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1. Prasības, kas izriet no plānošanas dokumentiem vai ūdeņu 
izmantošanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem

Ezera izmantošanu ietekmējošie tiesību akti

Tiesību akts secinājumi

Civillikums un tā 
pielikumi

Civillikuma pielikumu sarakstos ezers nav iekļauts, tātad ezers nav 
publisks (ir privāts), un zvejas tiesības ezerā nepieder valstij.

Zemes pārvaldības 
likums

6.pants nosaka  tiesības piekļūt publiskajiem ūdeņiem un ĪADT. Ja 
īpašnieks nav ierobežojis pārvietošanos, publiskajiem ūdeņiem vai ĪADT
drīkst piekļūt pa privātā īpašumā esošiem ceļiem vai ielām, bet 
neizmantojot motorizētus (izņemot invalīdu ratiņus)  transportlīdzekļus. 
Piekļuvējs savukārt nedrīkst radīt zaudējumus īpašniekam.
Lai gan norma tiešā veidā attiecas uz piekļuvi publiskajiem ūdeņiem vai 
ĪADT, to varētu attiecināt arī uz piekļuvi publiski izmantojamiem 
pašvaldības īpašumiem pie ūdeņiem. Domstarpību gadījumā, 
pamatojoties uz ezerriekstu audzes esamību, pašvaldībai ir iespēja 
Bancānu ezeru noteikt par dabas liegumu, tad Zemes pārvaldības likuma 
6.pants būs piemērojams tieši.

Zvejniecības likums 1. panta 6.punkts nosaka, ka tauvas josla ir sauszemes josla gar ūdeņu 
krastu, kas paredzēta ar zveju vai kuģošanu saistītām darbībām un 
kājāmgājējiem. Savukārt 9.panta 6.daļa nosaka, ka kājāmgājējiem tauvas
joslas lietošana ir bezmaksas un bez iepriekšējas saskaņošanas, un ka 
tauvas joslas platums gar privātajiem ūdeņiem ir 4 metri.
5.pants nosaka, ka pašvaldība pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu
ūdeņos, kas atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai piekļaujas 
tai. 

Aizsargjoslu likums 7.pants nosaka nosaka 10-25 ha lielu ūdenstilpju aizsargjoslas minimālo 
platumu  lauku apvidos – 50m.  
37.panta 1.daļa visā aizsargjoslas platumā aizsargjoslā aizliedz veikt 
kailcirtes,  10 metrus platā joslā aizliedz veikt atmežošanu, veikt galveno
cirti, būvēt un izvietot jebkādas ēkas un būves, tai skaitā nožogojumus 
(izņemot esošo būvju atjaunošanu; kultūras pieminekļu restaurāciju; transporta 
un elektronisko sakaru tīklu būvniecību, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, 
ūdens ņemšanas ietaišu un maģistrālo cauruļvadu būvniecību, enerģijas 
pārvades un sadales būvju būvniecību; peldvietu, eliņu, laivu un motorizēto 

ūdens transportlīdzekļu piestātņu būvniecību), kurt ugunskurus un novietot 
teltis ārpus šim nolūkam norādītām vietām bez saskaņošanas ar zemes 
īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

Tabakas izstrādājumu, 
augu smēķēšanas 
produktu, elektronisko 
smēķēšanas ierīču un to
šķidrumu aprites likums

10.panta 2.daļa aizliedz smēķēšanu parkos, skvēros un peldvietās.  Lai 
likuma prasību pielietotu peldvietā - jānorāda peldvietas robežas. 
Smēķēšanas aizliegumu vēlams norādīt peldvietas informācijas stendā.

https://likumi.lv/ta/id/282077
https://likumi.lv/ta/id/282077
https://likumi.lv/ta/id/282077
https://likumi.lv/doc.php?id=42348
https://likumi.lv/doc.php?id=34871
https://likumi.lv/doc.php?id=270317
https://likumi.lv/doc.php?id=270317
https://likumi.lv/doc.php?id=90219
https://likumi.lv/doc.php?id=90219
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Ūdens 
apsaimniekošanas 
likums

17.pants nosaka, ka fiziskas un juridiskas personas ūdens resursus 
nekomerciālam transportam, peldēšanai, ūdenssportam, ūdenstūrismam 
lieto bez maksas. Attiecīgi ūdeņu izmantošanu minētajiem izmantošanas 
veidiem krastu vei zemes zem ūdeņiem īpašnieki nav tiesīgi aizliegt, jo 
jebkurš nepietiekami pamatots  aizliegums vai aprobežojums var tikt 
interpretēts kā slēpts mēģinājums izprasīt samaksu.

Sugu un biotopu 
aizsardzības likums

9.pants pieprasa zemes īpašniekiem vai lietotājiem veicināt sugu un 
biotopu daudzveidības saglabāšanu. 12.pants aizliedz īpaši aizsargājamo 
sugu augu lasīšanu, noplūkšanu un izrakšana, kā arī dzīvotņu postīšanu.

Likums par īpaši 
aizsargājamām dabas 
teritorijām

13.panta 3.daļa nosaka, ka dabas liegumus, dabas parkus un dabas 
pieminekļus, kuri ir nozīmīgi dabas vai kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanai attiecīgajā teritorijā, var izveidot arī pašvaldības.

Medību likums Medību likuma 1.pants nosaka, ka nelimitēto medījamo dzīvnieku 
medību tiesību īpašnieks ir zemes īpašnieks vai tiesiskais lietotājs. 

Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodekss

78.pants nosaka, ka par normatīvajos aktos noteikto sugu un biotopu 
aizsardzības prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām
no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot nelikumīgi iegūtos īpaši 
aizsargājamo sugu īpatņus un to daļas.

MK 22.07.2014. 
noteikumi Nr 421 
“Medību noteikumi” 

91.10 un 91.11.p. aizliedz šaut uz ūdens sēdošu vai zemu lidojošu 
ūdensputnu, ja redzamība šaušanas virzienā ir mazāka par 150m. 

MK 09.02.2016. 
noteikumi Nr 92
 Noteikumi par 
kuģošanas līdzekļu 
satiksmi iekšējos 
ūdeņos

3.1. p. nosaka terminu “kuģošanas līdzeklis - inženiertehniska ierīce, kas 
konstruktīvi paredzēta kuģošanai”. Ar 3.1.4.p. par iekšējo ūdeņu 
īpašnieku noteikta publiskā vai privātā persona, kuras īpašumā vai 
valdījumā atrodas ūdeņu akvatorija. 

MK 25.03.2008  
noteikumi Nr 213 Ceļu 
satiksmes drošības 
direkcijā reģistrējamo 
kuģošanas līdzekļu 
reģistrācijas kārtība

Ar 2.4. p  ir noteikta airu laivas definīcija: “airu laivas (atklāta tipa 
kuģošanas līdzeklis, kas paredzēts braukšanai, izmantojot airi (airus) 
vai motoru, kura jauda nepārsniedz 3,7 kW)”. 
Lai aizliegtu pārvietošanos ar laivām, kurām ir dzinēji ar jaudu, mazāku 
par 3,7 kW – nepietiek ar aizliegumu lietot motorlaivas un ūdens 
motociklus – uz dzinēja lietošanas aizliegumu jānorāda speciāli.

MK 28.11.2017. 
noteikumi Nr 692 
Peldvietas izveidošanas,
uzturēšanas un ūdens 
kvalitātes pārvaldības 
kārtība

Atbilstoši 2.punktam prasības attiecas uz noteikumu pielikumos 
iekļautajām peldvietām. 
4.punkts nosaka pašvaldībām apkopot informāciju par to teritorijām 
esošajām peldvietām, un sniegt priekšlikumus iekļaušanai pielikumu 
sarakstos vai svītrošanai no sarakstiem.
Noteikumi izveido divu kategoriju peldvietas – sarakstos iekļautās 
(kurām ir obligātas visas peldvietām noteiktās prasības), un sarakstos 
neiekļautās (kurām peldvietām noteiktās prasības nav obligātas). 
Attiecīgi sarakstos neiekļautas peldvietas īpašnieks var izvēlēties, kuras 
no prasībām ir nepieciešams izpildīt, izvērtējot vajadzības un izmaksas.

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

23.p. nosaka, ka ūdenstilpes tīrīšanas (izņemot ūdensaugu pļaušanu laikā
no 1.jūlija līdz 31.martam) vai padziļināšanas darbu veikšanai jāizņem 
VVD tehniskos noteikumus.  Lai saņemtu tehniskos noteikumus, 
papildus noteiktā satura iesniegumam,   ezeram, kura spoguļa laukums 
pārsniedz 10 ha (Bancānu ezera gadījums) jāiesniedz arī ekspertu 
atzinumus – par ietekmi uz ūdenstilpi, par ietekmi uz citiem 
ūdensobjektiem, par ietekmi uz zivju resursiem.  

https://likumi.lv/doc.php?id=138363
https://likumi.lv/doc.php?id=138363
https://likumi.lv/doc.php?id=138363
https://likumi.lv/doc.php?id=295404
https://likumi.lv/doc.php?id=295404
https://likumi.lv/doc.php?id=295404
https://likumi.lv/doc.php?id=173025
https://likumi.lv/doc.php?id=173025
https://likumi.lv/doc.php?id=173025
https://likumi.lv/ta/id/280190
https://likumi.lv/ta/id/280190
https://likumi.lv/ta/id/280190
https://likumi.lv/ta/id/280190
https://likumi.lv/ta/id/280190
https://likumi.lv/doc.php?id=267976
https://likumi.lv/doc.php?id=267976
https://likumi.lv/doc.php?id=267976
https://likumi.lv/doc.php?id=89648
https://likumi.lv/doc.php?id=89648
https://likumi.lv/doc.php?id=77455
https://likumi.lv/doc.php?id=59994
https://likumi.lv/doc.php?id=59994
https://likumi.lv/doc.php?id=59994
https://likumi.lv/doc.php?id=3941
https://likumi.lv/doc.php?id=3941
https://likumi.lv/doc.php?id=66885
https://likumi.lv/doc.php?id=66885
https://likumi.lv/doc.php?id=66885
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MK 14.11.2000 
noteikumi Nr 396 
Noteikumi par īpaši 
aizsargājamo sugu 
sarakstu

Ar 1.pielikuma 6.76.punktu peldošais ezerrieksts (Trapa natans L.) ir 
noteikts par īpaši aizsargājamu sugu. 
Noteikumi nosaka aizsardzības prasības neatkarīgi no eksemplāru skaita,
tātad aizsargājams ir katrs atsevišķs augs.

