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

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 organizē valstij piederošo zvejas tiesību 
izmantošanu un pārzina privāto zvejas tiesību izmantošanu ūdeņos, kas 
atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā vai piekļaujas tai. 

Aizsargjoslu likums 7.pants nosaka nosaka ūdenstilpēm, kuras mazākas par 10ha,  
aizsargjoslas minimālo platumu  lauku apvidos – 10m.  
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.

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. 

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

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. 

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=77455
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
https://likumi.lv/doc.php?id=42348
https://likumi.lv/doc.php?id=34871
https://likumi.lv/doc.php?id=90219
https://likumi.lv/doc.php?id=90219
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Tiesību akts secinājumi

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 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.  Tā kā ezera spoguļa laukums ir mazāks par
10ha, ekspertu atzinumi nav vajadzīgi. 

Daugavas upju baseinu 
apgabala 
apsaimniekošanas plāns

Plānā Skrīveru 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 

Pašreizējā Ūdenstilpju klasifikatora versijā Skrīveru ezers nav iekļauts, 
klasifikatorā ir iekļautas ūdenstilpes ar spoguļa laukumu ne mazāku par 
10ha. 
Tomēr klasifikatora agrākajā versijā (LVĢMC, un, iepriekš, LVA 
uzturētajā, Skrīveru ezera kods bija 43635.

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, zivjsaimniecību vai ūdenstilpes nomu. Uz 
Skrīveru 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 

 Skrīveru ezers ūdenssaimniecisko iecirkņu klasifikatorā nav iekļauts. Ar
pielikuma 798.p. ir iekļauta no Skrīveru ezera iztekošā Jaunaldaunīca 
“Jaunaldaunīca no iztekas līdz ietekai Zasas upē”, kods 4312482. Ar 
zināmu pietuvinājumu var pieņemt, ka Skrīveru ezers ietilpst 

Jēkabpils novada 
attīstības programmu 
2019. -2025 (projekts)

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

Jēkabpils novada 
Teritorijas apbūves un 
izmantošanas noteikumi

Ar 26.p . noteiktas prasības piekļūšanai pie atklātiem ūdensobjektiem, 
kurus izmanto ugunsdzēsības ūdens ņemšanai, jāierīko laukumus 
ugunsdzēsības automašīnu novietošanai. Laukuma minimālā platība ir 
144 m2 (12m x12m).

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 aizsargjoslās, bet ir 
nepietiekams kokaudžu attīstīšanai vietās, kur aizsargjoslās koki vēl nav 
sasnieguši norādīto izmēru. 

Jēkabpils novada 
teritorijas plānojums

Teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā 35.pielikuma 13.punktā 
Skrīveru ezers noteikts par ūdens ņemšanas vietu VUGD vajadzībām

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
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
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/doc.php?id=138363
https://likumi.lv/doc.php?id=138363
https://likumi.lv/doc.php?id=138363
https://likumi.lv/doc.php?id=173025
https://likumi.lv/doc.php?id=173025
https://likumi.lv/doc.php?id=173025
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Ezera piederības juridiskā situācija

Skrīveru ezers nav iekļauts Civillikuma pielikumu sarakstos, attiecīgi ezera juridiskais statuss ir
“privāts”. Attiecībā uz ezera akvatorijas apsaimniekošanas darbībām un zivju resursu izmantošanu
ezers ir krasta īpašnieku kopīpašums, pie tam zvejas tiesības katram no īpašniekiem pieder tai ezera
sektorā, kurš robežojas ar attiecīgo krasta īpašumu. 

Ezera 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 atbilstoši  Ūdens apsaimniekošanas
likuma  17.panta 1.daļai. “Maksa par ūdens resursu lietošanu

(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, ūdenssportam, ūdenstūrismam vai
personiskām vajadzībām,  ja  ūdens  lietošanai  personiskām vajadzībām nav  nepieciešamas  normatīvajos
aktos noteiktās atļaujas.”
 šādām darbībām ir paredzēta privātiem ezeriem noteiktā 4m tauvas josla. 

Konkrēti Skrīveru ezerā krasta īpašumu zemes gabalu robežas ir nospraustas nevis tieši pa ūdens
līniju, bet gan galvenokārt pa līniju, kas atdala sauszemi no krasta pārauguma slīkšņas. Rezultātā
tieši ar ezeru robežojas tikai viena privāta zemes īpašnieka zeme nelielā posmā ezera ziemeļu daļā,
kur iespējams pieiet tieši pie ūdens. Turpretī pašvaldības zemes gabals ar kopējo platību 22,3ha
ietver gan divus sauszemes gabalus abās pusēs ezeram, gan lielāko daļu ezera piekrastes slīkšņas
gar  citiem  ezera  tuvumā  esošiem  īpašniekiem.  Attiecīgi  viss  Skrīveru  ezers  uzskatāms  par
pašvaldības  īpašumu,  bet  piekrastes  zemes  īpašuma  56740040030  īpašnieks  –  tikai  par
maznozīmīgu līdzīpašnieku.  Tāpat  arī  maznozīmīgs  līdzīpašnieks  ir  zemes gabala  56740040144
īpašnieks, kura īpašumā ir laivu ostas ziemeļrietumu krasta lielākā daļa, un neliela daļa laivu ostas
akvatorijas.

