻA ANALĪŽU NOŅEMŠANAS PROCESS 

Fitoplanktonu veido mikroskopiskas aļģes. Savairojoties lielā daudzumā tās krāso ūdeni zaļu, veidojot 

izlijušai eļļas krāsai līdzīgus zaļus sakopojumus uz ūdens virsmas. Lielākās aļģu grupas, kas veido 

fitoplanktonu, ir zilaļģes, zaļaļģes un kramaļģes jeb diatomejas. Fitoplanktons ir ļoti daudzveidīgs –tajā 

ietilpst gan vienšūnas aļģes, gan dažādas formas un lieluma kolonijas: dažas aļģes veido lielus 

neregulārus lodveidīgus sakopojumus, citas – pavedienveida kūlīšus.  Fitoplanktonam raksturīgs arī 

neparasti liels sugu skaits –bieži vien no ezera pasmeltā ūdens paraugā var saskaitīt 100 un vairāk sugu. 

Fitoplanktonam ir ļoti liela nozīme dabā, jo tas ir viens no galvenajiem pirmproducentiem ezerā. Tas 

nozīmē, ka aļģes uzņem ūdenī izšķīdušās neorganiskās vielas un ar fotosintēzes palīdzību ražo 

organiskās vielas, kas ir pamats tālākai ekosistēmas funkcionēšanai. Aļģes ir barība zooplanktonam un 

zivīm (zivju barībā fitoplanktona nozīme gan ir samērā maza). No atmirušā un nogrimušā fitoplanktona 

pārtiek bentosa dzīvnieki (tie, kas apdzīvo ezera dibenu). Barības vielu daudzuma pieaugums ūdenī –

eitrofikācija –izraisa fitoplanktona pārmērīgu savairošanos. Tam ir tālākas negatīvas sekas –skābekļa 

trūkums un toksisku vielu –nitrītu, amonija un sērudeņraža izdalīšanās, kas izraisa zivju slāpšanu. Ilgākā 

laika posmā eitrofikācija veicina ūdenstilpes paseklināšanos un aizdūņošanos.25 

ATTĒLS:24 redzama vietējo novada iedzīvotāju fiksēta zilaļģu ziedēšanas situācija Lielapsauju ezera 

piekrastē pie atpūtas vietas VAS “Latvijas Valsts meži” īpašumā 2018. gada jūnijā. Latvijas ūdenstilpēs 

raksturīga zilaļģu ziedēšana, iestājoties siltam laika periodam. Zilaļģu vairošanos veicina arī lēna 

ūdensapmaiņa. Iedzīvotāju aptaujā vairāki respondenti pauduši viedokli, ka vides stāvoklis, tai skaitā, 

aļģu ziedēšana, ir problēma. 

 

                                                      
25 http://latvijas.daba.lv/biotopi/ezeri.shtml#v73    
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 ZILAĻĢES LIELAPSAUJU EZERA PIEKRASTĒ PIE ATPŪTAS VIETAS VAS “LATVIJAS VALSTS MEŽI” 

ĪPAŠUMĀ (FIKSĒTS 2018.G. JŪNIJĀ, AUTORS: A.FRIDRIHSONS) 

Kopumā Lielapsauju ezerā ūdens kvalitāte veidojusies dabisko un antropogēno faktoru mijiedarbības 

rezultātā: dabiskie procesi - virszemes un gruntsūdens notece no sateces baseinā pieguļošajām meža 

un purva teritorijām, kā arī jūtama antropogēnā ietekme no intensīvās lauksaimniecības un komunālo 

notekūdeņu  piesārņojuma, kas nonāk Bikstupē un tālāk Lielapsauju ezerā un pazemina ezera ūdens 

kvalitāti. Kopumā ūdens kvalitāte ir apmierinoša, ezers patreiz spēj akumulēt un degradēt ienākošo 

piesārņojuma apjomu, taču būtu ieteicams perspektīvā plānot pasākumus ezera ūdens kvalitātes 

uzlabošanai un piesārņojuma slodzes samazināšanai.  

Saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr.118 „Noteikumi par pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti” 

2.1 pielikumu Bērzes upei posmā no Dobeles līdz grīvai ir noteikts prioritārais zivju ūdeņu statuss, kas 

atbilst karpveidīgo zivju ūdeņiem. Ūdens kvalitātes normatīvi prioritārajiem zivju ūdeņiem noteikti MK 

12.03.2002.noteikumu Nr.118 „Noteikumi par pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāti” 3.pielikumā.26 

Saskaņā ar Lielupes upju baseina apsaimniekošanas plāna 2016.-2021. gadam izstrādei apkopoto 

informāciju par nitrātu koncentrāciju, Bikstupes grīvā, tai ietekot Bērzes upē, 2007. un 2013. gadā veikts 

monitorings. (Tabula 6) 

Tabula 6. Nitrātu monitorings Bikstupes grīvā 

Ūdens-

objekta 

kods 

Stacijas 

nosau-

kums 

Gads Rādī-

tājs 

Mērījumi 

visās 

sezonās 

Maksimālā 

koncentrā-

cija 

Pārsniedz 

11,3 mg/l 

Gada 

vidējā 

koncen-

trācija 

Pārsniedz 

11,3 mg/l 

L114 Bikstupe, 

grīva 

2007 N/NO

3 

Jā 10,4 Nē 4,98 Nē 

L114 Bikstupe, 

grīva 

2013 N/NO

3 

Jā 2,67 nē 1,67 nē 

Bikstupes ekoloģiskā kvalitāte pēc 2006.-2008. gada, un 2009.-2014. gada monitoringa cikla rezultātiem 

novērtēta kā vidēja. Izvirzītais ekoloģiskās kvalitātes mērķis šim ūdensobjektam ir sasniegt labu 

ekoloģisko kvalitāti, nepasliktinot esošo kvalitātes stāvokli.27 

Valsts ūdeņu monitoringa programmas 2009.-2014.gadam ietvaros veikts monitorings Bērzes upē divās 

vietās– 1,0 km lejpus Dobeles un 1,0 km augšpus Dobeles. Vietā, kur Bikstupe ietek Bērzes upē, ir 

                                                      
26 Ventspils reģionālā vides pārvalde, Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE10IB0062, 2010. 
27 VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Lielupes upju baseina apgabalu apsaimniekošanas plāns 2016.-

2021.gadam. 2015 
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monitoringa stacija, kurā nav veikts monitorings. Nav pieejama plašāka informācija par iegūtajiem 

monitoringa datiem attiecībā uz Bikstupi. 

Saskaņā ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” 2018. gada datiem Lielapsauju 

ezera tuvumā neatrodas potenciāli piesārņotas teritorijas 

Saskaņā ar iedzīvotāju aptaujā un sarunās ar iedzīvotājiem pausto viedokli, vairāki respondenti uzsver 

ūdens kvalitātes problēmas, kas saistītas ar ezerā ieplūstošajiem ražošanas notekūdeņiem no vietējiem 

uzņēmumiem.  

ATTĒLS:25 shematiski parādīts attālums no Jaunpils pienotavas, Jaunpils notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtām un Bikstupes HES līdz Lielapsauju ezeram.  