MK 20.06.2017 
noteikumi Nr. 350 
“Noteikumi par īpaši 
aizsargājamo biotopu 
veidu sarakstu”

Ar pielikuma 4.9.p.  ir noteikts īpaši aizsargājamais biotops “Ezeri ar 
peldošā ezerrieksta Trapa natans audzēm”. 
Ezerriekstu audze aizņem 0,2% no kolonizācijas platības, tādēļ pagaidām
Bancānu ezers neatbilst īpaši aizsargājamā biotopa minimālajām 
prasībām (lobēliju audzēm tiek pielietots slieksnis 1%).

Daugavas upju baseinu 
apgabala 
apsaimniekošanas plāns

Plānā Bancānu ezers nav atsevišķi ietverts, plānā tiek ietverti ezeri, kuru 
spoguļa laukums vismaz 50 ha. 

MK 04.07.2017. 
noteikumi Nr 403 
Noteikumi par 
ūdenstilpju 
klasifikatoru 

Ar pielikuma 735.punktu Bancānu ezeram ir noteikts kods 43641.

MK   27.  12.2005     
noteikumi Nr. 1014 
„Ūdens objektu 
ekspluatācijas 
(apsaimniekošanas) 
noteikumu 
izstrādāšanas kārtība” 

Reāli attiecas uz ūdenstilpēm, kurām ir līmeņa regulēšanas hidrobūves, 
un ir izstrādājami gadījumos, ja ūdenstilpē tiek veikta saimnieciskā 
darbība saistībā ar hidrotehnisko vai meliorācijas sistēmu būvniecību, 
ūdens resursu lietošanu, zivsaimniecību vai ūdenstilpes nomu. Uz 
Bancānu ezera apsaimniekošanas plāna izstrādi neattiecas, jo līmeņa 
regulēšanas būvju nav, un ezera noma netiek plānota.

MK 03.07.2018. 
noteikumi Nr 397 
Noteikumi par 
ūdenssaimniecisko 
iecirkņu klasifikatoru 

 Ar noteikumiem atsevišķs kods Bancānu ezeram nav noteikts, bet ir 
noteikts kods Priekulānu grāvim, kura ūdenssaimnieciskajā iecirknī 
ietilpst arī Bancānu ezers – 4312444 “Priekulānu grāvis no iztekas līdz 
ietekai Podvāzē”.

VARAM vadlīnijas 
“Vadlīnijas iekšzemes 
publisko ūdeņu 
pārvaldībai 
pašvaldībās”

Vadlīnijas  attiecas uz publisko ūdeņu izmantošanu, to pielietošana 
Bancānu ezeram, kura krasta līnijas lielākā daļa nav pašvaldības 
īpašumā, un zvejas tiesības kurā nepieder valstij – ir visai ierobežota.

Jēkabpils novada 
ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju 2014. – 2030

 Vidsala noteikta par vietējas nozīmes attīstības centru.

Jēkabpils novada 
attīstības programmu 
2019. -2025 (projekts)

Ar programmu par galveno vērtību noteikti iedzīvotāji, un 2.stratēģiskais
mērķis ir “Pievilcīga dzīves un brīvdienu vieta”. 

http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/Zi%C5%86ojums_2017.pdf
http://jekabpilsnovads.lv/wp-content/uploads/2013/08/Zi%C5%86ojums_2017.pdf
http://jekabpilsnovads.lv/userfiles/file/Jekabpils_novada_IAS_gala_versija.pdf
http://jekabpilsnovads.lv/userfiles/file/Jekabpils_novada_IAS_gala_versija.pdf
http://jekabpilsnovads.lv/userfiles/file/Jekabpils_novada_IAS_gala_versija.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Darb_jomas/TAP/doc//Zemes_parvaldibas_likums_Vadlinijas_GALA_REDAKCIJA.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Darb_jomas/TAP/doc//Zemes_parvaldibas_likums_Vadlinijas_GALA_REDAKCIJA.pdf
http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Darb_jomas/TAP/doc//Zemes_parvaldibas_likums_Vadlinijas_GALA_REDAKCIJA.pdf
https://likumi.lv/ta/id/300155
https://likumi.lv/ta/id/300155
https://likumi.lv/ta/id/300155
https://likumi.lv/doc.php?id=124798
https://likumi.lv/doc.php?id=124798
https://likumi.lv/doc.php?id=124798
https://likumi.lv/doc.php?id=124798
https://likumi.lv/doc.php?id=124798
https://likumi.lv/doc.php?id=124798
https://likumi.lv/ta/id/292166
https://likumi.lv/ta/id/292166
https://likumi.lv/ta/id/292166
https://likumi.lv/ta/id/292166
https://likumi.lv/ta/id/291790
https://likumi.lv/ta/id/291790
https://likumi.lv/ta/id/291790
https://likumi.lv/doc.php?id=12821
https://likumi.lv/doc.php?id=12821
https://likumi.lv/doc.php?id=12821
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Jēkabpils novada 
Teritorijas apbūves un 
izmantošanas noteikumi

Ar 96.p. atļauj attīrītus sadzīves notekūdeņus drīkst ievadīt apkārtējā 
vidē (meliorācijas grāvī, upē u.tml.), ņemot vērā normatīvo aktu 
prasības.

Ar 292. p. noteiktas prasības peldvietām: 
“292.1. peldvietu ierīkošanu veic, ievērojot Ministru kabineta 2012.gada
10.janvāra noteikumu Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas 
kārtība" prasības; 292.2. peldūdens kvalitātei peldvietās jāatbilst 
Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumu Nr.608 „Noteikumi par 
peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām 
sabiedrības informēšanai” prasībām; 292.3. peldvietās veic peldūdens 
kvalitātes monitoringu, novērtēšanu un sabiedrības informēšanu 
atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumu Nr.608 
„Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu 
un prasībām sabiedrības informēšanai” prasībām. “ 
Jāņem vērā, ka minētie MK noteikumi ir zaudējuši spēku, un līdz ar to 
šīs TIAN prasības nav spēkā.

Jēkabpils novada 
pašvaldības 12.02.2014 
saistošie noteikumi 
Nr.21 „Par koku ciršanu
ārpus meža zemes”

Noteikts, ka bez atļaujas drīkst cirst kokus, kuru celma diametrs mazāks 
par 20cm. Un ka koku ciršanai virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā 50m
attālumā no krasta – nepieciešama pašvaldības atļauja. 
Nosacījums veicina esošo lielo koku saglabāšanu, bet ir nepietiekams 
kokaudžu attīstīšanai vietās, kur aizsargjoslās koki vēl nav sasnieguši 
norādīto izmēru. 

 

Ezera piederības juridiskā situācija

Bancānu ezers nav iekļauts Civillikuma pielikumu sarakstos, attiecīgi ezera juridiskais statuss ir
“privāts”.  Zeme zem ezera  pieder  Jēkabpils  novada  pašvaldībai.  Attiecībā  uz  ezera  akvatorijas
apsaimniekošanas  darbībām  un  zivju  resursu  izmantošanu  ezera  ūdeņi  ir  krasta  īpašnieku
kopīpašums, pie tam zvejas tiesības katram no īpašniekiem pieder tai ezera sektorā, kurš robežojas
ar attiecīgo krasta īpašumu. Jārēķinās, ka makšķerēšanai ezera sektoros, kas nav pie pašvaldības
krasta īpašuma, ir nepieciešama attiecīgā krasta īpašnieka vai valdītāja atļauja. Ezera tīrīšanai vai
padziļināšanai  nepieciešama krasta  īpašnieku piekrišana,  normatīvajā  aktā  gan nav noteikts,  vai
vajadzīga visu līdzīpašnieku piekrišana, vai pietiek ar 51%. 

Ezera ūdeņu kā kopīpašuma statusu nosaka Civillikuma 1108. pants: “Kā stāvošie, tā tekošie privātie
ūdeņi, kas atrodas viena zemes īpašnieka robežās, pieder viņam ar tiesību lietot tos vienam pašam un pēc
sava  ieskata,  bet  ūdeņi,  kas  stiepjas  cauri  vai  piekļaujas  dažādu  īpašnieku  zemes  gabaliem,  ir  viņu
kopīpašums, un katram no viņiem ir tiesība lietot to ūdeņa daļu, kura stiepjas cauri vai piekļaujas viņa
zemei.”  

Zvejas tiesības nosaka Civillikuma 1116. pants: ”Kopējos ūdeņos (1108. p.) zvejas tiesība pieder katram
piekrastes īpašniekam tajā ūdens daļā, kas ir tuvāk viņa nekā cita zemei.” 

Attiecībā uz ezera izmantošanu peldēšanai vai laivošanai – ezera kopīpašniekiem nav ekskluzīvu
tiesību,  rekreācijai  ezeru  jebkurš  drīkst  izmantot  bez  maksas,  šādām  darbībām  ir  paredzēta
privātiem ezeriem noteiktā 4m tauvas josla. 