Pašvaldības īpašums uz zemi zem ezera dod tai ekskluzīvas tiesības rīkoties ar sapropeli, kā arī
ierīkot ezerā būves, tai skaitā laipas uz pāļiem. Faktiski zemes zem ezera īpašniekam ir veto tiesības
uz ezera piekrastes tīrīšanas un padziļināšanas darbiem – jo tie (izņemot pļaušanu) skar īpašumā
esošo zemi zem ezera (grunti). 
Pašvaldības zemes īpašums nodrošina pašvaldībai medību tiesību lietošanu.

2. Skrīveru ezera un tā sateces baseina vispārīgs raksturojums

Ezera morfometrija

Skrīveru ezers atrodas Jēkabpils novada Leimaņu pagastā, 1,5km attālumā no Leimaņu ciema (137
iedzīvotāji 2013.g.). Koordinātes – platums 56.29889°, garums 25.93056°. Ezera spoguļa laukums
7,5ha, maksimālais dziļums 4,5m. Sateces baseins, ļoti aptuveni, 140ha, bet robežās no 74ha līdz
200ha.  Precīzi sateces baseinu noteikt ir apgrūtinoši, iespējama noteces platības uz dienvidiem no
pašvaldības ceļa virziena (uz ezeru vai uz iztekošo Jaunaldaunīcu) izmaiņa atkarībā no nokrišņu

https://likumi.lv/ta/id/225418#p1108
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daudzuma.  Ezera  hidroloģiskais  režīms – noteces.  Ezers  pa regulēto 8,1km garo Jaunaldaunīcu
notek uz Zasu, tālāk – uz Ziemeļsusēju. 

Konstatētais lielākais dziļums 3,2m.

Rēķinot ezera vidējo dziļumu aptuveni 1,5m, spoguļa laukumu 7,5ha, sateces baseinu 140ha, noteci
200mm  -  ūdensapmaiņa  notiek  (1,5*75000)/(0,2*1400000)=  562000/280000=0,4  (reizes  gadā),
ūdensapmaiņa raksturojama kā vidēji  lēna,  un attiecīgi  ezera ekosistēmas kvalitāti  nelielā  mērā
pozitīvi ietekmējošs faktors.

3. Skrīveru ezeram pieguļošo teritoriju bioloģiskās daudzveidības un 
dabas apstākļu novērtējums

Skrīveru  ezera  ziemeļos,  pie  laivu  ostas,  pašvaldības  īpašumā  ir  11  ha  meža.  Mežā  ir  bijusi
kopšanas cirte, kā arī ir krituši koki, kā rezultātā mežā ir malka  ugunskuru kurināšanai. Mežs ir
samērā mitrs, un kā pastaigu vieta maz piemērots.

Skrīveru pusē gar ezeru ir bijis dīķis, kurš tagad aizaudzis, un mitrā, krūmainā teritorijas daļa uz
rietumiem no laipas ir grūti pieejama.

4. Skrīveru ezera vides kvalitātes raksturojums, ietverot ezera 
ekoloģiskās kvalitātes (t.sk., hidrobioloģisko), novērtējumu

Vēsturiskie dati par Skrīveru ezera ekosistēmu funkcionēšanu

20.gadsimta  30.gadu  kartē  Skrīveru  ezers  redzams  kā  beznoteces  ezers,  kuram  pieguļ  purvs.
Meliorācijas  procesā  ir  izrakta  Jaunaldaunīca,  pazemināts  Skrīveru  ezera  līmenis,  un  ezera
austrumu piekrastes purvs pārvērties par slapju mežu.

Ezera dienvidu krastā,  tagad 100m attālumā no krasta,  atrodas  60.gados celtas  Skrīveru fermas
drupas,  un  20.gadsimta  sākumā  celta  kūts,  kas  lopkopībai  vairs  netiek  lietota.  Iespējams,  ka
padomju laikā ekspluatētā ferma darbības laikā radīja papildu biogēnu slodzi uz ezeru.