 
 ATTĀLUMS NO OBJEKTIEM JAUNPILĪ LĪDZ LIELAPSAUJU EZERAM 

2018. gadā viens no lielākajiem vietējiem uzņēmējiem AS “Jaunpils pienotava” savas darbības attīstībā 

investējis 600 tūkstošus eiro, kā vienu no projektiem īstenojot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

montāžu28. Uzņēmumam 2014. gadā Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde izsniegusi 

B kategorijas atļauju piesārņojošai darbībai (Nr.VE14IB0008), un saistībā ar notekūdeņu priekšattīrīšanas 

infrastruktūras izveidi, 2018. gada 29. janvārī atļaujā veikti grozījumi, izsakot sekojošo informāciju šādā 

redakcijā: “Pirms ražošanas notekūdeņu novadīšanas uz Jaunpils ciemata centralizētiem kanalizācijas 

tīkliem, nodrošināt ražošanas notekūdeņu pēc priekšattīrīšanas atbilstību šādiem parametriem 

(priekšattīrīto notekūdeņu kvalitāte pie maksimālā piesārņojuma): BSP5 līdz 350 mg/l; ĶSP līdz 740 mg/l; 

suspendētās vielas līdz 450 mg/l; Nkop līdz 80 mg/l; Pkop līdz 23 mg/l. Priekšattīrīšanas iekārtu darbībai 

jānodrošina atbilstība MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju 

ūdenī” 5.pielikuma 4.tabulā ietvertajām prasībām (atbilstība tipisku sadzīves notekūdeņu 

parametriem).“29 Saskaņā ar 2014.gadā izsniegtajā atļaujā sniegto informāciju, vidējais Bikstupē 

ieplūstošais notekūdeņu daudzums vidēji dienā ir 21,125 m3, un gadā vidēji sastādot 3910 m3. 30 

Pašvaldības SIA „Jaunpils KS” nodrošina Jaunpils pagasta iedzīvotājiem notekūdeņu savākšanu un 

attīrīšanu. Uzņēmumam 2010. gadā Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde izsniegusi 

B kategorijas atļauju piesārņojošai darbībai (Nr.VE10IB0062). Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas 

                                                      
28 https://www.db.lv/zinas/jaunpils-pienotava-investejusi-600-tukstosus-eiro-473674  
29 http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas/?id_category=12&id_type=14&page=5  
30 Ventspils reģionālā vides pārvalde, Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE14IB0008 (A/S “Jaunpils pienotava”), 2014. 

https://www.db.lv/zinas/jaunpils-pienotava-investejusi-600-tukstosus-eiro-473674
http://www.vpvb.gov.lv/lv/piesarnojums/a-b-atlaujas/?id_category=12&id_type=14&page=5
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iekārtas atrodas Bikstupes krastā 20 metru attālumā no Ķimšu ūdenskrātuves. Saskaņā ar atļaujā sniegto 

informāciju, vienu reizi ceturksnī tiek veikta notekūdeņu testēšana, izmantojot akreditētas testēšanas 

laboratorijas pakalpojumus. Notekūdeņu paraugi tiek ņemti pirms ieplūdes NAI un pēc attīrīšanas pie 

izplūdes Bikstupē. Notekūdeņos pirms ieplūdes attīrīšanas iekārtās četras reizes gadā tiek noteiktas 

BSP5, suspendētās vielas, ĶSP koncentrācijas. Attīrītajos notekūdeņos izplūdē (VSIA „Latvijas Vides, 

ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzes identifikācijas Nr.N300279) tiek noteiktas 

piesārņojuma parametru BSP5, suspendētās vielas, ĶSP koncentrācijas.31 

Monitoringa rezultātu izvērtējums par 2013. - 2016.gadu veikts atbilstoši MK 17.02.2009. noteikumu 

Nr.158 “Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo 

vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” 14.punktam, un rezultāti aprakstīti B 

kategorijas atļaujā piesārņojošai darbībai (Nr.VE10IB0062), kur sniegtā informācija liecina, ka: 

♦ Izvērtējot Jaunpils ciemata bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības efektivitāti laika 

posmā no 2013.līdz 2016.gadam, var secināt, ka 23 gadījumos dažādu piesārņojošo vielu 

koncentrācijas neatbilst atļautajai piesārņojuma koncentrācijai saskaņā ar MK 22.01.2002. 

noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 5.pielikumā noteiktajām 

prasībām, savukārt 2 gadījumos konstatēts, ka Jaunpils ciemata NAI darbība nenodrošina 

pietiekamu notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti un rada otrreizējo piesārņojumu. Notekūdeņus 

ar ļoti augstām piesārņojošo vielu (BSP5, ĶSP, SV) koncentrācijām Jaunpils ciemata kanalizācijas 

kolektorā novada AS „Jaunpils pienotava”. 

♦ Izvērtējot Jaunpils ciemata NAI darbības testēšanas rezultātus 2014.gada un 2015.gada 

septembrī, var secināt, ka 2014.gada un 2015.gada rudenī Nkop testēšanas rezultāts pēc 

attīrīšanas uzrāda augstāku vērtību (piesārņojošo vielu koncentrāciju) nekā pirms attīrīšanas. 

Pārvaldes ieskatā operators nav nodrošinājis nepārtrauktu Jaunpils ciemata NAI ekspluatāciju 

atbilstoši Jaunpils ciemata NAI ekspluatācijas noteikumiem. Saskaņā ar 06.07.2016. vides 

inspektora pārbaudes ziņojumā Nr.445-44/2016 konstatēto, operatoram uzdots veikt 

notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas ietaišu regulēšanas darbus.  

♦ Lai nodrošinātu, ka Bikstupes ūdens kvalitāte Jaunpils ciemata NAI darbības rezultātā netiek 

pasliktināta, Jaunpils ciemata NAI jāekspluatē atbilstoši notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

ekspluatācijas noteikumiem. 

♦ PSIA „Jaunpils KS” Jaunpils ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtas attīrītos notekūdeņus 

novada Bikstupē, kas ieplūst Jaunpils dzirnavezera uzpludinājumā, kas ir arī Bikstupes 

hidroelektrostacijas ūdenskrātuve. Līdz ar to Bikstupes monitoringu nav iespējams veikt, kā arī 

saprobitātes indeksa noteikšanai nav iespējams paņemt reprezentatīvus paraugus.32  

4.3. Gultnes sedimentu novērtējums 

Vienreizējie gultnes sedimentu paraugi Lielapsauju ezerā noņemti saskaņā ar paraugu ņemšanas 

stacijas shēmu (0) 2018. gada 27. septembrī. Sedimentu paraugu ņemšanas stacijas raksturojums dots 

tabulā 7. Paraugu noņemšanu veica LATAK akreditēta SIA “AMECO vide” laboratorija atbilstoši LVS ISO 

5667-4 Ūdens kvalitāte. Paraugu ņemšana. 4. daļa: “Norādījumi paraugu ņemšanai ezeros un 

ūdenstilpnēs”, bet paraugu laboratorisku analīzi veica LATAK akreditēta SIA “Vides audits” laboratorija. 

