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Plāns šodienai

Ieskats esošajā 
situācijā, 
veiktajām 
analīzēm, u.c.

Diskusija par 
sadarbību, 
iespējamiem 
risinājumiem



• Publiskie ūdeņi – vietējo pašvaldību 
valdījumā (kopš 2015.gada – Zemes 
pārvaldības likums)

• Latvijas vides aizsardzības fonda projekts 
“Plānošanas dokumentu izstrāde publisko 
ūdeņu pārvaldībai”

• Plāns - būtisks resurss pašvaldības 
attīstībai

• Kompleksa pieeja - teritorijas 
izmantošana, vides aizsardzība, 
zivsaimniecības resursu attīstība un 
rekreācijas infrastruktūras plānošana

• Pamats tālākai pašvaldības darba 
organizēšanai ezera apsaimniekošanas 
jomā* LAD Lauku bloku karte

Lielapsauju
ezers

Ēnavas purvs

«Apsaujas»



Provizoriskais plāna saturs

• Esošās situācijas raksturojums un novērtējums

• Plāna sasaiste ar reģionāla un vietēja mēroga 
plānošanas dokumentiem un tiesību aktiem

• Ezera apsaimniekošanas pasākumi un plānotā 
izmantošana

• Plāna ieviešanas uzraudzības un monitoringa 
veikšanas noteikumi

• Priekšlikumi pašvaldības saistošajiem noteikumiem



Ko paredzēs saistošie noteikumi?

Ūdens objekta ekspluatācijas nosacījumi

• saimnieciskās darbības nosacījumi:

ᴥ ūdens objekta izmantošana ekspluatācijas noteikumos paredzētās saimnieciskās 
darbības veikšanai;

ᴥ piekrastes platību izmantošana ūdens objekta aizsargjoslā;

ᴥ ūdens objekta izmantošana citām saimnieciskām darbībām;

ᴥ prasības zivju aizsardzības un pārvades ierīcēm;

ᴥ zivju nārsta nodrošinājums un citas dabas aizsardzības prasības;

ᴥ īpaši nosacījumi makšķerēšanai;

ᴥ peldošo līdzekļu izmantošanas kārtība;

ᴥ pašvaldības pieņemtie saistošie noteikumi, kas nosaka ūdens objekta izmantošanu;

ᴥ saimnieciskās darbības veicēja pienākumi un tiesības;

ᴥ saimnieciskās darbības veicēja darbība ārkārtējos dabas apstākļos.



Mežains, purvains apvidus - augstā, 
jauktā tipa Ēnavas purva teritorija

Tuvējā teritorijā – kūdras ieguve atvērtos 
laukos

Caurtekošs ezers – no Dambjakroga ezera 
aptuveni 1 km garumā ietek un iztek 
Bikstupe 

Ūdens virsmas platība - 20 ha, 
maksimālais dziļums – 6,2 m, 
vidējais – 3,5 m. (1975.g. dati)

Eitrofa tipa (aizaugošs) ezers, kam parasti 
raksturīga augsta potenciālā zivju 
produktivitāte. (1998.g. ekspl. not.)

Virsūdens aizaugums ~ 15% no ezera 
ūdens virsmas platības. (1998.g. dati)

ĪADT – nav konstatētas



Īpašumu struktūra, izmantošana

Ezers pieder valstij – sabiedrībai. Kopš 2015. gada 
pašvaldības valdījumā – pienākums apsaimniekot, uzturēt

Lielapsauju ezera zemes vienības platība – 27.67 ha

Nav nodrošināta piekļuve

Pierobežnieki – Latvijas valsts meži un mājas «Apsaujas» 
→ sadarbība piekļuves nodrošināšanā

Laivu izvietošana ezera krastā un makšķerēšana –
«Apsaujas» teritorijā, vienojoties ar īpašnieku



Teritorijas 

apsekojumi



• Augustā – Atpūtas vieta AS 
«Latvijas valsts meži» teritorijā







• Septembrī – ezera apskate, ūdens un gultnes sedimentu analīžu noņemšana



Bikstupes ieteka 
Lielapsauju ezerā



Bikstupes izteka no 
Lielapsauju ezera



Ūdeņi un analīžu rezultāti
• Bikstupes ūdeņi palu laikā plūst uz Abavu pa 

meliorācijas grāvjiem – ietekme uz 
Lielapsauju ezeru

• Ezerā ar Bikstupes ūdeņiem ieplūst 
paaugstināts kopējo organisko vielu saturs 
uz ko norāda ķīmiskais skābekļa patēriņš

• Tuvāk Bikstupes iztekai, tas 1,5 reizes 
samazinās, kas norāda, ka ezerā ieplūstošie 
ūdeņi atšķaidās un  kopējais organisko vielu 
saturs samazinās.

• Tas veicina ezera eitrofikācijas procesus, kas 
bija novērojams arī dabā, ezera piekrastes 
daļa aizaug ar dažādiem ūdens augiem.

• Kopumā ūdens kvalitāte ir apmierinoša, 
ezers patreiz spēj akumulēt un degradēt 
ienākošo piesārņojuma apjomu, taču būtu 
ieteicams perspektīvā plānot pasākumus 
ezera ūdens kvalitātes piesārņojuma slodzes 
samazināšana



Iedzīvotāju iesaistes iespējas:

• Iespējas sniegt priekšlikumus visā izstrādes laikā – plāna izstrādes 
vadītāja Vija Zīverte (vija.ziverte@jaunpils.lv) 

• Iespēja aizpildīt aptaujas anketu

• Sekot līdzi informācijai mājaslapā un «Jaunpils Vēstīs» par 
materiāliem, plāna prezentēšanu u.c.

• Plāna apstiprināšana – 2019. gada martā

Turpmākais process:
• Plāna 1.redakcijas izstrāde

• Iedzīvotāju aptaujas veikšana un rezultātu apkopošana

• Apsaimniekošanas pasākumu izstrāde – telpiskās attīstības 
redzējums, risku novēršana, labiekārtojums, ezera kopšana, 
sasniedzamība

• Sadarbība ar pašvaldību, iedzīvotājiem, pierobežniekiem

• Ekspluatācijas noteikumu (saistošo noteikumu) izstrāde un 
saskaņošana

mailto:vija.ziverte@jaunpils.lv


Diskusija

• Ko mēs sagaidām no plāna? Ko tas atrisinās?

• Kādus izaicinājumus redzam plāna izstrādē? (teritorija, nepieciešami lieli ieguldījumi utt.)

• Kādus izaicinājumus redzam Lielapsauju ezerā un tuvējā teritorijā?

• Kā veidot sadarbību starp iesaistītajām pusēm? – Pašvaldība, «Apsaujas», Latvijas 
valsts meži, iedzīvotāji, makšķernieki, potenciālie nomnieki..

• Kā nodrošināt piekļuvi?

• Kā risināt vides kvalitātes jautājumus?