Mērījumu dati 

parametrs, mērvienība parametra vērtība 04.08.2018 parametra vērtība 17.08.2017

Pkop, mg/l (μM/l) 0,021  (0.67)

Nkop, mg/l (μM/l) 0,94  (66.8)

Seki, m 1,50 1,60

hlorofils a, mg/m3 8.11

krāsainība, mg Pt/l 33 

elektrovadītspēja, μS/cm 425

fitoplanktona kop. biomasa, mg/l 1,53

zilaļģu daļa fitoplanktonā 66%
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Makrofīti

Virsūdens  augu  josla  fragmentāra,
2 - 5 m  plata,  pie  krasta  slīkšņas
virsūdens  augu  maz.  Virsūdens  augājs
skrajš  līdz  vidēji  blīvs,  sastopams līdz
1.6 m  dziļumam.  2018. gada  izpētē
konstatētas  8  virsūdens  augu  sugas,
dominē  parastās  niedres  Phragmites
australis (Cav.)  Trin.  ex  Steud.,  citas
sugas  sastopamas  diezgan  reti,
piemēram,  uzpūstais  grīslis  Carex
rostrata Stokes  (syn.  C.  inflata
V.I.Krecz.),  ezera  meldrs  Scirpus
lacustris L.  un  Latvijā retā (sastopama
pārsvarā  valsts  austrumu  daļā)  ūdens
ērkšķuzāle  Scolochloa  festucacea
(Willd.)  Link  (Latvijas  Sarkanās
grāmatas  3. kategorija).  Vairākas
skrajas    ūdens  ērkšķuzāles  audzes
sastopamas ezera piekrastes posmā ZA-
A-D,  0.2 -0.3 m  dziļumā,  neziedoši
augi, kuru vitalitāte vērtējama kā vidēja.
Peldlapu  augu  josla  skraja  līdz  vidēji
blīva, lielāks peldlapu augu blīvums ir
upes iztekas rajonā, kā arī ļoti seklajā R
piekrastes  daļā.  Peldlapu  augu  joslas
platums  ir  no  20 - 50 m,  daudzviet
atsevišķas  audzes,  kas  pārklājas  ar
iegrimušo  augāju.  Peldlapu  augi
sastopami  līdz  2.6 m  dziļumam,
konstatētas  3  sugas  –  bieži  sastopamā
dzeltenā  lēpe  Nuphar  lutea (L.)  Sm.,
nereti  sastopamā  sniegbaltā  ūdensroze
Nymphaea  candida C.Presl  un  reti
sastopamā  peldošā  glīvene
Potamogeton natans L.
Iegrimušais  augājs  fragmentārs.  Maz  iegrimušo  augu  ir  R  piekrastē.  Ezerā  nereti  sastopamas
mieturaļģes  (konstatēta  viena  suga  –  Chara  tomentosa L.)  -  pārsvarā  ZR-Z-ZA  piekrastē.
Mieturaļģu  augājs  sastāv  no dažāda lieluma tīraudzēm,  vai  arī  mieturaļģes  aug starp  vārpainās
daudzlapes Myriophyllum spicatum L. un dzeltenās lēpes audzēm. Mieturaļģes aug ļoti seklās vietās
un līdz 1.5 m dziļumam. Vārpainās daudzlapes iegrimušajā augājā sastopamas diezgan bieži, aug
līdz 1.8 m dziļumam. Iegrimušajā augājā konstatētas 5 sugas, kolonizācijas dziļums 2.1 m.
Lai arī ezers ir sekls, tā kopējais aizaugums vērtējams ap 60 %. Bieži starp iegrimušo un peldlapu
augāju ir klaja, ar augāju nenoklāta grunts, kas ir viegli uzduļķojama, jo ezers ir sekls. Samērā
lielais ezera aizaugums un samērā zema hlorofila a koncentrācija raksturo ezeru kā makrofītu ezeru
(biogēni ir uzkrāti makrofītos). 
Makrofītu  cenoze,  analizējot  pēc  ekoloģiskās  kvalitātes  vērtējumā  ietvertajiem  rādītājiem,
vērtējama kā labu kvalitāti raksturojoša. Raksturīgie taksoni ir lēpes, mieturaļģes un glīvenes, no
indikatorsugām ir sastopami ģints Chara augi, to sastopamība ir raksturota ar 4 (nereti sastopams).
Kopējais makrofītu sugu skaits ir 16, brīvi peldošo augu nav, pavedienveida zaļaļģes sastopamas
reti.
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Fitoplanktons