Ūdens  apsaimniekošanas likuma 17.pants  “(1) Fiziskās  un juridiskās  personas  bez maksas lieto caurtekošos
ūdeņus zivsaimniecībai  (izņemot  dabas  resursu nodokļu maksājumus vai  zaudējumu atlīdzību par  ūdens
piesārņojumu, kas rodas šo darbību rezultātā), kā arī ūdens resursus nekomerciālam transportam, peldēšanai,

https://likumi.lv/ta/id/225418#p1108
http://jekabpilsnovads.lv/?p=2154#more-2154
http://jekabpilsnovads.lv/?p=2154#more-2154
http://jekabpilsnovads.lv/?p=2154#more-2154
http://jekabpilsnovads.lv/userfiles/att_dok/fin/II_dala_TIAN.pdf#page=9&zoom=100,0,766
http://jekabpilsnovads.lv/userfiles/att_dok/fin/II_dala_TIAN.pdf#page=9&zoom=100,0,766
http://jekabpilsnovads.lv/userfiles/att_dok/fin/II_dala_TIAN.pdf#page=9&zoom=100,0,766
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ūdenssportam, ūdenstūrismam vai personiskām vajadzībām, ja ūdens lietošanai personiskām vajadzībām nav
nepieciešamas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas.

Īpašums uz zemi zem ezera dod  ekskluzīvas tiesības rīkoties ar sapropeli  (kurš Bancānu
ezerā ir zemas kvalitātes, un attiecīgi bez izmantošanas perspektīvas), kā arī ierīkot vai atļaut ierīkot
ezerā būves, tai skaitā laipas uz pāļiem. Faktiski pašlaik pašvaldībai ir veto tiesības uz Bancānu
ezera piekrastes tīrīšanas un padziļināšanas darbiem – jo tie (izņemot pļaušanu) skar īpašumā esošo
zemi zem ezera (grunti).

Atbilstoši MK 01.05.2016 noteikumi Nr 92  Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos
ūdeņos Ar 3.1.4.p. par iekšējo ūdeņu īpašnieku noteikta publiskā vai privātā persona, kuras īpašumā
vai  valdījumā  atrodas  ūdeņu  akvatorija.  Tātad  pašvaldība  kā  zemes  zem  ezera  īpašnieks  un
(attiecīgi) akvatorijas īpašnieks ir tiesīga noteikt prasības attiecībā uz kuģošanas līdzekļu lietošanu.

Pašvaldībai īpašums uz zemi zem ezera ir iereģistrēts Zemesgrāmatā, bet par īpašuma tiesībām uz
zemi zem ezera notiek strīds ar piekrastes zemes īpašniekiem, kas vēlas iegūt īpašumā zemi zem
ūdeņiem atbilstīgi krasta zemes (krasta līnijas) īpašumiem. 

Ja zemes zem ezera īpašums tiktu sadalīts atbilstoši krasta līnijai,  tad, zīmējot uz kartes,
iegūst,  ka  pašvaldības  un  valsts  īpašumā  kopā  būtu  ~  5,2  ha  zemes  zem ezera,  kas  praktiski
proporcionāls krasta līnijas garumu sadalījumam. Šādā situācijā: 

1)sarežģītos ezera piekrastes tīrīšanas (piemēram, virsūdens augu ar saknēm izvākšana peldvietās)
organizēšana, jo darbības ierosinātājam nepietiktu ar pašvaldības piekrišanu, nāktos iegūt vismaz
51%  līdzīpašnieku vai pat visu līdzīpašnieku rakstveida piekrišanu; 

2)atkristu iespēja pašvaldībai laipu būvniecību un uzturēšanu risināt ar nomas līgumu palīdzību.
Ņemot  vērā  ezera  publisko  lietošanu  tūrismam,  nāktos  pieļaujamo  laipu  skaitu,  izmēru,  un
uzturēšanas  prasības  iekļaut  attiecīgajos  pašvaldības  saistošajos  noteikumos  par  teritoriju
uzturēšanu vai ūdeņu izmantošanu.

3)ņemot  vērā  iespējamas  padziļināšanas  vai  iegrimušo  augu  izvākšanas  negatīvo  ietekmi  uz
Bancānu ezeru,  iegrimušo augu tīrīšanas  un ezera  padziļināšanas  aizliegumus  vajadzētu  iekļaut
ārējā normatīvā aktā;

4)aizliegumu lietot  kuģošanas  līdzekļus ar  motoru nāktos  iekļaut  ārējā  normatīvā aktā,  ko būtu
vēlams darīt arī pašreizējā īpašumtiesību situācijā;

5)medību aprobežojumus ezerā nāktos iekļaut ārējā normatīvā aktā.

6)pašvaldībai samazinātos iespēja finansēt laipu palieku izvākšanu privātpersonu īpašumā esošajās
ezera daļās. Kopumā laipu palieku izvākšana kļūtu mazāk izdevīga, un, iespējams, mērķtiecīgi būtu
aprobežoties ar laipas palieku izvākšanu p[ie Doktorāta.

Ja mainītos zemes zem ezera īpašumtiesību piederība, prasības 4m tauvas joslas pieejamībai, kā arī
10m aizsargjoslā noteiktie aprobežojumi nemainītos.

2. Vēsturiskie dati par Bancānu ezera ekosistēmu funkcionēšanu

No 2004.g.  zivsaimnieciskajiem apsaimniekošanas noteikumiem [2] :  “Virsūdens aizaugums, ko
galvenokārt  veido  niedres,  mazāk  grīšļi,  meldri,  kosas,  vilkvālītes,  kalmes,  ežgalvītes  un  citi
ūdensaugi, novērtēts ap 10 % no ezera ūdens virsmas platības. Pēc 1951. gada pases datiem tas
norādīts 2 %.” Un “Bancānu ezerā ielaisti sekojošu zivju sugu kāpuri un mazuļi: līdakas (1978.,
1979.), karūsas (1978.), sudrabkarūsas (1978., 1979.), karpas (1979.) un zandarti (1980.)”.

https://likumi.lv/ta/id/280190-noteikumi-par-kugosanas-lidzeklu-satiksmi-ieksejos-udenos
https://likumi.lv/ta/id/280190-noteikumi-par-kugosanas-lidzeklu-satiksmi-ieksejos-udenos
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Kartiņa  satur  informāciju  par  plānoto  peldvietas  izveidošanu.  Izpētot  piekrasti,  kā arī  izjautājot
iedzīvotājus, ir konstatēts, ka pirts zonā, tai skaitā posmā no pirts gandrīz līdz dzīvojamai ēkai,
piekrastē minerālgrunts ir mākslīgi izveidota, uzberot granti. 

Ezera  iztecē  ir  bijis  ierīkots
regulators  (2018.gadā  vairs
nedarbojas,  ūdens plūst  gan cauri,
gan  pa  apvedkanālu.  Spriežot  pēc
1973.g.  aizpildītās  uzskaites
kartiņas,  1973.g.  regulatoru  bija
tikai paredzēts izveidot, tātad tas ir
uzbūvēts pēc 1973.gada. 

Tā kā Bancānu ezers kā atsevišķs
objekts nav iekļauts Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānos, un attiecīgi tam netiek veikts
virszemes  ūdeņu  monitorings,  nekādi  iepriekš  izdarītu  mērījumu  dati  par  Bancānu  ezeru  nav
pieejami.

3. Bancānu ezera un tā sateces baseina vispārīgs raksturojums

Ezera morfometrija

Bancānu  ezers  atrodas  Jēkabpils  novada  Kalna  pagastā.  Ūdenstilpju  klasifikatora  kods  43641
(Daugavas augšgala baseins augšpus Aiviekstes). Aprēķinot pēc www.melioracija.lv kartes, sateces
baseins ir ~ 1200 ha, pie tam tikai 225ha ir tiešā notece no meliorācijas sistēmām, pārējā sateces
baseina daļa  ir  purvi  un meži.  Pēc ezeru datubāzē iekļautajiem VMPI 1973.gada datiem, ezera
sateces baseins ir 1,3km2  (ieraksts pārbaudīts pēc VMPI kartiņas oriģināla), visticamāk, tā ir kļūda
sateces baseina noteikšanā.

Ezera maksimālais  garums ir  0,68km, maksimālais  platums – 0,25km. Pie tam ietece un iztece
atrodas pretējos ezera galos, tātad pa ietekošo grāvi ieplūstošie fosfora savienojumi un suspendētās
organiskās  un  minerālvielas  izgulsnējas  visā  ezera  garumā.  Pēc  VMPI  1973.g.  datiem,  ezera
spoguļa  laukums  ir  12,5ha,  vidējais  dziļums  1,9m,  maksimālais  dziļums  3,5m,  ūdens  tilpums
0,24Mm3, pēc VĢD 1998.g. datiem, maksimālais dziļums ir 4,1m. Aprēķinot pēc sateces baseina
1200ha,  un  noteces  200mmm,  ezera  ūdens  apmaiņas  periods  ir
240000/(0,2*1200*10000)=0,08gadi, jeb ezerā ūdens apmainās 12 reizes gadā. 

Bancānu ezers pa 2,3km garu grāvi notek uz Priekulānu ezeru. Bancānu ezera daļa Priekulānu ezera
pietecē nav noteicošā ne ūdens, ne piesārņojošo vielu daudzumu ziņā, gan Lāčkalnu grāvis, gan
Podvāze Priekulānu ezeram pievada daudz lielākus ūdens un piesārņojošo vielu daudzumus.
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Publiskā īpašumā esošie ezera krasti:  

Pašvaldības īpašumā ir zeme zem ezera, un trīs zemes gabali ezera ziemeļu krastā -“Doktorāts”,
9,8ha, ezera krasta līnija 260m; “Kalna Krūkliņi” 1,36ha (no kura iznomāts 0,47ha), ezera krasta
līnija 100m; bez nosaukuma, 0,4ha, ezera krasta līnija 150m, zemes gabala platums  12m līdz 26m.
Bez tam vēl viens 1.14ha zemes gabals starp kapiem un “Dūjām” ar krasta līnijas garumu 120m ir
valsts īpašumā, ir informācija, ka iznomāts centram “Dūjas”. Tātad no kopējās krasta līnijas 1,5km
teorētiski ir bez ierobežojumiem pieejami 0,63km  jeb 42%, bet pašvaldībai piederošā krasta līnija,
ar ko saistītas zvejas tiesības -  510m jeb 34%.