Tabula 7. Sedimentu paraugu ņemšanas stacijas 

Stacija Ezera 

dziļums 

(m) 

Paraugu noņemšanas 

vietas LKS-92 koordinātes 

Parauga ņemšanas vietas 

raksturojums 

Nr.1 0,5 X-286621,54 

Y-443895,65 

Bikstupes ieteka Lielapsauju ezerā 

                                                      
31 Ventspils reģionālā vides pārvalde, Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE10IB0062 (PSIA “Jaunpils KS”), 2010. 
32 Ventspils reģionālā vides pārvalde, Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE10IB0062 (PSIA “Jaunpils KS”), 2010. 
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Nr.2 1,0 X-286303,54 

Y-443993,70 

Lielapsauju ezera labais krasts, 240 m uz 

ziemeļaustrumiem no Bikstupes iztekas 

Ezera gultni sedz nekonsolidētas un mazkonsolidētas, tekoši plastiskas konsistences dūņas un vietām 

dažāda biezuma sapropeļa slānis. Sedimentu akumulācija ir saistāma ar virszemes noteci ezera virzienā 

un ietekošajām ūdenstecēm, kas līdz ar vietējas izcelsmes materiālu ir nodrošinājis reljefa 

pazeminājumu aizpildīšanos ar dūņu  un sapropeļa materiālu, kas vairāk uzkrājies ezera austrumu, 

ziemeļaustrumu daļā, kur tas robežojas ar apmežotu Ēnavas purvu, kas visdrīzāk virszemes un 

gruntsūdens noteces rezultātā pienes bagātīgu organisko materiālu. Tāpat šo nogulumu uzkrāšanos 

veicina atmirušie ūdensaugi, kas gada laikā var palielināt dūņu un sapropeļa slāni par 4 līdz 6 mm. Kā 

jau iepriekš minēts, stipra aizaugšana novērota pie Bikstupes ietekas un iztekas, kur dziļums ir mazāks 

par 2 m, un neveicot attiecīgi biogēnā materiāla atsūknēšanu var šī daļa pārpurvoties, kas ar laiku izraisīs 

pakāpenisku visa ezera aizaugšanu ar ūdensaugiem. 

Situācijas vispārējai raksturošanai noņemti gultnes sedimentu paraugi, lai noteiktu gan bīstamo vielu 

(smago metālu) saturu, gan organiskā materiāla koncentrāciju.  

Noņemtā gultnes sedimentu parauga analīžu rezultāti apkopoti tabulā 8. 

Tabula 8. Lielapsauju ezera sedimentu paraugu testēšanas rezultāti 

Stacijas 

Nr. 

Parauga Nr. Cu, 

mg/k

g 

Pb, 

mg/kg 

Zn, 

mg/kg 

Cr, 

mg/kg 

Sausna,  

% 

Kopējais 

slāpeklis, 

g/kg 

1. LAE/G-1 14,9 4,20 39,6 2,04 6,13 21,3 

2. LAE/G-2 11,6 4,49 33,2 1,45 5,67 24,8 

Pirmais robežlielums1 100 100 200 100 - - 

Otrais robežlielums1 
200 200 400 300 - - 

1 - 2006.gada 13.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.475 “Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas 

un padziļināšanas kārtība” noteiktie piesārņojuma kritēriji 

 
Galvenais faktoru kopums, kas ietekmē metālu saturu ezeru nogulumos ir organiskās daļas veidošanās 

un akumulēšanās procesi, kas savukārt nosaka sedimentu veidošanās īpatnības. Ezeros ar augstu 

organiskās vielas producēšanās intensitāti, metālu saturs ezeru nogulumos pie vienāda to pieplūdes 

procesu intensitātes (metālu pieplūdes avoti ir to pieplūde ar atmosfēras nokrišņiem virszemes noteces 

rezultātā) ir zemāks nekā vāji oligotrofos, mezotrofos un vāji eitrofos ezeros, kuros organiskās vielas 

veidošanās - sedimentēšanās procesu intensitāte arī ir zemāka. Tātad metālu akumulēšanas process ir 

cieši saistīts ar ūdenstilpēs noritošo bioloģisko procesu raksturu. Kā redzam pēc analīžu rezultātiem, 

tad Lielapsauju ezera sedimentos metālu uzkrāšanās nav izteikta, kas raksturīga ezeriem ar augstu 

organisko vielu uzkrāšanās intensitāti jeb eitrofiem ezeriem. Ja analīžu rezultātus salīdzina ar 2006.gada 

13.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.475 “Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un 

padziļināšanas kārtība” noteiktajiem piesārņojuma kritērijiem, smago metālu  koncentrācijas ir stipri 

zem pirmā robežlieluma, kas nozīmē, ka ezera gultnes sedimentu kvalitāte nav ietekmēta ar bīstamajām 

vielām - smago metālu savienojumiem, tādēļ kā optimālākais variants varētu būt sedimentu slāņa 

biezuma samazināšana Lielapsauju ezerā pie Bikstupes iztekas un ietekas to atsūknējot, atūdeņojot un 

tālāk izmantot kā mēslojumu lauksaimniecībā, kam par labu liecina sausnas saturs sedimentos (~ 6%).  

Sedimentu analīze parāda, ka kopējā slāpeklis sastāda aptuveni 23 g/kg, bet fosfora saturs izpētes gaitā 

netika noteikts, taču kā parāda iepriekš veiktie pētījumi citās valstīs, šo elementu attiecība, atkarībā no 

vides apstākļiem var mainīties. Tā piemēram, Overbeka pētījumu rezultāti liecina, ka fitoplanktons 

asimilē N un P pēc masu attiecības 7.2 :1. Gadījumos, ja kāds no biogēnajiem elementiem stipri atšķiras 

no šīs attiecības, fitoplanktona produkcijas pieaugums tiek ierobežots. Kritiskā N : P attiecība ir 10 : 1. 
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Tādēļ, lai novērtētu šo attiecību, turpmākajos pētījumos nepieciešams veikt kompleksu analīzi, obligāti 

nosakot kopējā fosfora un slāpekļa saturu. 

Eitrofikāciju limitējošais faktors ir slāpeklis un fosfors; līdz ar to, pēc iespējas ir jācenšas samazināt to 

koncentrāciju, piemēram, ierobežojot minerālmēslu lietošanu lauksaimniecībā Bikstupes sateces 

baseinā, kā arī pārtraucot neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu ezerā no ciematiem un rūpniecības 

objektiem. Ir jāņem vērā, ka barības vielu apjoms ezerā jau ir tik liels, ka, iespējams, tas pats jau var 

ģenerēt vairāk barības vielu, nekā nepieciešams. 

4.4. Zivsaimnieciskais novērtējums 

1998. gadā Jaunpils pagasta padomē apstiprināti Apsauju ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumi.  

1997. gada maijā tika veikts zivju barības bāzes novērtējums, ievācot paraugus sešās stacijās – 

zooplanktons ir ļoti bagātīgi attīstīts, un tā biomasu var raksturot kā augstu, kas norāda, ka veģetācijas 

periodā zivju mazuļi un planktonēdājas zivis ir nodrošinātas ar barību. Pēc zoobentosa organismu 

biomasas un skaita rādītājiem Apsauju ezeru var raksturot kā  samērā nabadzīgu. 

Tāpat 1997. gada maijā tika veikta kontrolzveja, konstatējot 12 zivju sugas: līdaka, plaudis, plicis, rauda, 

rudulis, līnis, ausleja, grundulis, spidiļķis, asaris, ķīsis un bārdainais akmeņgrauzis. Savukārt ar 

elektrozvejas ierīci ezera piekrastes zonā tika konstatētas 7 zivju sugas: līdaka, plaudis, rauda, rudulis, 

līnis, ausleja un spidiļķis. Salīdzinot ar 50. gadiem, Apsauju ezera ihtiofauna nav būtiski izmainījusies. 

Pēc 20.gs. piecdesmito gadu pasportizācijas datiem ezerā bijušas sastopamas 12 zivju sugas: līdaka, 

plaudis, plicis, rauda, rudulis, līnis, karūsa, ālants, asaris, ķīsis, vēdzele un zutis. Vēži izzuduši 1909. gadā. 