Vasaras fitoplanktona (04.08.2018.) biomasa ir salīdzinoši maza – 1.53 mg/l. Fitoplanktona sastāvā
ir  septiņu nodalījumu aļģes, no kurām dominē zilaļģes (66 % no kopējās biomasas),  ievērojami
mazāka biomasa ir zaļaļģēm (14 % no biomasas), hrizofītaļģēm (10 % no biomasas), kriptofītaļģēm
(8 % no biomasas), pārējo nodalījumu aļģes kopā sastāda ap 2 % no fitoplanktona biomasas.
Konstatētas 12 zilaļģu sugas, no kurām par potenciāli toksiskām ir uzskatāmas septiņu sugu aļģes –
ģints  Cyanodictyon aļģes (30 % no kopējās biomasas),  Microcystis aeruginosa  (13 % no kopējās
biomasas), Chrysosporum bergii (5 % no kopējās biomasas), pārējās sugas sastāda niecīgu kopējās
biomasas daļu.
Pēc  fitoplanktona  kritērija  ezera  kvalitāte  ir  vērtējama  kā  laba.  Labu  kvalitāti  uzrāda  šādi
fitoplanktona  rādītāji:  kopējā  biomasa  1.53  mg/l  (2.5  mg/l  ir  vidējās  kvalitātes  robeža),
fitoplanktona  sabiedrību  raksturojošais  PCQ  indekss  (kritērijs  –  atsevišķu  nozīmīgu  taksonu
biomasas īpatsvars) ir 5.4 (6 ir vidējās kvalitātes robeža), sešas fitoplanktona dominējošās sugas
sastāda 68 % no biomasas (vidējas kvalitātes vērtība – vairāk par 80 % no biomasas sastāda 3 - 5
dominējošās sugas). Fitoplanktona kritērija parametrs hlorofils a 8.1  µg/l uzrāda augstu kvalitāti
(9.9 µg/l  ir  labas  kvalitātes  robeža).  Salīdzinoši  zemā  fitoplanktona  koncentrācija  ir  viena  no
pazīmēm,  kas  raksturo  makrofītu  ezerus  jeb  ezerus  dzidrūdens  stāvoklī  (biogēni  ir  pārsvarā
makrofītos nevis planktonā).

Hidroķīmija

Skrīveru  ezers  ir  ļoti  sekls  (vidējais  dziļums  apmēram  1.5 m),  cietūdens  (EVS  425 µS/cm),
oligohumozs  (ūdens  krāsainība  33 mg Pt/l)  –  atbilst  ezeru  1. 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.
Kopējais  fosfors  0.021 mg/l  atbilst  augstai  kvalitātei  (tuvu  labas  kvalitātes  robežvērtībai
0.025 mg/l),  kopējais  slāpeklis  0.94 mg/l  atbilst  augstai  kvalitātei  (tuvu  labas  kvalitātes
robežvērtībai 1 mg/l), savukārt ūdens caurredzamība 1.50 m atbilst vidējai kvalitātei.
Makrofītu ezeriem ir raksturīgas mazas biogēnu koncentrācijas ūdenī. Arī caurredzamībai makrofītu
ezerā vajadzētu būt līdz gruntij, tomēr tā ir tikai 1.50 m, pēc kā varētu secināt, ka ezera dzidrūdens
stāvoklis ir nestabils – makrofīti ir nepietiekamā daudzumā un pilnībā neizkonkurē fitoplanktonu.
Pēc hidroķīmijas kritērija ezera kvalitāte ir laba.

Kopējie secinājumi par ekoloģisko kvalitāti

Vērtējot pēc Upju baseinu apgabalu plānos lietotās metodikas, Skrīveru ezera ekoloģiskā kvalitāte
uzskatāma  par  labu.   Tomēr  metodika  vērtē  tikai  ūdens  kvalitātes  rādītājus  izpētes  sezonā,
nepievēršot uzmanību to stabilitātei un sezonalitātei, kā arī neievērtē ezera ekosistēmas stabilitāti. 

Būtiska Skrīveru ezera īpašība ir liels šķidru dūņu daudzums un plaši krastu pāraugumi ar
slīkšņu. Ezerā vēsturiski jau ir uzkrājies liels biogēnu, galvenokārt fosfora, daudzums.  Lielajam
biogēnu daudzumam neizbēgamas sekas ir liels daudzums augu. Augu pārpilnībai ir divi alternatīvi
varianti. Ja pārsvaru gūst fitoplanktons – izveidojas ekosistēma ar ļoti mazu ūdens caurredzamību –
pat  mazāku  par  0,3m,  zilalģu  slāni  uz  virsmas  vasaras  beigās,  atklātām  dūņām  klātu  grunti.
Makrofīti šādā ezerā ir galvenokārt lēpes, gar krastiem – niedres vai vilkvāles, iegrimušo augu nav. 
Būtiska problēma ir zivju slāpšana ziemās, un iespējama zilaļģu toksīnu klātbūtne ūdenī un zivīs
vasarā.  Otrs,  no  cilvēka  viedokļa,  optimālais,  augu  pārpilnības  variants,  ir  t.s.  ezera  makrofītu
stāvoklis jeb makrofītu ezers. Makrofītu ezerā ir  daudz iegrimušo augu, kuri nosedz vai aizklāj
grunti,  ideālā  gadījumā  visa  grunts  ir  klāta  ar  makrofītiem,  parasti  –  mieturaļģēm.  Ūdens
caurredzamība ir laba, makrofīti ir uztvēruši no ūdens gandrīz visus biogēnus, rezultātā ūdenī ir maz
fitoplanktona, kurš ir galvenais caurredzamības pazeminātājs ezeros. Tā kā grunts, it īpaši piekrastē,
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ir  blīvi  noklāta  ar  makrofītiem,  nenotiek  dūņu  uzduļķošanās.  Piegrunts  makrofīti  veicina
zooplanktona  un  zoobentosa  attīstību,  kā  rezultātā  makrofītu  ezeros  ir  daudzskaitlīga  zivju
populācija, un iespējams, arī liels vēžu daudzums. 