Praktiski situācija ir sarežģītāka. Valsts īpašuma zemes gabals ir iznomāts centram “Dūjas”. Daļa no
zemes īpašuma “Kalna Krūkliņi” ir iznomāta centram “Dūjas”. Uz “Kalna Krūkliņu” neiznomāto
daļu un uz otru pašvaldības zemes gabalu ejošais ceļš iet caur zemes īpašumu “Krūkliņi”, kuru
iedzīvotāji  iebilst  pret  piebraukšanu  (konstatēts  arī  izpētes  procesā)  un,  pēc  stāstītā,  arī  pret
pienākšanu ezeram caur viņu īpašumu. Informācija par iebildumiem pret piekļuvi kājāmgājējiem ir
ar zemu ticamību, uz zemes īpašuma robežas ir nesen (2018g. rudenī) uzstādīta norāde ar ceļazīmes
“Iebraukt aizliegts” attēlu un tekstu: “Privātīpašums. Iebraukt aizliegts”. Nekādus iebildumus pret
kājāmgājēju pārvietošanos norāde nesatur.

No  otras  puses,  privātīpašumā esošajā  krasta  daļā  pie  meliorācijas  grāvja  ieteces,  vietā,  kas  ir
vispiemērotākā  peldvietai  –  nekādi  zemes  īpašnieku  izteikti  vai  izdarīti  aprobežojumi  nav
konstatēti.

Piebraucamība

Attālums  līdz  Vidsalai  2,4km,  Biržiem 8,1km,  Jēkabpilij  21km,  Aknīstei  25km.  Piebraukšanas
iespējas ezeram ir labas – tuvumā var nokļūt pa asfaltēto reģionālo autoceļu P72 Birži – Ilūkste,
tālāk pa grantētiem pašvaldības ceļiem. 

Ir konflikts  ar  “Krūkliņu” mājas iedzīvotājiem, kuri  nevēlas,  ka ezeram tiek piebraukts pa viņu
zemi,  tāpēc  piebraukšana  pašvaldības  zemei  ezera  krastā  ir  būtiski  apgrūtināta.  Tas  arī  nav
nepieciešams, jo automašīnas var novietot 100m attālumā, pašvaldības īpašumā “Kalna Krūkliņi”

Piebraukšana stāvvietai pie Doktorāta (A.Grīna parka) ir bez ierobežojumiem.

Galvenie ezera lietotāji

1.Krūkliņu mājas iedzīvotāji, rehabilitācijas centra “Dūjas” lietotāji un personāls. Pēc www.dujas.lv
informācijas, rehabilitācijas centrs var uzņemt līdz 38 cilvēkus, pirts spēj uzņemt līdz 20 cilvēkus.

2.Vidsalas iedzīvotāji, 2013.gadā 136 iedzīvotāji (Terplāna pask. raksts). Bancānu ezers Vidsalas
iedzīvotājiem ir vēlama tuvākā peldvieta.

3.Pārējie apkārtnes iedzīvotāji.

4.Brīvdienu mājas “Brēķu Ezerbancāni” lietotāji.

5.Krasta zemju īpašnieki.

Apkārtne

Pie Doktorāta atrodas Aleksandra Grīna parks. Doktorātā izveidota piemiņas istaba ar informāciju
par rakstnieka dzīvi, grāmatas, fotogrāfijas. 
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Pašvaldības  “Mārtiņa  fondam”  iznomātajā  “Kalna  Krūkliņu”  īpašuma  daļā  ir  iznomāta  bijusī
mežniecības ēka, kurā tagad izveidots bērnu rehabilitācijas centrs “Dūjas”. 

Bancānu  ezera  austrumu  krastā,  100m  no  ezera,  zemes  vienībā  ar  kadastra  apzīmējumu
56660040042 atrodas dabas piemineklis (dižkoks) parastais osis, Dabas datu pārvaldības sistēmā
“Ozols” objekta ID=12803.

Tuvākā ĪADT – DL Spuļģu purvs, 570m uz ziemeļiem no ezera.    

4. Bancānu ezera krastu bioloģiskās daudzveidības,  dabas apstākļu un 
izmantojamības novērtējums

Piekrastes raksturojums

Lielākā daļa ezera piekrastes ir
dūņaina. Ir divas zonas ar
minerālgrunti, izmantojamas kā
bradājamas peldvietas. Peldvietai
piemērotākā vieta ir ezera dienvidu
galā, pie meliorācijas grāvja ietekas,
kur ir lēzena minerālgrunts piekraste,
un ciets, ar zālāju apaudzis krasts. Vieta
kādreiz tikusi izmantota un arī tagad
tiek lietota par peldvietu, kā arī par
makšķerēšanas vietu.  Grāvja izteces
zona atrodas privātīpašumā, nekādas
norādes par pieejas ierobežošanu nav
izvietotas. 

Otra piekrastes zona ar minerālgrunti ir
starp  divstāvu  ēku  un  pirti.  Tur
minerālgrunts  ir  izveidota,  uzberot
granti,  un  dziļuma  pieaugums  ir
straujāks. 
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Laipu vraki

Ezera  piekrastē  ir  vairākas  pamestas
laipas,  kuru  konstrukciju  paliekas
apdraud  braukšanu  ar  laivu,  un  divas
laipas,  kuras  draud  pārvērsties  par
vrakiem tuvākajā nākotnē. 

Iepriekšējās  laipas  paliekas  pie
Doktorāta.

Pusnogrimusi laipa, nav saprotams,
atpeldējusi vai bijusi uzstādīta,
ziemeļrietumu piekrastē.

Laipas tālākā gala paliekas (pālis bebra
apgrauzts) pie pašvaldības īpašumā esošā krasta.
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5. Bancānu ezera vides kvalitātes raksturojums

Mērījumu un analīžu dati

parametrs, mērvienība  ezers
04.08.2018

 ezers
11.07.2018

ezers
17.08.2017

ezers
1973.g.

mel.grāvis
17.11.2018

Pkop, mg/l  (μM/l) 0,048 (1.54 ) 0,056 0,048

Nkop, mg/l  (μM/l) 0,96  (68.2) 1,07 2,26

Seki, m 1,1 1,0 0,65 0,9 

hlorofils a, μg/l 16.3 14,7

krāsainība, mg Pt/l 80 96 tumši
brūns

210

elektrovadītspēja, μS/cm 363 334

pH 8,3

fitoplanktona  kop.
biomasa, mg/l

2.0

zilaļģu daļa fitoplanktonā 45% biomasas

potenciāli  toksiskās
zilaļģes

26% no
biomasas

datu avots LE (plāna
izstrādes
procesā)

DAP DAP VMPI

Skābekļa mērījumi

DAP  biotopu  kartēšanas  projektā
11.07.2018.  tika  izmērīta  ūdens
temperatūras,  ūdenī izšķīdušā skābekļa
koncentrācijas  un  piesātinājuma
mērījumi ūdens slānī.

Pēc  datiem  ir  secināms,  ka  ezerā
termiskā stratifikācija (kad temperatūra 1
dziļuma  metrā  krītas  vairāk  kā  par  1
grādu) sākas jau no viena metra dziļuma.
Termiskās  stratifikācijas  sākums  jau
nelielā  dziļumā ir  raksturīgs  brūnūdens
ezeriem. Ūdens virskārtā temperatūra ir
22,2 °C, 2 m dziļumā – 19,9 °C un 3 m
dziļumā nokrītas  līdz 15,8 °C.  Sākot  ar
dziļumu, kurā sākas termiskā stratifikācija, krītas arī izšķīdušā skābekļa koncentrācija. 2 m dziļumā
skābekļa koncentrācija ir 5,2 mg/l, taču 3 m dziļumā ir jau vērojams skābekļa izsīkums (0,6 mg/l).
Secināms,  ka  vasaras  stratifikācijas  laikā  Bancānu  ezerā  dziļāk  par  3 m  ir  bezskābekļa  zona.
Skābekļa trūkums piegruntī izraisa fosfora izdalīšanos no grunts, taču Bancānu ezeram sakarā ar
relatīvi  intensīvo  ūdens  apmaiņu  procesa  negatīvā  ietekme  nav  liela.  Vienlaicīgi  no  skābekļa
koncentrācijas virsmā (izmērītais 110% skābekļa piesātinājums ūdenī nedaudz pārsniedz 100% -
skābekļa piesātinājumu gaisā) ir redzams, ka ezerā ir neliela ūdens ziedēšana.
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Makrofīti