Par retiem uzskatīti līnis, karūsa, ālants, ķīsis un vēdzele. Makšķernieku lomu uzskaites statistikā no 1981. 

līdz 1987. gadam pieminētas sešas zivju sugas: līdaka, plaudis, rauda, līnis, karūsa un asaris. 1997. gada 

kontrolzvejā pēc noķerto zivju masas konstatēts, ka Apsauju ezera zivju krājumu pamatmasu veido 

plauži un asari, diezgan daudz ir līdaku, raudu, pliču un līņu, bet samērā nedaudz – ruduļu.   

Plānā sniegtas rekomendācijas: 

♦ Ezera zivsaimnieciskai izmantošanai, paredzot dabisko zivju krājumu izmantošanu, 

neierobežojot plaužu nozveju, un iespējas zivju krājuma mākslīgai palielināšanai, regulāri 

pavairojot līdaku un zandartu krājumus; 

♦ zivju ieguves reglamentēšanai, paredzot rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas ierobežojumus; 

♦ zivju krājumu papildus aizsardzībai. 

Saņemot pašvaldības pilnvarojumu, nomnieks var organizēt ezerā vai tā daļā licencēto makšķerēšanu, 

izstrādājot licencētās makšķerēšanas noteikumus, kuros var tikt paredzētas arī citas atkāpes no 

vispārējiem noteikumiem, ja: 

♦ tiek nodrošināta regulāra zivju krājumu papildināšana makšķernieku vajadzībām, ielaižot zivis, 

kas ir galvenie makšķerēšanas objekti; 

♦ makšķerniekiem tiek sniegti noteikti servisa pakalpojumi, kas var ietvert makšķerēšanas vietu 

aprīkošanu un sakopšanu, laivu bāzu un atpūtas vietu izmantošanu, laivu un makšķerēšanas 

rīku īri, konsultācijas par makšķerēšanas vietām u.c.; 

♦ tiek veikti pēc Reģionālās vides pārvaldes vērtējuma būtiski pasākumi ezera ekoloģiskā stāvokļa 

uzlabošanai vai saglabāšanai. 

Tāpat noteikumos zivju resursu papildus aizsardzības nolūkos ieteikts laivu turēšanu un izmantošanu 

ezerā saskaņot ar nomnieku, piešķirt sabiedrisko inspektoru tiesības pilnvarotām personām, un izveidot 

zivju migrācijas ierobežojošu aizsprostu uz Bikstupes ietekas un iztekas, ja tiek veikta regulāra zivju 

ielaišana ezerā.  
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5. Ezera apsaimniekošanas pasākumi un plānotā izmantošana 

Lielapsauju ezera apsaimniekošanas pasākumu 2019.-2029. gadam noteikšana veikta, pamatojoties uz 

ezera un tuvējo teritoriju esošās situācijas analīzi, virsūdens un gultnes sedimentu veiktajām analīzēm 

un secinājumiem, kā arī iedzīvotāju aptaujas rezultātiem. 

 

Iedzīvotāju aptauja 

Ar ezera apsaimniekošanu saistītie izaicinājumi 

Aptaujas dalībniekiem atvērtā tipa jautājumā bija iespēja nosaukt galvenās problēmas saistībā ar Lielapsauju 

ezeru, kas jārisina pašvaldībai. Atbildes var iedalīt pēc problēmu uzskaitījuma un ieteikumiem, lai tās risinātu. 

Atbildes sakārtotas apkopotā veidā pēc to minēšanas biežuma: 

♦ Piekļuves iespējas ezeram (gan ceļi, to stāvoklis, gan arī  zonas - atpūtai, gājējiem, transportlīdzekļiem 

u.c., nepieciešams piekļuves iespējas tauvas joslai no Apsauju puses) (22 atbildes); 

♦ Jāiekārto publiska atpūtas vieta, peldvieta (15 atbildes); 

♦ Nepieciešams sakopt vidi, apkārtni, atkritumu savākšana (5 atbildes); 

♦ Vides stāvoklis, tai skaitā, aļģu ziedēšana (4 atbildes); 

♦ Ezera aizaugšana, t.sk., nepieciešams izpļaut aizaugumu pie peldvietas (4 atbildes); 

♦ Ūdens kvalitāte (3 atbildes); 

♦ Neapmierina īpašumu struktūra ap ezeru - privātīpašums liedz piekļuvi un privātīpašnieka attieksme (2 

atbildes); 

♦ Jāīsteno pasākumi ezera popularizēšanai, iedzīvināšanai; 

♦ Nepieciešamas norādes līdz ezera atpūtas vietai; 

♦ Nepieciešama publiska informācija par iespējām piekļūt pie ezera, to izmantot; 

♦ Nepieciešams apsaimniekotājs, kas iekopj un uztur teritoriju kārtībā; 

♦ Kontroles trūkums; 

♦ Nepieciešams aizliegt izmantot ūdens motociklus; 

♦ Nepieciešams laivu ielaišanas pontons; 

♦ Jāuzmanās no bitēm, kas dzer ūdeni un apdraud bērnus un alerģiskus cilvēkus; 

♦ Nepieciešams veicināt ūdens caurplūdi ezerā (pašlaik traucē bebru dambji gan pie Bikstupes ietekas 

un iztekas no ezera); 

♦ Bīstama infrastruktūra - mazās pludmales pusē ir veci laipas balsti, uz kā var savainoties; 

♦ Regulāri atjaunot smiltis peldvietā ezera gultnē; 

♦ Neatļaut izmantot laivas ar benzīna motoru. 

Atbilstoši aptaujāto viedoklim, pašvaldībai primāri ir jāatrasina piekļuves iespējas un jāiekārto atpūtas vieta, 

pludmale, apkārtējo vidi sakopjot un labiekārtojot. 

Prioritāri veicamie darbi 

Labiekārtot, paplašināt atpūtas vietu, 

peldvietu 

31 Nodrošināt uzraudzību 4 

Nodrošināt piekļuvi 26 Jāsakārto ezera apsaimniekošanas jautājumi - 

nomnieka piesaiste, sadarbība ar "Apsauju" mājām 

3 

Nodrošināt teritorijas sakopšanu, tīrību, 

izpļaut aizaugumu 

14 Ceļa norādes 2 

Uzlabot ūdens kvalitāti 12 Atpūtas vieta nepieciešama saulainajā ezera pusē 2 

Auto stāvlaukuma izveide 4 Nodrošināt makšķerēšanas iespējas 2 

Tāpat aptaujātie bija minējuši, ka: 

♦ Jāuzlabo ieeja peldvietā ar papildus 

smiltīm; 

♦ Nepieciešams pārliecināt iedzīvotājus, ka 

ūdens kvalitāte ir atbilstoša peldēm; 

♦ Jāievieš laivu un katamarānu noma; 

♦ Jāierīko atpūtas vietas arī bērniem; 

♦ Atpūtas vietas labiekārtojumam jāietver vismaz 

ugunskura vietas, krēsli, ģērbtuve, atkritumu 

urnas, sausā tualete. 