Lai gan pašreizējais Skrīveru ezera ekosistēmas stāvoklis ir vērtējams kā “makrofītu ezers“, tomēr
makrofītu ezera stāvokļa sasniegšana raksturojama kā nepilnīga jeb daļēja. Uz to norāda samērā
lielā zilaļģu daļa fitoplanktonā, un klasiskam makrofītu ezeram stipri viduvējā ūdens caurredzamība
– 1,5m iespējamā 2,5m vietā.  Pašlaik  Skrīveru  ezerā  iegrimušo augu struktūra  nav optimāla  –
mieturaļģes ir, bet samērā maz.

Būtiska Skrīveru ezera ekoloģiskās kvalitātes problēma ir vaļējas, nenosegtas dūņas apmēram 40%
no kopējā laukuma.  Vaļējo dūņu dēļ ezera ekoloģiskais stāvoklis ir nestabils – lielāka uzduļķojuma
gadījumā dūņas var noklāt iegrimušos makrofītus, kas uzreiz palielinās fitoplanktona koncentrāciju,
un pastiprinās iegrimušo makrofītu iznīkšanu. Savukārt nākošajā gadā iegrimušie makrofīti  lielā
daļā iepriekš kolonizēto platību var neatjaunoties, un ezera makrofītu stāvoklis var tikt paliekoši
zaudēts. Tas, ka atsevišķās ļoti seklās zonās dūņas veido ar makrofītiem nenoklātas saliņas, varētu
būt pazīme, ka ezera “makrofītu” stāvoklis tiek pamazām zaudēts. No otras puses, ezeru datubāzē ir
2004.gada komentārs, ka ezers pēdējā laikā sācis aizaugt ar smalku sūnu (acīmredzot, mieturaļģēm),
un ka ezers [no ūdensaugiem] ir ticis tīrīts.

Ūdensaugu tīrīšana Skrīveru ezeram nodara kaitējumu divos veidos: 1)samazina makrofītu kopējo
ietekmi uz biogēnu uztveršanu no ūdens, līdz ar to atstājot vairāk biogēnus fitoplanktonam situācijā,
kad  makrofītu  pārsvars  pār  fitoplanktonu  tāpat  ir  neliels;  2)makrofītu  izvākšanas  process
neizbēgami izraisa jau tā vaļējo dūņu uzduļķojumu, pasliktinot tuvējo iegrimušo augu augšanas
apstākļus.  Jebkura  makrofītu  izvākšana  Skrīveru  ezera  ekosistēmas stāvokli  pasliktinās.  It  īpaši
kaitīga būtu mieturaļģu izvākšana.  Mieturaļģes bieži kļūst  par pārcentīgu ezeru apsaimniekotāju
upuri,  jo hāru paklājs  ir viegli  aizķerams un izvelkams, atšķirībā no stipri  sakņotajām niedrēm,
vilkvālēm vai lēpēm. 

5.Pašreizējo Skrīveru ezera antropogēno slodžu un piesārņojuma 
līmeņa novērtējums, nosakot piesārņojuma avotus un to ietekmi

Pašlaik  ārējas  slodzes  uz  ezeru
neiedarbojas.  Vienīgā  zināmā
problēma  ir  2004.g.  komentārs  par
augu tīrīšanu, apjoms un ietekme nav
zināmi. 

Pie ezera Skrīveru pusē pašvaldības
zemes  īpašumā  atrodas  mazēka,
pašlaik ļoti sliktā stāvoklī. 
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6.Skrīveru ezera saimnieciskās izmantošanas potenciāla, t.sk., tūrisma 
un rekreācijas resursu izmantošanas novērtējums

Pieejamība 

No ziemeļaustrumu puses

No autoceļa P72 piebraukšana 320m
pa  labā  stāvoklī  esošu  uzbērumu,
kurš noved pie laivu ostas – kādreiz
izraktas 700m2 lielas taisnstūra veida
ūdenstilpes  blakus  ezeram,  kura  ar
ezeru  savienota  ar  šauru  caurteku.
Pašvaldības  īpašuma  krasta  līnijas
garums  120m,  pašvaldības  īpašumā
esošā  meža  platība  11  ha.  Izpētes
laikā  2018.gada  pavasarī  caurteka
bija grūti caurbraucama pat ar nelielu
laivu,  sausajā  vasarā  caurteka  bija
pilnībā  neizbraucama. Skrīveru ezers
teritorijas  plānojumā  ir  noteikts  kā
VUGD  ūdens  ņemšanas  vieta.  Pie
laivu ostas ir pietiekami daudz vietas
automašīnu  apgriešanai  un
novietošanai,  bet  bez  pietiekamas
rezerves  VUGD  tehnikas  piekļuvei
situācijā,  ja  pie  laivu  ostas  jau  stāv
vairāk  par  vienu vieglo  automašīnu.
Interesanti,  ka  kādreizējā  dabiskā
brauktuve  gar  ezera  krastu  no  laivu
ostas  uz  Skrīveru-2  mājām  tiek
uzturēta,  tai  skaitā  ir  nodrošināta
iztekošās  ūdensteces  Jaunaldaunīcas
pāriešana. 