Virsūdens augu josla dominē vidēji blīva, noēnotās vietās – skrajāka. Virsūdens augājs sastopams
līdz 1.5 m dziļumam. 2018. gada izpētē konstatētas 10 sugas. Virsūdens augājā dominē parastās
niedres Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., nereti sastopami grīšļi Carex sp. un Latvijā reti
sastopamā (pārsvarā valsts austrumu daļā) ūdens ērkšķuzāle  Scolochloa festucacea (Willd.) Link
(Latvijas  Sarkanās  grāmatas  3. kategorija),  pārējo  virsūdens  augu  sastopamība  ir  no  retas  līdz
diezgan retai.
Peldlapu augu josla fragmentāra, praktiski nav ziemeļu piekrastē, audzes skrajas līdz vidēji blīvas,
iztekas galā – blīvas, taču neveido blīvas monodominantas audzes. Līčos peldlapu augu josla ir
platāka. Peldlapu augi ir sastopami līdz 2.1 m dziļumam. Izpētē konstatētas 6 peldlapu un peldošo
augu sugas, bieži sastopamas dzeltenās lēpes  Nuphar lutea (L.) Sm., nereti sastopamas parastās
mazlēpes  Hydrocharis  morsus-ranae L.,  sniegbaltās  ūdensrozes  Nymphaea  candida C.Presl  un
peldošās glīvenes  Potamogeton natans
L. 
Ezera R līcī,  iztekas rajonā ir peldošo
ezerriekstu Trapa natans L. audze. Tās
aizņemtā  platība  ir  apmēram  100 m2.
Audze  ir  skraja  līdz  vidēji  blīva,  3  –
7 m  plata,  1.0  –  1.1 m  dziļumā.
Bancānu  ezers  ir  Latvijā  ceturtais
zināmais  ezers,  kurā  ir  konstatēti
ezerrieksti.  Pirmo  reizi  ezerrieksti
Bancānu  ezerā  konstatēti  2017.  gadā,
stāvošu  saldūdeņu  biotopu  kartēšanas
laikā.  [1]  Peldošais  ezerrieksts  ir
Latvijas  īpaši  aizsargājamo  sugu
sarakstā  (MK  14.11.2000.  noteikumu
Nr. 396   1. pielikuma
6.76. apakšpunkts).

Iegrimušo augu ezerā maz, joslu
veido vietām – spožās glīvenes  skraju joslu un raglapes vidēji  blīvu joslu.  Iegrimušās raglapes
Ceratophyllum demersum L.  sastopamas nereti,  spožās glīvenes  Potamogeton lucens L.  diezgan
reti, elodejas  Elodea canadensis Michx. un plakanās glīvenes  Potamogeton compressus L. – reti.
Maksimālais  iegrimušo  augu  joslas  platums  ir  10 m,  līčos  iegrimušo  augu  josla  pārklājas  ar
peldlapu augu joslu.  Iegrimušo augu kolonizācijas dziļums – 2.6 m.  Iegrimušo augu salīdzinoši
mazo  sastopamību  var  izskaidrot  ar  mazo  ūdens  caurredzamība,  ko  ietekmē  krāsainība  (liela
humīnvielu koncentrācija ūdenī). 
Ezerā konstatētas pavedienveida zaļaļģes. Tās sastopamas diezgan reti, galvenokārt apauguma veidā
uz citiem makrofītiem.
Makrofītu  cenoze,  analizējot  pēc  ekoloģiskās  kvalitātes  vērtējumā  ietvertajiem  rādītājiem,
vērtējama kā vidēju kvalitāti raksturojoša. Nav konstatētas mieturaļģes, raksturīgie taksoni ir lēpes
un glīvenes,  brīvi peldošie augi (mazlēpes) sastopami nereti,  pavedienveida zaļaļģes sastopamas
diezgan reti.
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Makrofītu sastopamības ezerā dati 

grupa nosaukums sastopamība ezerā sastopamība valstī

iegrimušie raglapes nereti bieži

spožās glīvenes diezgan reti bieži

elodejas reti samērā bieži

plakanās glīvene reti nereti

peldlapu peldošais ezerrieksts 80 m2 4 ezeri

dzeltenās lēpes bieži bieži

parastās mazlēpes nereti bieži

sniegbaltās ūdensrozes nereti bieži

peldošās glīvenes nereti bieži

virsūdens parastās niedres dominē bieži

grīšļi nereti bieži

ūdens ērkšķuzāle nereti reti

Fitoplanktons

Vasaras fitoplanktona (04.08.2018.) biomasa ir salīdzinoši maza – 2.04 mg/l. Fitoplanktona sastāvā
ir septiņu nodalījumu aļģes, no kurām dominē zilaļģes (45 % no kopējās biomasas), subdominē
hrizofītaļģes (26 % no biomasas) un zaļaļģes (21 % no biomasas), pārējo nodalījumu aļģes katra
sastāda  mazāk  par  3 %  no  biomasas.  Konstatētas  12  zilaļģu  sugas,  no  kurām  par  potenciāli
toksiskām ir saucamas piecu sugu aļģes – Anabaena planctonica, Aphanizomenon flos-aquae (9 %
no  kopējās  biomasas),  Dolichospermum  spiroides (16 %  no  kopējās  biomasas),  Microcystis
aeruginosa, Microcystis wesenbergii.
Pēc fitoplanktona kritērija ezera kvalitāte ir vērtējama kā laba, tomēr kritēriju veidojošo rādītāju
vērtības ir tuvas vidējās kvalitātes robežai. Labu kvalitāti uzrāda šādi fitoplanktona rādītāji: kopējā
biomasa 2.04 mg/l (2.5 mg/l ir vidējās kvalitātes robeža), hlorofils a 16.3 µg/l (21 µg/l ir vidējās
kvalitātes  robeža),  fitoplanktona  sabiedrību  raksturojošais  PCQ  indekss  (kritērijs  –  atsevišķu
nozīmīgu  taksonu  biomasas  īpatsvars)  ir  5.2  (6  ir  vidējās  kvalitātes  robeža),  trīs  fitoplanktona
dominējošās sugas sastāda 58 % no biomasas.

Hidroķīmija

Bancānu ezers ir ļoti sekls (vidējais dziļums 1.9 m), cietūdens (vidējā EVS 349 µS/cm), polihumozs
(ūdens krāsainība 88 mg Pt/l) – atbilst ezeru 2. tipam atbilstoši virszemes ūdensobjektu tipoloģijai,
kuru nepieciešams noteikt, lai pielietotu atbilstošās kvalitātes klašu robežvērtības.
Ezera kvalitātes noteikšanai pēc hidroķīmijas kritērija lieto tādus rādītājus kā kopējo fosforu, kopējo
slāpekli un ūdens caurredzamību. Brūnūdens ezeriem, pie kuriem pieskaitāms arī Bancānu ezers,
caurredzamības rādītāju nepiemēro, jo to būtiski ietekmē ūdens krāsainība.
Kopējais  fosfors   0.052 mg/l  atbilst  vidējai  kvalitātei  (tuvu  labas  kvalitātes  robežvērtībai
0.050 mg/l),  kopējais  slāpeklis  1.02 mg/l  atbilst  labai  kvalitātei  (tuvu  augstas  kvalitātes
robežvērtībai 1 mg/l). 
Pēc hidroķīmijas kritērija ezera kvalitāte ir laba.
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Kopējie secinājumi par ekoloģisko kvalitāti

Ezera  ekosistēma  vērtēta,  pamatā  balstoties  uz  divu   gadu  mērījumiem,   rādītāji  uzrāda  labu
savstarpējo sakritību, un no tiem var secināt, ka ar biogēnu pārpilnību ūdenī ezeram problēmu nav.
Gan fitoplanktona, gan biogēnu analīžu dati ir interpretējami kā laba kvalitāte. 

No otras puses, ezerā ir maz iegrimušo augu, samērā neliels iegrimušo augu augšanas dziļums ( 2,6
m) – kā rezultātā ekoloģiskā kvalitāte pēc makrofītiem vērtējama kā vidēja. Jārēķinās, ka makrofīti
uzrāda ezera kvalitāti integrāli, vairāku gadu periodā, bet fitoplanktons un biogēnu koncentrācijas –
tikai uz konkrēto, apmēram mēneša, periodu, kurā apstākļi var jūtami atšķirties no parastajiem. Ko
var spriest  pēc 2017.gada caurredzamības,  ievērojami mazākas nekā 2018.gadā (jāņem vērā,  ka
2017.g.  ezera izpēte  notika pirms plūdu sākuma).  Visai  iespējami,  ka 2018.gada sausajā  vasarā
būtiski kritās notece no lauksaimniecības zemēm, bet pietece no avotiem un purviem, kā arī, daļēji,
mežiem,  kritās mazāk, kā rezultātā sausajā un siltākajā vasarā ūdens ziedēšana bija mazāka nekā
vēsākā un mitrākā laikā. No kā secināms, ka pietekošā ūdens kvalitāte ir galvenais ezera kvalitāti
ietekmējošais faktors. Ja ezera ekoloģiskā kvalitāte būtu atkarīga no iekšējiem faktoriem (grunts
sastāva, morfometrijas, notekūdeņu ieplūdes), tad tieši siltākajā un sausākajā laikā būtu sagaidāma
ūdens ziedēšana,  ar  būtisku caurredzamības  samazināšanos.   Uz būtisku pazemes pieteces  daļu
norāda arī  ietekošā meliorācijas grāvja 2018.g.  novembra analīžu dati,  kas uzrāda vairāk kā 2x
lielāku  krāsainību  nekā  ezerā  izmērīts  vasarās.   Ir  pamats  uzskatam,  ka  pazemes  pietecei  ir
ievērojami mazāka krāsainība, tāpēc arī sausākā 2018.g. vasarā krāsainība ezerā bija mazāka nekā
slapjajā 2017.g. vasarā.

Kopumā  Bancānu  ezera  ekosistēma  vērtējama  kā  viduvējas  kvalitātes  un  samērā  zemas
produktivitātes sistēma.

Ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanas iespējas

Ņemot  vērā  konstatēto  pieteces  zemo  fosfora  saturu  un  augsto  humīnvielu  saturu,  un  ātro
ūdensapmaiņu  ezerā,  ekoloģisko  kvalitāti  būtiski  uzlabot  nav  iespējams,  tomēr  arī  kvalitātes
pazemināšanās riski ir zemi. Ezera ekoloģisko produktivitāti varētu nedaudz palielināt, piekrastē ar
grants uzbēršanu veidojot seklūdens zonas.