Ieteikumi vides un infrastruktūrai uzlabošanai 

♦ Nepieciešams atbildīgs ezera 

apsaimniekotājs  vai dienests, kas seko 

♦ Izveidot labāku piebraucamo ceļu; 

♦ Sākt apsaimniekošanas darbus ar maziem 

soļiem; 
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vietas uzturēšanai un sakopšanai (3 

atbildes); 

♦ Izveidot laipu, ierīkot soliņus (2 atbildes); 

♦ Izveidot ezeru par licencētas 

makšķerēšanas vietu (2 atbildes); 

♦ Vajadzīgi soliņi; 

♦ Nepieciešams risināt atkritumu 

savākšanas jautājumu atpūtas vietā; 

♦ Ierīkot autostāvvietu pie ceļa, lai nebrauc 

pie ezera; 

♦ Jārisina jautājums par ūdens kvalitātes 

atjaunošanu /nodrošināšanu ezerā; 

♦ Veicināt zivju daudzveidības palielināšanu ezerā; 

♦ Vajadzētu aizliegt makšķerniekiem izmantot 

laivas ar benzīna motoriem (ar elektro motoriem 

drīkst), jo tas bojā ūdeni; 

♦ Potenciālam apsaimniekotājam izveidot atpūtas 

bāzi; 

♦ Palielināt krasta piekļuvi ezeram - iztīrīt no 

zālēm un niedrēm. 

Lielapsauju ezera apsaimniekošanas ilgtermiņa mērķi (ATTĒLS:26) nosaka trīs galvenos uzsvarus, lai 

ezera apsaimniekošana un iedzīvināšana nestu gaidītos rezultātus: 

“Gaidām burvīgu atpūtas vietu pie ezera!” 

“Ezera atjaunošanas darbi nesīs lielu ieguldījumu Jaunpils attīstībā.” 

“Jaunpils novada iedzīvotāji būtu pelnījuši vienu publisku sakārtotu, mūsdienīgu peldvietu.” 33 

 
 LIELAPSAUJU EZERA ILGTERMIŅA MĒRĶI 

ATTĒLS:26 atspoguļotie mērķi iezīmē Lielapsauju ezera apsaimniekošanu nākamajiem desmit gadiem, 

kas ietver: 

IM1. Nodrošināt ilgtspējīgu ezera apsaimniekošanu, paredzot pārvaldības pilnveidi, 

apsaimniekotāja piesaisti, saistošo noteikumu u.c. nepieciešamo noteikumu, nolikumu 

izstrādi, monitoringa un uzraudzības veikšanu, sabiedrības informēšanu, u.c. 

IM2. Nodrošināt ezera ekosistēmas stāvokļa uzlabošanos, paredzot ezera aizauguma un 

gultnes tīrīšanas darbus, veikt pieguļošās teritorijas sakopšanas darbus, vides stāvokļa 

monitoringu, u.c. 

IM3 Attīstīt rekreācijas iespējas un infrastruktūru, paredzot izveidot publiskas atpūtas 

vietas infrastruktūru, uzlabot piekļuves iespējas, dažādot un attīstīt atpūtas iespējas, 

pilnveidot makšķerēšanas iespējas, informēt sabiedrību u.c. 

Tabula 9 ietver rīcību plānu Lielapsauju ezera apsaimniekošanai 2019.-2029. gadam. Ilgtermiņa mērķu 

sasniegšanai noteikti plānotie pasākumi un tiem pakārtotās rīcības, izvirzīti sasniedzamie rezultāti, arī 

izpildes termiņš, atbildīgie izpildītāji, sasaiste ar citām rīcībām un konkrētā pasākuma sasaiste ar 

ilgtermiņa uzstādījumiem. 

Daļā aktivitāšu kā atbildīgais izpildītājs noteikts ne tikai piesaistāmais ezera apsaimniekotājs vai novada 

pašvaldība, bet arī Lielapsauju ezeram pieguļošo un tuvējo teritoriju īpašnieki vai apsaimniekotāji: 

- VAS “Latvijas Valsts meži” kā pieguļošo mežu teritoriju īpašnieks un meliorācijas sistēmu mežos 

uzturētājs; 

                                                      
33 Iedzīvotāju aptauja Lielapsauju ezera apsaimniekošanas plāna 2019.-2029.gadam izstrādei 

IM1. Nodrošināt 

ilgtspējīgu ezera 

apsaimnie-

košanu

IM2. Nodrošināt 

ezera 

ekosistēmas 

stāvokļa 

uzlabošanos

IM3. Attīstīt 

rekreācijas 

iespējas un 

infrastruktūru



45 

- VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” kā valsts nozīmes ūdensnotekas Bikstupe 

apsaimniekotājs; 

- PSIA “Jaunpils KS” un AS “Jaunpils pienotava” kā galvenie Bikstupes piesārņojuma avoti un 

regulāra ražošanas un sadzīves notekūdeņu rādītāju monitoringa veicēji; 

- VVD Ventspils Reģionālā Vides pārvalde, kas veic vides stāvokļa monitoringa galvenajos 

piesārņotāju objektos. 

Tabulā 9 ietvertās rīcības, kur kā atbildīgie izpildītāji noteiktas augstāk minētās iesaistītās puses, ir 

plānotas un notiek neatkarīgi no Lielapsauju ezera apsaimniekošanas plāna 2019.-2029. gadam. Rīcības 

atspoguļo jau esošos pušu pienākumus, atbildības sfēras un plānotos veicamos darbus. Ja kāda no 

rīcībām paredzēta papildus jau esošajai atbildībai, par to veicama atsevišķa diskusija starp Lielapsauju 

ezera apsaimniekošanas plāna 2019.-2029. gadam ieviesēju un iesaistīto pusi. 
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Tabula 9. Rīcību plāns Lielapsauju ezera apsaimniekošanai 2019.-2029. gadam 

Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Izpildītājs Papildinātība 

ar citām 

rīcībām (Nr.) 

Sasaiste ar 

ilgtermiņa 

mērķiem 

1. Ezera un teritorijas apsaimniekotāja piesaistīšana 

1.1. Izstrādāt noteikumus ezera nodošanai nomā un 

apsaimniekošanā, līguma projektu ezera nomnieka 

piesaistei 

- Organizēta ezera nomas tiesību izsole, 

apsaimniekotāja piesaiste 

2019.-2021. Jaunpils novada 

pašvaldība 

 IM1 

1.2. Slēgt nomas līgumu par ezera apsaimniekošanu ar 

potenciālo apsaimniekotāju 

- Ezera apsaimniekošanu veic apsaimniekotājs 

– trešā persona 

2. Ezera un teritorijas apsaimniekošanas veikšana 

2.1. Nodrošināt ezera un pieguļošās teritorijas sakoptību 

un tīrību 

- Sakopts ezers un pieguļošā teritorija 

- Pieaudzis ezera apmeklētāju skaits 

Pastāvīgi 

 

Apsaimniekotājs  IM2 

2.2. Pilnveidot atkritumu savākšanas procesu 

2.3. Nodrošināt apsaimniekošanas pasākumu ieviešanas 

uzraudzību un kontroli 

- Veikta ezera un teritorijas stāvokļa 

novērtēšana un apsekošana 

- Uzlabojies ezera un pieguļošās teritorijas 

vērtējums vairākos aspektos iedzīvotāju 

aptaujā 

Pastāvīgi Jaunpils novada 

pašvaldība 

 IM1 

2.4. Veikt ezera teritorijas kadastrālo uzmērīšanu - Noteiktas Lielapsauju ezera robežas 

- Izgatavots zemes robežu plāns 

2021 Jaunpils novada 

pašvaldība 

 IM1 

3. Vides kvalitātes uzlabošana Lielapsauju ezerā 

3.1. 