Ezera  pretējā  (Skrīveru)  pusē
piebraukšana pa pašvaldības ceļu, un
tālāk pa maz izteiktu uzbērumu 70m
līdz  ezeram.  Pašvaldības  īpašuma
ezera  krasta  līnija  300m,  īpašuma
sauszemes daļas platība 2 ha.

Skats no ezera puses vasarā.

Laivu osta, tālāk ezers
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Izmantojamība rekreācijai

Skrīveru ezers dūņainās grunts dēļ gandrīz nav izmantojams par peldvietu. Vienīgā vieta, kas varētu
tikt piemērota peldēšanai – bradāšanai, ir laivu osta. Lai laivu ostu izmantotu peldēšanai, no tās ir
jāatsūknē dūņas līdz minerālgruntij.
Ja makrofītu stāvoklis saglabāsies, Skrīveru ezers, ierobežotā apjomā samērīgi ar nelielo platību,
var tikt izmantots makšķerēšanai, tai skaitā no laivām. Lai varētu bez grūtībām ielaist laivas ezerā,
jāplašina caurteku no laivu ostas, vai jāizbūvē jaunu laipu Skrīveru pusē.
Tā kā  pašvaldības  īpašumā abās  pusēs  ezeram ir  ievērojamas  zemes  platības,  abpus  ezeram ir
iespējams izveidot ilgstošas atpūtas vietas, ar ugunskura vietām un telts vietām. Katrā pusē jāizbūvē
pa vienai stacionārai tualetei, jānovieto nojumes, galdiņus un soliņus, un jānorāda ugunskuru vietas
un telšu vietas.  Iesakāms laivu ostas pusē veidot vienu ilgstošas atpūtas vietu,  mazliet  tālāk no
piebraukšanas ceļa. Tieši pretī piebraukšanas ceļam paredzēt vietu VUGD transporta piebraukšanai,
ko vienlaicīgi varētu izmantot arī par laivu ielaišanas vietu, aizliedzot tur automašīnu novietošanu
bez vadītāja klātbūtnes. 
Skrīveru  pusē  iespējams  izveidot  divas  ilgstošas  uzturēšanās  vietas,  vidū  saglabājot  īslaicīgas
izmantošanas  zonu.  Lai  izveidotu  divas  pieejas  vietas,  jāierīko  vienu  papildus  automašīnu
nobraukšanas no ceļa vietu, un jānodrošina automašīnu apgriešanās iespēju.

Sapropelis

Skrīveru ezerā ir apjoma ziņā neliela
– 22000 tonnas, bet augstas kvalitātes
sapropeļa atradne.  Sapropeļa veids –
organogēns, vidējā pelnainība 17,3%
(ļoti  labs  rādītājs).  Pārējā  sapropeļa
daļa - 12000 t kūdrains sapropelis ar
vidējo pelnainību 14.1%, neraugoties
uz mazāko pelnainību, nav uzskatāma
par īpaši vērtīgu.  Sapropeļa atradnē
ir  izdalīts  arī  zilaļģu  sapropelis  –
10000t, pelnainība 14,1%. Sapropeļa
pētījumā kā iespējamie izmantošanas
veidi ir uzrādīta ārstniecība, ķīmiskā
pārstrāde, mēslojums. Lai gan atradne
pēc vispārējiem rādītājiem ir kvalitatīva, tomēr relatīvi nelielā apjoma dēļ tuvākajā laikā sapropeļa
ieguvi plānot nav mērķtiecīgi. Pašreizējā konjuktūra sapropeļa nozarē pamatā ir vērsta uz sapropeļa
ieguvi un eksportu augu mēslošanas vajadzībām. Visticamākais iemesls sapropeļa pielietošanai ir
augsnes auglības palielināšanas mehānisms, kas atšķirīgs no minerālmēslojuma (vienkāršas N, P, K
palielināšanas)  mehānisma.   Pēdējā  laikā  sapropeļa  ieguve  mēslošanas  vajadzībām  Latvijā  ir
samazinājusies, bet pašlaik notiek RSU pētījums “Medicīnā izmantojamo dūņu īpašību izpēte un
rūpnieciskās ieguves metodoloģijas izstrāde”, ir paņemti sapropeļa paraugi no Audzeļu, Dūnākļa,
Ivušku, Zeiļu un Mazā Kivdalovas ezera. Iespējams, ka sapropeļa izmantošana medicīnā attīstīsies,
un Skrīveru ezers ir viena no potenciālām medicīniskā sapropeļa atradnēm. Protams, jārēķinās ar
konkurenci, jo organogēns sapropelis ar vidējo pelnainību zem 17% ir konstatēts 170 valsts ezeros,
tomēr medicīniskiem nolūkiem varētu būt svarīgi specifiski rādītāji. Jāņem vērā arī, ka sapropeļa
ieguve 2016.gadā (LVĢMC sagatavotā bilance) valstī bija 310 tonnas, bet 2017.g. - 10 tonnas, bet
dziedniecības dūņas – attiecīgi 360 un 460 tonnas.