6.Pašreizējo Bancānu ezera antropogēno slodžu un piesārņojuma 
līmeņa novērtējums, nosakot piesārņojuma avotus un to ietekmi

Meliorācija

Lielā meliorācijas pieplūde ir galvenais Bancānu ezera noteicējs. Tā kā galvenā biogēnu plūsma no
meliorācijas  sistēmām  parādās  pēc  veģetācijas  perioda  beigām,  2018.g.  novembrī  ir  paņemts
paraugs no meliorācijas grāvja.  No parauga analīzes rezultātiem izriet, ka pa meliorācijas sistēmu
pienāk relatīvi maz fosfora, toties daudz humīnvielu.

Notekūdeņi

Notekūdeņi no centra “Dūjas” 

Notekūdeņi no pirts, kura atrodas tieši  pie ezera,  tiek uzkrāti  grodu akas  rezervuārā,  kuru pēc
piepildīšanās var izsūknēt (līdz šim neesot bijis vajadzīgs). Pēc saņemtās informācijas, pirtī rodas
ļoti maz notekūdeņu. Pat ja tvertnes lēna piepildīšanās ir saistīta ar tās nepietiekamu hermētiskumu,
kas maz ticams, vienalga negatīvu ietekmi uz ezeru pirts nerada, jo pat tvertnes nehermētiskuma
gadījumā notiek filtrēšanās gruntī, kas pie tik neliela apjoma ietekmi uz ezeru izslēdz. 
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Notekūdeņi no “Dūju” galvenās ēkas tiek uzkrāti notekūdeņu tvertnēs (tādas ir divas). Kad viena no
tvertnēm piepildījusies, tās saturs tiek izvests. 

Kopumā  notekūdeņu  risinājums  “Dūjās”  ir  uzskatāms  par  optimālu  un  ezera  ekoloģiju
neietekmējošu.

Notekūdeņi no daudzdzīvokļu mājas

 Divstāvu četru dzīvokļu (dzīvokļi divstāvu) ēka “Krūkliņi” atrodas 20m no ezera ūdens līnijas.
VZD kartē tās īpašnieka tips ir norādīts “fiziska persona” - tātad ēka nav (vismaz nav noformēta) kā
dzīvokļu īpašnieku kopīpašums.  4 dzīvokļi, notekūdeņi izvešanai tiek uzkrāti akā uz dienvidiem no
ēkas. 

Notekūdeņi no doktorāta – bioloģiskās NAI,  iztece mitrainē ezera piekrastē augšpus laipas. Lai
gan notekūdeņu daudzums ir  neliels,  tomēr to  novadīšanas  vieta  un veids rada negatīvu lokālu
ietekmi  uz  tuvējo  piekrasti,  kā  arī  apgrūtina,  tai  skaitā  psiholoģiski,  tuvējās  ezera  piekrastes
izmantošanu. 

Bebru darbība

Bebru klātbūtne ezerā ir konstatējama, bet ietekme ezera krastos ir neliela. Ir ziņas, ka bebri regulāri
aizsprosto iztekošo upīti, kā rezultātā tiek pacelts ezera līmenis.
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7.Bancānu ezera saimnieciskās izmantošanas potenciāla, t.sk., tūrisma
un rekreācijas resursu izmantošanas novērtējums

Sapropelis

VĢD 1998.g. izpētē būtiski sapropeļa resursi nav konstatēti.  Ir samērā plāna zoogēna sapropeļa
kārta, bet zemāk – 1 līdz 4 m bieza mālaina sapropeļa kārta ar pelnainību 67%. Sapropeļa ar tik
augstu pelnainību izmantošanai nav nekādu perspektīvu. Interesanti, ka mālainā sapropeļa kārta ir
visbiezākā pie ietekas, bet plānākā – pie iztekas. Pašreizējais izmantojums un potenciāls

Bancānu ezeram iespējamie izmantošanas virzieni:

izmantošanas veids: pašreiz perspektīvā

 par peldvietu nedaudz, pie “Dūju” 
pirts, un pie ietekošā 
grāvja

ievērojami paplašināt “Kalna Krūkliņos”, 
nodrošināt netraucētu lietošanu– pie ietekas

laivošanai, 
makšķerēšanai no 
laivām

minimāli, laivas grūti 
pievest un ielaist 

ievērojami paplašināt, izveidojot jaunu laivu 
ielaišanas laipu pie Doktorāta

ainavas elements 
dzīvojamai apbūvei

pie ezera ir 3 mājas - 
Doktorāts, Krūkliņi, 
viena individuāla 
māja

vēlams - bez izmaiņām

pirtīm ir 2 pirtis, ar mazu 
noslodzi

vēlams - bez izmaiņām

makšķerēšana no 
krasta vai ledus

neliela intensitāte varētu nedaudz pieaugt

zivsaimnieciskā 
izmantošana

ekstensīva bez izmaiņām, pašvaldībai pieder zvejas tiesības 
mazākajā daļā ezera

ūdens ņemšana tiek ņemts ūdens 
tehniskām sadzīves 
vajadzībām 
“Krūkliņu” mājai

bez izmaiņām
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Laivu pievešanas iespējas

Ir  autostāvvieta  pie  doktorāta,  ar  daļēju
nepieciešamo infrastruktūru (ir stāvvieta, ir
tualetes, nav dzeramā ūdens).  Krasts pie
stāvvietas  ir  uzbērts,  izveidojot  terasi.  Ir
izbūvēta  laipa,  tā  pašlaik  ir  avārijas
stāvoklī,  uz  laipas  var  uzkāpt,  ievērojot
piesardzību,  bet  reāla  izmantošana  pārāk
sliktā tehniskā stāvokļa dēļ nav iespējama.

Šai  vietā,  ezera  noteces  galā,  grunts  ir  dūņaina,  un
vāji derīga peldvietai. Bez tam pie laipas vietas tiek
novadīti doktorāta notekūdeņi.

Laipu varētu izbūvēt no jauna vieglo līdz vidējo laivu
ielaišanai. 

Peldvietai  piemērota  grunts  ir  pie  daudzdzīvokļu
mājas,  kur  savukārt  nav  nekādas  publiskās

infrastruktūras, un apgrūtināta piekļūšana – caur privātīpašumu “Krūkliņi”.

Tāpat arī rekreācijai var izmantot pašvaldības īpašumā esošo zemes joslu gar ezeru uz dienvidiem
no “Krūkliņiem”, bet piekraste ir dūņaina, izmantošana apgrūtināta.

Zivsaimnieciskā izmantošana

2004.gada  Bancānu  ezera  zivsaimnieciskajos  apsaimniekošanas  noteikumos  [2]  ir  dati  par
rūpniecisko nozveju 1987-1990.g. - vidēji  kopā 46 kg zivju gadā. Zvejas rezultāts raksturots kā
zems. ZSN norādīts, ka no ezera kopumā, ieskaitot rūpniecisko zveju, amatierzveju, būtu iespējams
kopā iegūt līdz 600kg zivju gadā.  

Ir norādīts, ka Bancānu ezera zooplanktons ir bagātīgi attīstīts,  un tā biomasa tiek raksturota kā
augsta. Savukārt zoobentosa īpatņu skaits un biomasa novērtēti kā vidēji bagāti. 

Kontrolzvejas kopējais rezultāts vērtēts kā slikts. Augšanas temps līdakām un ruduļiem uzrādīts kā
vidējs, raudām – starp vidēju un zemu, bet plaužiem un pličiem – kā zems. Ne mierīgajām, ne
plēsīgajām zivīm augšanas temps nav raksturots kā augsts, kas norāda uz esošās zivju populācijas
stabilitāti,  un nerada nosacījumus attiecīgo zivju sugu mazuļu ielaišanai.  Ir  jāpiekrīt  izteiktajam
viedoklim,  ka  plaužu  krājumus  iespējams  izmantot  intensīvāk,  ko  tomēr  jāsaista  ar  zemo
kontrolzvejas rezultātu. 

Zivsaimniecības  attīstīšana  Bancānu  ezerā  tā  mazās  platības,  kā  arī  no  zvejas  tiesību  viedokļa
(pašvaldībai zvejas tiesības pieder 34% ezera platības) nav mērķtiecīga. Ja krasta zemju īpašnieki
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vēlas uzlabot ihtiofaunu, tad var ieteikt ielaist ezerā zandartu mazuļus. Tā zandarti veiksmīgi medī
atklātā akvatorijā un duļķainā ūdeņi, tad zandarti varētu barībai izmantot akvatorijas atklātajā daļā
esošo  mazo  zivju  (kuras  galvenokārt  barojas  ar  zooplanktonu,  kurš  zivsaimnieciskajos
apsaimniekošanas noteikumos norādīts kā bagātīgi attīstīts) resursu, kā izmantošana līdakām varētu
būt neatbilstoša līdaku medību paradumiem.

Atbilstoši ZM informācijai, 2017.gadā Bancānu ezerā ielaisti 1800 līdaku mazuļi par summu  no 
Zivju fonda 111,79 EUR. Ir informācija par Jēkabpils novada pašvaldības līdzfinansējumu līdaku 
ielaišanai 563,39 EUR.