 

Pie Bikstupes ietekas ezerā likvidēt bebru dambi, kas 

veicina mehānisko jeb suspendēto daļiņu 

pastiprinātu izgulsnēšanos un ietekas aizsērēšanu 

- Novērsta Bikstupes ietekas aizsērēšana 

- Regulāri veikta dambju likvidēšana 

- Mazināta mehānisko jeb suspendēto daļiņu 

pastiprinātu izgulsnēšanās Bikstupes ietekā 

- Veicināta ūdens kvalitātes uzlabošanās 

Pastāvīgi Jaunpils novada 

pašvaldība 

Apsaimniekotājs 

4.2. IM2 

3.2. Veikt ezera dziļuma mērījumus un sastādīt 

batimetrisko karti, lai noteiktu areālus organisko 

vielu (dūņu un sapropeļa) izņemšanai 

- Veikti ezera dziļuma mērījumi 

- Sastādīta batimetriskā karte 

2019.-2029. Jaunpils novada 

pašvaldība 

 IM2 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Izpildītājs Papildinātība 
ar citām 

rīcībām (Nr.) 

Sasaiste ar 
ilgtermiņa 

mērķiem 

- Noteikti areāli organisko vielu (dūņu un 

sapropeļa) izņemšanai 

- Veicināta ūdens kvalitātes uzlabošanās 

VSIA “Zemkopības 

ministrijas 

nekustamie 

īpašumi” 

3.3. Pirms ezera gultnes tīrīšanas uzsākšanas veikt 

hidroloģisko izpēti, ūdenstilpes ekoloģiskās 

kvalitātes un zivju populācijas novērtējumu 

(kontrolzveju) Lielapsauju ezerā 

- Nodrošināta ilgtspējīga ezera vides stāvokļa 

uzlabošanas pasākumu plānošana 

- Veicināta vides kvalitātes uzlabošanās 

2019.-2029. Apsaimniekotājs 

Jaunpils novada 

pašvaldība 

4.2. IM2 

3.4. Veikt dūņu un sapropeļa atsūknēšanu Lielapsauju 

ezerā saskaņā ar likumdošanā noteikto kārtību - 

Bikstupes ieplūdes un  izplūdes vietā, kā arī citās 

svarīgās vietās, lai veicinātu ūdens apmaiņu jeb 

bagātināšanos ar skābekli 

- Veikta ezera gultnes tīrīšana  

- Mazināta ezera eitrofikācija 

- Veicināta straujāka ūdens apmaiņa 

- Veicināta ūdens kvalitātes uzlabošanās 

- Veicināta gultnes sedimentu sastāva 

uzlabošanās 

2019.-2029. VSIA “Zemkopības 

ministrijas 

nekustamie 

īpašumi” 

Jaunpils novada 

pašvaldība 

4.2. IM2 

3.5. Veikt eitrofikāciju samazinošus pasākumus regulāri 

izpļaujot niedres un izvācot citus ūdens augus 

- Mazināta ezera aizaugšana Bikstupes ietekā 

un iztekā, atpūtas vietas un laivu piestātnes 

zonā (A, B, C zona 

Pastāvīgi Apsaimniekotājs  IM2 

3.6. Veikt Lielapsauju ezera ūdens un sedimentu 

kvalitātes monitoringu reizi pusgadā vismaz divās 

vietās (vēlams pie Bikstupes iztekas un ietekas) un 

ieviest pasākumus organisko vielu ierobežošanai 

- Novērota piesārņojošo vielu ietekme uz ezera 

ūdens un sedimentu kvalitāti 

- Novērotas organisko vielu uzkrāšanās 

tendences 

- Veikta pasākumu plānošana organisko vielu 

ierobežošanai 

- Ieviesti pasākumi organisko vielu 

ierobežošanai 

- Saskaņota ezera monitoringa veikšana ar 

PSIA “Jaunpils KS”, AS “Jaunpils pienotava” 

monitoringa pasākumiem 

 

Pastāvīgi Apsaimniekotājs 

Jaunpils novada 

pašvaldība 

4.3. IM1 

IM2 



48 

Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Izpildītājs Papildinātība 
ar citām 

rīcībām (Nr.) 

Sasaiste ar 
ilgtermiņa 

mērķiem 

4. Vides kvalitātes uzlabošana apkārtējās teritorijās 

4.1. Nodrošināt meliorācijas grāvju funkcionēšanu 

apkārtējās mežu teritorijās 

- Uzlabots ezeram pieguļošās teritorijas 

meliorācijas sistēmas stāvoklis 

Pastāvīgi VAS “Latvijas Valsts 

Meži” 

 IM1 

IM2 

4.2. Veikt Bikstupes tīrīšanas pasākumus posmā no 

Jaunpils līdz dzelzceļa līnijai (Jelgava-Liepāja) 

- Īstenots ELFLA projekts “Valsts nozīmes 

ūdensnotekas Bikstupe, ŪSIK kods 38226:01, 

pik. 30/00–52/54; 58/62-64/31; 68/29–89/10; 

284/65-357/74 atjaunošana Jaunpils pagastā, 

Jaunpils novadā” 12,21 km garumā 

2019.-2022. VSIA “Zemkopības 

ministrijas 

nekustamie 

īpašumi” 

3.1. 

3.3. 

3.4. 

IM1 

IM2 

4.3. Veikt ūdens kvalitātes monitoringu Bikstupē (PSIA 

“Jaunpils KS”, AS “Jaunpils pienotava” monitoringa 

ietvaros) 

- Veikts regulārs monitorings Bikstupē 

atbilstoši piesārņošanas atļaujās noteiktajam 

Pastāvīgi VVD Ventspils 

Reģionālā Vides 

pārvalde, PSIA 

“Jaunpils KS”, AS 

“Jaunpils 

pienotava” 

3.6. IM1 

IM2 

5. Zivsaimnieciskā potenciāla saglabāšana 

5.1. Izstrādāt pašvaldības saistošos noteikumus zvejas 

tiesību nomas izsolei 

- Izstrādāti un apstiprināti Jaunpils novada 

domes saistošie noteikumi zvejas tiesību 

nomas izsoles kārtībai 

2019.-2021. Jaunpils novada 

pašvaldība 

 IM1 

5.2. Makšķerēšanas iespēju pilnveide - Nodrošināta atbilstoša infrastruktūras un 

pakalpojumu pieejamība 

2019.-2029. Jaunpils novada 

pašvaldība 

Apsaimniekotājs 

 IM2 

IM3 

5.3. Veicināt zivju daudzveidības palielināšanu ezerā - Veikta zivju resursu izvērtēšanas pasākumi 

- Īstenota zivju resursu papildināšana 

 

5.4. Izveidot ezeru par licencētas makšķerēšanas vietu - Izveidota licencētas makšķerēšanas vieta  

5.5. Nodrošināt videi draudzīgu laivu pārvietošanos - Nodrošināta ezera teritorijas uzraudzība un 

videi draudzīga pārvietošanās 

 

6. Piekļuves iespēju nodrošināšana 

6.1. Sakārtot publiskās piekļuves iespēju juridiski - Zemesgrāmatā ierakstīts servitūta ceļš 

(apgrūtinājums) par labu Lielapsauju ezeram  

2019.-2021. Jaunpils novada 

pašvaldība 

 IM1 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Izpildītājs Papildinātība 
ar citām 

rīcībām (Nr.) 