Skrīveru ezera sapropeļa iegula, VĢD

https://www.meteo.lv/fs/CKFinderJava/userfiles/files/Geologija/DER_IZR_KRAJ_BILANCES/BILANCE_2016_03_10_2017.pdf
https://www.rsu.lv/projekts/medicina-izmantojamo-dunu-ipasibu-izpete-un-rupnieciskas-ieguves-metodologijas-izstrade
https://www.rsu.lv/projekts/medicina-izmantojamo-dunu-ipasibu-izpete-un-rupnieciskas-ieguves-metodologijas-izstrade
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7.Skrīveru ezera aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi

Pasākums prioritāte apraksts

1.Ilgtermiņa mērķis.  Ezera ekoloģiskā stāvokļa saglabāšana un uzlabošana

Aizliegums pļaut vai izvākt  
ūdensaugus, it īpaši -  
mieturaļģes

augsta Bieži vien interesenti jauc cēloni – biogēnu ieplūdi un 
uzkrāšanos ezerā, ar sekām – pastiprinātu makrofītu augšanu, 
un sajaukšanas rezultātā iegūst maldīgu secinājumu, ka ezera 
ekoloģisko kvalitāti iespējams uzlabot, izvācot makrofītus. 

Dūņu atsūknēšana dienvidu 
piekrastē

vidēja Lai novērstu dūņu izplatīšanos, iesakāms Skrīveru pusē, 
dienvidu piekrastē, uz rietumiem no laipas vietas,  atsūknēt 
dūņas no seklūdens zonas un dūņu saliņām, padziļinot ne 
vairāk kā līdz vienam metram. Pasākumam ir vairāk 
profilaktiska nozīme, ir kritiski svarīgi dūņu atsūknēšanu 
izdarīt bez ezera saduļķošanas, vislabāk – piekļūstot pa krastu. 
Ekskavēšanas izmantošana, tāpat kā amfībiju pielietošana,  nav
pieļaujama.

Aizliegums lietot motorizētus 
kuģošanas līdzekļus

augsta Skrīveru ezeram kritiski svarīgi ir ezeru neuzduļķot. 
Uzduļķošana var pilnībā iznīcināt iegrimušos augus, un šāda 
ezera ekoloģiskās kvalitātes pasliktināšanās var būt paliekoša.

Ūdensputnu medību aizliegšana
ezerā

augsta Nepieciešams novērst sapropeļa piesārņošanu ar svinu.

Aizliegums zivju krājumus 
papildināt ar karpām vai līņiem

augsta Nepieciešams novērst uzduļķošanu.

Bebru medību organizēšana pie 
Jaunaldaunīcas

vidēja Ir jānodrošina Skrīveru ezeru pret līmeņa pacelšanu.

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

Izvākt laipu vrakus zema līdz 
vidēja

Ezerā ir divi laipu vraki jeb paliekas – Skrīveru pusē pie 
mazēkas grausta laipa praktiski vairs nav izmantojama, un tai 
blakus vēl vienas laipas atliekas, un vēl - ezera ziemeļrietumu 
piekrastē, kur palikuši tikai stabi. Visai aktuāla ir laipu atlieku 
izņemšana Skrīveru pusē, tās ir pie pašvaldības krasta īpašuma,
un traucē rekreācijas darbības pie ezera. Laipas atlieku 
ziemeļrietumu pusē izņemšana ir mazāk aktuāla, tomēr arī tā 
būtu vēlama, lai padarītu drošu piepūšamo laivu izmantošanu 
ezerā. Tāpat arī būtu izvācami pa visu ezeru peldošie dēļi.

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

Padarīt izmantojamu laivu ostu augsta Pašreizējā stāvoklī, ar aizaugušu izeju uz ezeru, un ar uzkrātām
dūņām, laivu osta ir gandrīz neizmantojama. Izeju no laivu 
ostas uz ezeru vēlams paplašināt līdz 3m platumam. Izeju 
padziļināt tikai minimāli, līdz 0,5m dziļumam. 