8.Bancānu ezera aizsardzības un apsaimniekošanas mērķi un pasākumi

 Pasākums
Priorit

āte
Apraksts

1.Ilgtermiņa mērķis.  Ezera ekoloģiskā stāvokļa saglabāšana un uzlabošana

Doktorāta notekūdeņu 
novadīšanas optimizēšana 
(optimāli - iesūcināšana 
gruntī, minimāli – 
novadīšana uz 
ziemeļrietumiem no 
laipas)

vidēja Pašlaik doktorāta notekūdeņi tiek novadīti ezera piekrastē augšpus laipas
vietas, kā rezultātā piekraste aizaug, pie laipas vairāk uzkrājas dūņas, un
sakarā ar iespējamu bakterioloģisko piesārņojumu laipas vieta neder par
peldvietu.  Ietekme  uz  visu  ezeru  ir  minimāla,  negatīvas  ietekmes  uz
ezerriekstu audzi nav (ezerriekstam augļu dīgšanai  nepieciešama dūņaina
bezskābekļa  grunts).  Optimāli  būtu  notekūdeņus  iesūcināt  gruntī,  kas
pilnībā izslēgtu bakterioloģisko piesārņojumu un biogēnu ietekmi uz ezera
piekrasti.  Alternatīva  ir  pārvietot  notekūdeņu  novadīšanas  vietu  lejpus
laipas vietas, bet šādas darbības pozitīvais efekts paredzams neliels.

Koku joslu saglabāšana 
dienvidu, austrumu un 
rietumu krastos

vidēja Koku  joslas  gar  ezeru  krastiem,  it  sevišķi  gar  dienvidu  krastiem,  rada
intensīvu noēnojumu, kurā būtiski samazinās virsūdens augu un peldlapu
augu vitalitāte, turpretī nedaudz uzlabojas apstākļi iegrimušajiem augiem.
Rezultātā  gar  krastiem,  kuros  aug  lieli  koki,  niedrāji  ir  skraji,  vai,
maksimālā noēnojumā, niedrāju nav vispār. 
Vēlams  noteikt  papildus  prasības  koku  joslu  gar  ezeru  krastiem
saglabāšanai.

Nosacījumi notekūdeņu 
novadīšanai

vidēja Vēlams  koriģēt  TIAN  96.p.  atļāvumu  novadīt  attīrītus   sadzīves
notekūdeņus apkārtējā  vidē (meliorācijas grāvī,  upē u.tml.),  ņemot vērā
normatīvo aktu prasības. 
Problēma tāda, ka normatīvie akti nosaka būtiskas prasības tikai ļoti lielām
notekūdeņu attīrīšanas  iekārtām,  un vienlaicīgi  normatīvo aktu  prasībās
praktiski nav ņemts vērā ne saņemošo ūdensobjektu lielums, ne jutīgums,
kā arī ir pilnībā ignorēts novadāmo ūdeņu bakterioloģiskais piesārņojums. 
Attiecīgi  novadīt  attīrītos  notekūdeņus  virszemes  ūdeņos  (grāvī,  upē,
ezerā) būtu pieļaujams tikai gadījumos, ja kādu īpašu apstākļu dēļ (liels
apjoms,  ūdensnecaurlaidīga  grunts,  ūdens  ieguves  vietu  tuvums)  nav
iespējama notekūdeņu iesūcināšana gruntī.

2.ilgtermiņa mērķis. Ezera un tam piegulošo teritoriju bioloģiskās daudzveidības, kultūrvēsturiskās
un vides ainavas saglabāšana un uzlabošana.

Koku joslu saglabāšana 
krastos

augsta Koku josla ezeru krastos ir raksturīga dabiskai ainavai. Koku joslas dod
iespēju padarīt ezera krastu apbūvi mazāk pamanāmu. 

Apbūves ierobežošana 
10m aizsargjoslā

vidēja Ezera  krastā  tieši  pie  ūdens  ir  uzbūvēta  viena  pirts.  Pirts  gan  traucē
izmantot tauvas joslu, gan neiederas ainavā.

http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=24197
https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/01/20/37/InformacijaZMmajaslapaipar2017_gprojektiem.pdf
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Bebru medību atļaušana vidēja Lai  saglabātu  esošo  ezera  līmeni,  ir  svarīgi  neļaut  bebriem aizsprostot
iztekošo grāvi.  Tāpat arī  nepieciešams  neļaut nograuzt krastos augošos
kokus.  Lai  pasargātu  ezeru  un  ainavu  no  bebru  negatīvās  ietekmes,
pašvaldībai kā medību tiesību īpašniekam ir iespēja nodot bebru medību
tiesības citai personai (Medību noteikumu 13.p. nosaka - vienai personai),
noslēdzot  attiecīgu  līgumu.  Lai  izslēgtu  iespējamu negatīvu  ietekmi  uz
rehabilitācijas  centra  “Dūjas”  lietotājiem,  jānosaka  prasību pirms  bebru
medību sākuma informēt centru Dūjas”.

3.ilgtermiņa mērķis. Ezera un tam piegulošo teritoriju izmantošanas aktīvai atpūtai nodrošināšana
un uzlabošana

Publiskas peldvietas pie 
“Kalna Krūkliņiem” 
noteikšana

augsta Optimāla  izmantošanai  par  peldvietu  ir  pašvaldības  īpašuma  “Kalna
Krūkliņi”  ezeram  pieguļošā,  neiznomātā  daļa,  starp  Mārtiņa  fondam”
iznomāto pirti, un starp privātīpašumā esošo zemes īpašumu “Krūkliņi”.  
Lai  neradītu  konfliktus  ar  īpašuma  “Krūkliņi”  lietotājiem,  informācijas
stendā  jānorāda  peldvietas  izmantošanas  noteikumus  (nesmēķēt,
netrokšņot,  ugunskurus  nekurināt,  teltis  necelt,  ar  mehāniskajiem
transporta līdzekļiem tālāk par stāvvietu nebraukt).
Lai garantētu publisku pieeju ezeram pašvaldības īpašumos, par peldvietu
sabiedrību nepieciešams informēt ar norādi pie ceļa.

Autostāvvietas ar 
infrastruktūru  ierīkošana 
“Kalna Krūkliņos”

augsta Automašīnu  stāvvietu,  ar  tualetēm,  pieeju  dzeramajam  ūdenim,
informācijas  stendu  un  atkritumu  tvertni  izvietot  pašvaldības  īpašuma
“Kalna Krūkliņi” no ezera attālākajā daļā. 

Laipas atjaunošana un 
noejas taciņas (pakāpienu) 
ierīkošana peldvietai pie 
“Kalna Krūkliņiem”

vidēja Peldvietas  pie  “Krūkliņiem”  izmantošanas  uzlabošanai  vēlams  uzbūvēt
jaunu, stabilu laipu, un dažus koka pakāpienus stāvajā krastā.

Niedru iztīrīšana 
peldvietas zonā pie 
“Krūkliņiem” 

zema Lai pieeja ūdenim būtu iespējama ne tikai no laipas, vēlams iztīrīt niedres
(ar visām saknēm) peldvietas zonā, ne vairāk kā 5 metrus abpus laipas. Ir
jāizņem VVD TN, un, tā kā ezers lielāks par 10ha, vajadzīgi arī ekspertu
atzinumi.

Kupicu atjaunošana 
pašvaldības īpašumiem pie
ezera, ar norādēm

vidēja Ezera krastos esošie pašvaldības īpašumi, kuri  ir  publiski pieejami,  nav
apzīmēti  dabā.  Rezultātā  to  publiska  izmantošana  var  tikt  ierobežota,
ieinteresētajām personām nepatiesi informējot apmeklētājus par īpašumu
robežām, vai arī izmantojot pašvaldības zemes īpašumu savām vajadzībām
(sakņu dārziem). Pašvaldību īpašumus, it īpaši to robežpunktus, redzami
jāiezīmē dabā, norādot īpašumu robežas arī izvietotās shēmās.

Motorizēta 
ūdenstransporta 
aizliegšana

augsta Bancānu  ezers  ir  pārāk  mazs,  lai  ezerā  būtu  gan  iespējama,  gan
nepieciešama  laivu  ar  dzinējiem  izmantošana.  Ezera  mazā  spoguļa
laukuma  dēļ  krasts  visur  piesedz  ezeru  no  stipra  vēja,  tāpēc  airēšana
nesagādā grūtības.  Savukārt  ezera mazā izmēra dēļ motorlaivu saceltais
vilnis radīs traucējumus pārējiem ezera lietotājiem. Nepieciešams arī ņemt
vērā motorlaivu iespējamo būtisko negatīvo ietekmi uz ezerriekstu audzi. 
Iesakāms  ar  saistošajiem  noteikumiem  aizliegt  kuģošanas  līdzekļu  ar
dzinēju izmantošanu Bancānu ezerā.

Peldvietas uzturēšana vidēja Lai  efektīvi  uzturētu  tīrību  peldvietā  “Kalna  Krūkliņi”,  un  vienlaicīgi
nodrošinātos  pret  īpašuma “Krūkliņi”  iedzīvotāju  iespējamu nelojalitāti,
būtu vēlams peldvietas uzkopšanai noslēgt uzņēmuma līgumu ar kādu no
nekustamā  īpašuma  “Krūkliņi”  iedzīvotājiem.  Vai  vismaz  piedāvāšanu
uzsākt “Krūkliņos”.

Piekļuves nodrošināšana 
ar gala peldvietām 

vidēja Pie meliorācijas grāvja ietekas ir dabiski izveidojusies peldvieta, īpašumos
kad.  Nr.  56660040077  Bancāni  Zaļkalni  un  kad.  Nr.  56660040044
Āķumuiža, kad. apz.  56660040042 , kura ir arī populāra makšķerēšanas
vieta  –  seklūdens  zona  ar  smilšainu  grunti.  Būtu  vēlams  noslēgt
vienošanos  ar  abu  attiecīgo  nekustamo  īpašumu  īpašniekiem,  lai
nodrošinātu pieeju peldvietai. 
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Ūdensputnu medību 
aizliegšana

augsta Bancānu ezera  nelielā  laukuma dēļ  ūdensputnu  medīšana   rada  troksni
krastos, un apdraud iedzīvotājus (medību noteikumi aizliedz šaut uz ūdens
sēdošus vai zemu lidojošus ūdensputnus, ja redzamība mazāka par 150m,
bet lielākajā daļā ezera tā platums nepārsniedz 150m). Sevišķi nelabvēlīgi
šāvienu  troksnis  un  apdraudējums  ir  rehabilitācijas  centra  “Dūjas”
galvenajiem lietotājiem – bērniem.  Bancānu ezerā  nelimitēto medījamo
dzīvnieku (ūdensputnu) medību tiesību īpašnieks ir pašvaldība.  Attiecīgi
pašvaldība ir tiesīga aizliegt ūdensputnu medības.