Sasaiste ar 
ilgtermiņa 

mērķiem 

VAS “Latvijas Valsts 

Meži” 

6.2. Uzlabot piebraucamā ceļa stāvokli - Regulāri veikts piebraucamā ceļa stāvokļa 

monitorings 

- Veikti nepieciešamie uzlabošanas darbi 

2019.-2029. Jaunpils novada 

pašvaldība 

VAS “Latvijas Valsts 

Meži” 

Apsaimniekotājs 

 IM1 

IM3 

6.3. Uzstādīt ceļa norādes zīmes - Uzstādītas ceļa norādes zīmes nepieciešamā 

apjomā 

2019.-2021.  

6.4. Ierīkot auto stāvlaukumu teritorijā pirms atpūtas 

vietas 

- Ierīkots stāvlaukums auto novietošanai, 

neiebraucot atpūtas zonas teritorijā 

2019.-2023.  

7. Rekreācijas infrastruktūras uzlabošana 

7.1. Izveidot publiskas atpūtas vietas infrastruktūru - Izveidota laipa; 

- Izveidots laivu nolaišanas pontons; 

- Nodrošināta regulāru smilšu uzbēršana ūdens 

pieejamībai 

- Uzstādīti teritorijas labiekārtojuma elementus 

(soliņi, informatīvas zīmes, ģērbtuve, tualete, 

atkritumu urnas) 

- Ierīkotas ugunskura vietas 

2019.-2029. Jaunpils novada 

pašvaldība 

VAS “Latvijas Valsts 

Meži” 

Apsaimniekotājs 

 IM3 

7.2. Uzlabot publiskās atpūtas vietas teritorijas insolāciju - Nodrošināts ilgāks atpūtas vietas insolācijas 

laiks siltajā sezonā 

- Izvērtēta un veikta koku izciršanu pie atpūtas 

vietas 

    

8. Atpūtas iespēju dažādošana un attīstība 

8.1. Nodrošināt aktīvās atpūtas iespējas uz ūdens - Pieejamas aktīvās atpūtas iespējas 2019.-2029. Apsaimniekotājs  IM3 

8.2. Ūdens sporta infrastruktūras izveide - Izveidota un pieejama ūdens sporta 

infrastruktūra atbilstoši vajadzībām 

2019.-2029. Apsaimniekotājs  IM3 

8.3. Īstenot sacensību un pasākumu organizēšanu ezerā 

(makšķerēšana, aktīvā atpūta, u.tml.) 

- Organizētas sacensības un pasākumi ezerā, 

pieguļošajā teritorijā 

2019.-2029. Apsaimniekotājs  IM3 
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Nr. Rīcības Sasniedzamie rezultāti Izpildes 

termiņš 

Izpildītājs Papildinātība 
ar citām 

rīcībām (Nr.) 

Sasaiste ar 
ilgtermiņa 

mērķiem 

Jaunpils novada 

pašvaldība 

8.4. Laivošanas maršruta izveides izvērtēšana Jaunpils-

Annenieki (pa Bikstupi un Bērzes upi) 

- Veikta laivošanas maršruta izveides iespēju 

izvērtēšana 

2019.-2029. Jaunpils novada 

pašvaldība 

 IM3 

8.5. Medību iespēju izvērtēšana - Veikta medību iespēju izvērtēšana 2019.-2029. Apsaimniekotājs 

Jaunpils novada 

pašvaldība 

 IM3 

9. Sabiedrības informēšana 

9.1. Veikt sabiedrības informēšanas pasākumus par 

iespējām izmantot ezeru atpūtai 

- Uzlabojusies sabiedrības informētība par 

iespējām izmantot Lielapsauju ezer un 

teritoriju 

- Pieaudzis apmeklētāju skaits 

Pastāvīgi Jaunpils novada 

pašvaldība 

 IM1 

IM3 

9.2. Informēt sabiedrību par veiktā monitoringa 

rezultātiem, par vides stāvokļa piemērotību atpūtai 

pie ezera 

- Uzlabojusies sabiedrības informētība par 

Lielapsauju ezera vides stāvokli 

- Pieaudzis apmeklētāju skaits 

Pastāvīgi Jaunpils novada 

pašvaldība 

 IM1 

IM3 
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Papildus izstrādātajam Rīcību plānam Lielapsauju ezera apsaimniekošanai 2019.-2029.gadam, divās 

shēmās noteikta Lielapsauju ezera plānotā izmantošana un uzturēšanas zonas. 

Lielapsauju ezera un pieguļošās teritorijas plānotā izmantošana nosaka publiskās atpūtas zonu, kura 

atrodas VAS “Latvijas Valsts meži” nekustamajā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 9056 010 0043, caur 

kuru ir nodrošināta arī piekļuve Lielapsauju ezeram. Publiskajā atpūtas zonā plānots izveidot piknika un 

ugunskura vietas, laivu ielaišanas vietu, automašīnu stāvvietu. Publiskajā atpūtas zonā atļauts izvietot 

un izveidot atpūtai nepieciešamo aprīkojumu un infrastruktūru, ievērojot Jaunpils novada teritorijas 

plānojumā 2013.-2024. gadam noteiktās prasības. (ATTĒLS:27) 

Perspektīvā atpūtas zona noteikta, lai nodrošinātu iespējas pieguļošiem nekustamiem īpašumiem 

attīstīt atpūtas infrastruktūru un iespējas pie Lielapsauju ezera. (ATTĒLS:27) 

Laivošana un makšķerēšana atļauta visā Lielapsauju ezera teritorijā. (ATTĒLS:27) 

Lielapsauju ezera krastos zemes īpašnieks (vai valdītājs) var ierīkot labiekārtotas peldvietas ievērojot 

šajos noteikumos noteiktās zivju nārsta nodrošinājuma un citas dabas aizsardzības prasības. 

Ūdens velosipēdu, airu laivu, katamarānu un citu nemotorizētu peldlīdzekļu izmantošana rekreācijai 

atļauta neapdraudot peldētāju drošību. 

Inženiertehnisko būvju aprīkošanu ar navigācijas zīmēm un ugunīm nodrošina šo būvju īpašnieks vai 

tiesiskais valdītājs.  

Jaunu rekreācijas, sporta un citu infrastruktūras objektu izveidošana ir pieļaujama, ja tie nepalielina 

saimnieciskās un rekreatīvās darbības ietekmi uz piegulošo teritoriju floru un faunu, kā arī ievērojot 

šajos noteikumos noteiktās zivju nārsta nodrošinājuma un citas dabas aizsardzības prasības. Papildus 

ierobežojumu noteikšana rekreācijas objektu izveidošanai nav nepieciešama.  