Izveidot ilgstošas uzturēšanās 
vietu pie laivu ostas

vidēja Labiekārtot  un nedaudz paplašināt stāvvietu pie laivu ostas -  
uzbērt mežā ~ 20m2, ierīkot mežā tualeti, krastmalā galdiņu, 
ugunskura vietu ar norādi “sausa malka ir mežā”.  Iesakāms 
ierīkot telšu vietas, ar skaidri norādītu atļāvumu celt teltis. 
Teritorijā jānodrošina zāles pļaušanu.

Izveidot ilgstošas uzturēšanās 
vietu Skrīveru pusē

vidēja Skrīveru pusē ierīkot vietu vēl vienai stāvvietai (kopā būs 
divas), aizvākt mazēkas graustu, atjaunot kupicas, uzlikt divus 
komplektus galdiņus ar soliņiem. novietot informācijas stendu,
ierīkot tualeti. Teritorijā jānodrošina zāles pļaušanu.

Uzstādīt jaunu laipu Skrīveru 
pusē

vidēja Lai uzlabotu rekreācijas apstākļus Skrīveru pusē – 
demontējamās vecās laipas vietā uzstādīt jaunu, vēlams – 
daļēji peldošu.
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VUGD pieejas nodrošināšana 
ūdens ņemšanai

augsta Pie laivu ostas novietot norādi par VUGD vajadzībām 
paredzēto ūdens ņemšanas vietu, aizliedzot ceļa galā 
automašīnu stāvēšanu bez vadītāja klātbūnes.

Sapropeļa resursu aizsardzība augsta Aizliegt medības ezerā, lai izslēgtu sapropeļa piesārņošanu ar 
svinu.
Ieteikt makšķerniekiem nelietot svina atsvariņus.

Laipu ierīkošana pie 
privātīpašumiem – pieļaujama 
uz līgumu pamata

zema Lai izslēgtu jaunu laipu vraku parādīšanos, laipām dabiski 
nolietojoties, vai īpašniekam zaudējot interesi par laipas 
izmantošanu, vajadzētu noteikt, ka laipas izvietošana ezerā 
pieļaujama tikai, noslēdzot nomas līgumu ar pašvaldību.

8.Ieteikumi informācijas stendu saturam

Informācijas stends pie laivu ostas

Teritorijas shēma, norādot pašvaldības īpašuma robežas un infrastruktūras objektus.
Pašvaldības zvejas tiesību teritorijas ezerā shēma.
Informācija par ezera sapropeli, un nepieciešamību to aizsargāt no piesārņojuma
Informācija par ūdensputnu medību aizliegumu ezerā, lai izslēgtu sapropeļa piesārņošanu ar svinu.
Ieteikums makšķerniekiem nelietot svina atsvariņus Skrīveru ezerā, lai novērstu sapropeļa 
piesārņošanu ar svinu.
Aizliegums izmantot motorizētus kuģošanas līdzekļus, lai uzduļķojuma rezultātā neradītu kaitējumu
ezera ekosistēmai.
Aizliegums novietot automašīnas ceļa galā bez vadītāja klātbūtnes.
Atļāvums celt teltis.
Norādīt ugunskuru vietas,
Atļāvums mežā ņemt sausos kokus malkai.
Informācija par ezera dūņaino grunti un peldēšanās bīstamību ezerā saistībā ar grunti.
 

Informācijas stends Skrīveru pusē

Teritorijas shēma, norādot pašvaldības īpašuma robežas un infrastruktūras objektus.
Aizliegums izmantot motorizētus kuģošanas līdzekļus, lai uzduļķojuma rezultātā neradītu kaitējumu
ezera ekosistēmai.
Informācija par ezera sapropeli, un nepieciešamību to aizsargāt no piesārņojuma.
Informācija par ūdensputnu medību aizliegumu ezerā, lai izslēgtu sapropeļa piesārņošanu ar svinu.
Ieteikums makšķerniekiem nelietot svina atsvariņus Skrīveru ezerā, lai novērstu sapropeļa 
piesārņošanu ar svinu.
Aizliegums izvākt no ezera makrofītus, it īpaši mieturaļģes.
Atļāvums celt teltis.
Informācija par ezera dūņaino grunti un peldēšanās bīstamību saistībā ar grunti.
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9.Objektu un pasākumu karte

10.Informācijas avoti

1.Biedrības “Latvijas Ezeri” 2018.g. 4 reizes izdarītās ezera un apkārtnes izpētes dati, tai
skaitā 2 reizes no laivas.

2.Izmantoti Dabas aizsardzības pārvaldes 2017.g. dati par konstatētajiem Eiropas Savienības
nozīmes aizsargājamiem biotopiem. Dati ir provizoriski un Dabas aizsardzības pārvalde nav veikusi
to kvalitātes kontroli.

3.Valsts ģeoloģijas dienesta izsniegtie sapropeļa 1998.g. izpētes dati.
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