Uzbūvēt laivu ielaišanas 
piestātni pie doktorāta

augsta Neraugoties  uz  zemes  zem  ezera,  un  būtiskas  krasta  daļas  esamību
pašvaldības un valsts īpašumā – pašlaik nav iespējams bez lielām grūtībām
vai riska ielaist ezerā laivu. Pie doktorāta esošā laipa ir avārijas stāvoklī,
tas izmantošana apgrūtināta. Citās vietās nav iespējama piebraukšana tuvu
ezeram, vietām ir arī grūtības dēļ stāva krasta vai aizaugušas piekrastes.
Labākā  vietā,  kur  izveidot  laivu  ielaišanu  –  ir  pie  Doktorāta,  kur
nepieciešams izbūvēt jaunu laipu. Laipas daļu pāraugušajā krastā varētu
balstīt uz nolietotām riepām, savukārt atklātajā ūdeņi esošo daļu izveidot
peldošu,  lai  neradītu  problēmas  sakarā  ar  ūdens  līmeņa  svārstībām.
Asfaltētā stāvvieta pie Doktorāta ir pietiekami ietilpīga, bet ērtībai varētu
izveidot nobrauktuvi līdz uzbēruma beigām. Vajadzētu ar ceļa zīmi aizliegt
stāvēšanu nobrauktuvē, lai ezera izmantotāji viens otram netraucētu. Būtu
vēlams stāvvietu apgādāt ar dzeramo ūdeni (no Doktorāta ūdensapgādes
sistēmas?).
Tā  kā  pašvaldībai  zvejas  tiesības  pieder  tikai  mazākajā  daļā  ezera,
stāvvietā  jāizvieto  shēmu,  kurā  norādītas  teritorijas,  kur  zvejas  tiesības
pieder pašvaldībai.

Izvākt laipu vrakus (4 
gab.)  

vidēja 1) Ziemeļu krastā pie pašvaldības īpašuma x246310 y613001 ļoti sliktā
stāvoklī esoša laipa, un 
2)normālā stāvoklī esošas laipas galā pāļi  x246309 y612953; 
3) rietumu krastā, iegrimusi, iespējami atpeldējusi, x612533, y246297
4)vecās laipas pāļus pie Doktorāta
Ezerā ir vairākas bijušās laipas, kuru paliekas apdraud laivošanu. Pēc laivu
piestātnes izveidošanas varētu pievest cieto laivu vai cieto plostu,  ar kā
palīdzību izcelt un izvest laipu paliekas. 

Izpļaut taciņas mežā starp 
ezeru un kapiem – no 
doktorāta stāvvietas caur 
mežu uz ezeru

No  doktorāta  stāvvietas  caur  mežu  ir  dažas  taciņas  virzienā  uz  ezeru.
Izmantotāji – galvenokārt makšķernieki. Būtu vēlams taciņas izpļaut, lai
padarītu krasta pieejamību ērtāku un uzskatāmāku

4.Ilgtermiņa  mērķis.  Ezera  resursu  (floras,  faunas  u.c.)  izmantošanas  nodrošināšana,
aizsardzība un uzlabošana.

Ezerriekstu audzes 
aizsardzība 

augsta Jāņem vērā,  ka  ezerrieksts  ir  viengadīgs  augs.  Lai  audze  nākošā  gadā
atjaunotos,  rudenī jāsaglabājas pietiekamam daudzumam riekstu (kuri  ir
ēdami).

Laipu ierīkošanas un 
uzturēšanas organizēšana

vidēja Tā kā  zeme zem ezera  ir  pašvaldības  īpašums,  tad  pašvaldības  ziņā  ir
atļaut  vai  neatļaut  izvietot  ezerā  laipas,  kuras  saistītas  ar  grunti  (uz
pāļiem). Būtu iesakāms noteikt laipu izvietošanu tikai saskaņā ar nomas
līgumu. Maksai par laipu izvietošanu vajadzētu būt nelielai, tomēr rosināt
laipu īpašniekus laipas izmantot, un neatstāt ezerā pēc to nolietošanās.
Ja  situācija  ar  zemes  zem  ezera  īpašuma  tiesībām  mainās,  tad  laipu
ierīkošanas un uzturēšanas nosacījumus jāiekļauj saistošajos noteikumos.
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9.Objektu un pasākumu karte

pamatne- ortofotokarte© Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2014)

10.Informatīvo stendu satura projekts

Stāvvietā “Kalna Krūkliņos”

1.Peldvietas robežas, zemes īpašumu robežas, kupicas. 
2.Piekļuves pa Krūkliņu īpašuma ceļu nosacījumi: aizliegts izmantot transporta līdzekļus ar motoru,
izņemot invalīdu ratiņus.
3.Uzvedības noteikumi peldvietā (netrokšņot, nesmēķēt, necelt teltis, nekurināt ugunskurus)
Infrastruktūras objektu izvietojums: autostāvvieta, tualetes, dzeramais ūdens, atkritumu tvertne 
(tvertnes).
4.Brīdinājumu par speciālas pielāgotības bērniem zem 10 gadu vecuma (norobežotas seklūdens 
zonas) neesamību.
5.Informācija, ka publiski izmantojama laivu ielaišanas vieta ir pie Doktorāta.
6.Informācija par Bancānu ezera tauvas joslas platumu (4m) un iespējām izmantot tauvas joslu 
privātajos krastos.
7.Informācija par zvejas tiesībām  - bez zemes īpašnieka atļaujas makšķerēt drīkst tikai pie 
pašvaldības īpašumā esošajiem krastiem (shēma).
8.Apkārtnē esošo ilgstošai atpūtai paredzētu publiski pieejamo atpūtas vietu saraksts, ar īsiem to 
aprakstiem (tai skaitā atpūtas vietas pie Skrīveru ezera).
9.Peldvietas apsaimniekotāja kontaktinformācija un glābšanas dienesta tālruņa numuri.
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Peldvietā “Kalna Krūkliņos”

1.Peldvietas robežas, zemes īpašumu robežas, kupicas. 
2.Uzvedības noteikumi peldvietā (netrokšņot, nesmēķēt, necelt teltis, nekurināt ugunskurus).
Infrastruktūras objektu izvietojums: autostāvvieta, tualetes, dzeramais ūdens, atkritumu tvertne 
(tvertnes).
3.Brīdinājums par speciālas pielāgotības bērniem zem 10 gadu vecuma (norobežotas seklūdens 
zonas) neesamību.
4.Informācija, ka laivu ielaišanas vieta ir pie Doktorāta.
5.Peldvietas apsaimniekotāja kontaktinformācija un glābšanas dienesta tālruņa numuri.

Stāvvietā pie Doktorāta

1.Informācija, ka ezerrieksts (attēls)  ir viengadīgs augs, kurš atjaunojas ar riekstiem. Ja rieksti vai 
augi tiks noplūkti – nākošgad audzes vairs nebūs.
2.Norāde, ka Sugu un biotopu aizsardzības likuma 12.pantā noteikts aizliegums īpaši aizsargājamo 
sugu augus  lasīšanai, noplūkšanai un izrakšanai, kā arī dzīvotņu postīšanai, un ka atbilstoši 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 78.pantam par šādām darbībām uzliek sodu no 15 līdz 700 
EUR.
3.Aizliegums Bancānu ezerā lietot ūdens transportlīdzekļus ar dzinējiem.
4.Informācija, ka publiski pieejama peldvieta ir “Kalna Bancānos”.
5.Apkārtnē esošo ilgstošai atpūtai paredzētu publiski pieejamo atpūtas vietu saraksts, ar īsiem to 
aprakstiem (tai skaitā atpūtas vietas pie Skrīveru ezera).
6.Konkrētā pašvaldības zemes īpašuma robežas.
7.Makšķerēšanas iespējas no krasta (caur mežu izpļautās taciņas).
8.Informācija par zvejas tiesībām  - bez zemes īpašnieka atļaujas makšķerēt drīkst tikai akvatorijas 
daļā, kas tuvāk pašvaldības īpašumā esošajiem krastiem, nekā citiem krastiem (shēma).
9.Informācija, ka atpūtai un braukšanai ar laivu (ja nemakšķerē) var izmantot visu ezera akvatoriju.
10.Informācija par Bancānu ezera tauvas joslas platumu (4m) un iespējām izmantot tauvas joslu 
privātajos krastos.

11.Informācijas avoti

1.Izmantoti  Dabas  aizsardzības  pārvaldes  2017.g.  dati  par  konstatētajiem  Eiropas  Savienības
nozīmes aizsargājamiem biotopiem, un 2018.g. jūlija Dabas aizsardzības pārvaldes  Bancānu ezera
hidroķīmisko mērījumu dati.  Dati ir provizoriski un Dabas aizsardzības pārvalde nav veikusi to
kvalitātes kontroli.
2.Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu teksts, 2004.g., bez norādes uz apstiprināšanu.
3.Valsts ģeoloģijas dienesta izsniegtie sapropeļa 1998.g. izpētes dati.
4.Biedrības “Latvijas Ezeri” 2018.g. 4 reizes izdarītās ezera un apkārtnes izpētes dati, tai skaitā 2 
reizes no laivas.
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