Sporta un rekreācijas infrastruktūras objektos ir jānodrošina videi draudzīga to uzturēšana un 

ekspluatācija atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un labas prakses paraugiem. 
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 LIELAPSAUJU EZERA UN TERITORIJAS PLĀNOTĀ IZMANTOŠANA 

Lielapsauju ezera teritorijā noteiktas trīs prioritārās uzturēšanas zonas – pie Bikstupes ietekas 

Lielapsauju ezerā, pie Bikstupes iztekas no Lielapsauju ezera, un atpūtas zonā. Šajās teritorijās 

nepieciešams veikt apsaimniekošanu atbilstoši vides aizsardzības prasībām – aizauguma izpļaušana, 

gultnes tīrīšana, u.c. Veicot prioritāro uzturēšanas teritoriju apsaimniekošanu saskaņā ar Rīcību plānā 

noteikto, paredzama ezera vides stāvokļa uzlabošanās – ātrāka ūdeņu apmaiņa, ūdens kvalitātes 

uzlabošanās, samazināts ezera aizaugšanas ātrums, u.c. (ATTĒLS:28) 
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 LIELAPSAUJU EZERA UN TERITORIJAS UZTURĒŠANAS ZONAS 

Lielapsauju ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi  atbilstoši 27.12.2005. MK noteikumos 

Nr.1014 „Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība” 

noteiktajai kārtībai un saturam apkopoti atsevišķā sējumā, pamatā ietverot informāciju no esošās 

situācijas raksturojuma, apsaimniekošanas pasākumiem un plānotās izmantošanas. 
  

http://likumi.lv/doc.php?id=124798
http://likumi.lv/doc.php?id=124798
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6. Plāna ieviešanas uzraudzības un monitoringa veikšanas noteikumi 

Lielapsauju ezera apsaimniekošanas plāna 2019.-2029. gadam loma ir novērtēt un apzināt esošos ar 

teritoriju saistītos resursus, plānot to izmantošanu, noteikt mērķus un pasākumus ezera un pieguļošās 

teritorijas attīstībai, vides stāvokļa uzlabošanai. Izstrādātais apsaimniekošanas plāns kalpo par pamatu 

Lielapsauju ezera atpazīstamības sekmēšanai, kā arī investīciju plānošanai un piesaistei.  

Plāna ieviešanas uzraudzības un monitoringa veikšanas pasākumu noteikšana ir nozīmīga, lai 

plānošanas dokumentā paredzētās aktivitātes tiktu koordinētas un ieviestas. Uzraudzības sistēma palīdz 

izvērtēt Lielapsauju ezera apsaimniekošanas plāna 2019.-2029. gadam plānoto teritorijas attīstību, 

īstenošanas rezultātus, to iznākumus un ietekmi, kas radīta ilgākā laika griezumā. 

Veiksmīga Lielapsauju ezera apsaimniekošanas plāna 2019.-2029. gadam īstenošanas priekšnoteikumi 

ietver - noteikts atbildīgais par plāna ieviešanu, realizācija tiek veikta organizēti, Jaunpils novada 

pašvaldības dome un domes komitejas nodrošina plāna realizāciju politiskajā līmenī, Attīstības nodaļa 

vada un koordinē plāna uzraudzības procesu. 

Katru gadu (vienlaicīgi ar Jaunpils novada pašvaldības publiskā pārskata izstrādi tiek veikts plāna 

uzraudzības process) tiek apkopoti dati par īstenotajām rīcībām (pasākumi/aktivitātes) saskaņā ar 

Rīcības plānu, un tiek apkopoti dati par vides kvalitātes uzlabošanos. Ziņojums ietver veiktās darbības 

mērķu un uzdevumu sasniegšanas virzienu, noteikto darbības rezultātu rādītāju izpildes tendenci 

(tabula 10), konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojumu, secinājumus un ieteikumus darbības 

uzlabošanai ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos rādītājus. 

Reizi trīs gados tiek veikta novada iedzīvotāju aptauja un apkopoti iegūtie politikas rezultātu rādītāji 

(tabula 11). Ziņojums ietver veiktās darbības mērķu un uzdevumu sasniegšanas virzienu, konstatētās 

novirzes no plānotā un to skaidrojumu, secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai ar mērķi 

pilnībā sasniegt izvirzītos rādītājus.  

Atbilstoši izstrādātajiem ziņojumiem un no tiem izrietošiem secinājumiem iespējama plāna 

aktualizēšana, nemainot stratēģiskos uzstādījumus. 

Tabula 10. Darbības rezultātu rādītāji 

Nr. Rezultatīvie rādītāji Bāzes gads (2018.g.) 2021.g.  Tendence 

salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

gadu (→) 

Vēlamā 

tendence 

uz 

2029.gadu 

Avots 

1. Ūdens un gultnes 

sedimentu kvalitātes 

monitoringa 

veikšana (reizes 

gadā) 

1   pieaug JND 

2. Virszemes ūdens 

kvalitāte (mg/l) 

Ieteka: ĶSP 82; BSP 3,39; NH4 

0,456; Cl 22,9; Pkop. 0,239; 

Nkop. 1,82; NO2 0,028. 

240m no iztekas /labais 

krasts:  

ĶSP 54; BSP 7,01; NH4 1,48; 

Cl 12,1; Pkop. 0,25; Nkop. 

2,87; NO2 <0,015. 

  uzlabojas  JND 

3. Gultnes sedimentu 

kvalitāte (mg/kg) 

Ieteka: 

Cu 14,9, Pb 4,20; Zn 39,6; Cr 

2,04; Nkop. 21,3;  sausna (%) 

6,13. 

240m no iztekas /labais 

krasts:    Cu 11,6, Pb 4,49; Zn 

  Uzlabojas JND 
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Nr. Rezultatīvie rādītāji Bāzes gads (2018.g.) 2021.g.  Tendence 

salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

gadu (→) 

Vēlamā 

tendence 

uz 

2029.gadu 

Avots 

33,2; Cr 1,45; Nkop. 24,8;  

sausna (%) 5,67. 

4. Apmeklētāju skaits nav datu   pieaug JND 

5. Organizētie 

pasākumi, 

sacensības 

0   pieaug JND 

6. Īstenotie projekti 

ezera teritorijas un 

vides uzlabošanai 

0   pieaug JND 

7. …      

 

Tabula 11. Politikas rezultātu rādītāji 

Nr. Rezultatīvie rādītāji Pozitīvā 

vērtējuma 

radītājs 

2018.g.34 

2021.g.  2024.g. 2027.g. Tendence 

salīdzinājumā 

ar iepriekšējo 

gadu (→) 

Plānotais 

attīstības 

virziens uz 

2029.gadu 

1. Atrašanās pie ezera 51%     pozitīvā vērtējuma 

% paaugstinās 

2. Ūdens kvalitāte 58%     pozitīvā vērtējuma 

% paaugstinās 

3. Vides stāvoklis 

(krastmalas, 

aizaugums, gultne) pie 

Lielapsauju ezera 

24%     pozitīvā vērtējuma 

% paaugstinās 

4. Iespējas makšķerēt 

(iespējas iznomāt / 

ielaist ūdenī laivu u.c.) 

50%     pozitīvā vērtējuma 

% paaugstinās 

5. Iespējas peldēties 

ezerā 

39%     pozitīvā vērtējuma 

% paaugstinās 

6. Piekļuves iespējas 

ezeram 

25%     pozitīvā vērtējuma 

% paaugstinās 

7. Zivju daudzums un 

daudzveidība ezerā 

70%     pozitīvā vērtējuma 

% paaugstinās 

8. ...       

 

 

 

 

                                                      
34 Lielapsauju ezera apsaimniekošanas plāna 2019.-2029. gadam izstrādes ietvaros organizētā iedzīvotāju aptauja 2018. gadā 

(aptaujā piedalījās 46 respondenti). 

Procentuālais novērtējums aprēķināts, ņemot vērā pozitīvo atbilžu (vērtējums „apmierina” skaitu attiecībā pret respondentu 

skaitu, kas sniedza novērtējumu, neņemot vērā dalībnieku skaitu, kas atzīmēja, ka “nav viedokļa, vai neizmanto”.   
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