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TEKSTĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI UN DEFINĪCIJAS
BAS77 – līdz 2014.gada 30.novembrim spēkā ir Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēma
Baltijas augstumu sistēma
EQR – ekoloģiskā kvalitātes klase
ES – Eiropas Savienība
LAS-2000,5 – no 2014.gada 1.decembra spēkā ir Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS2000,5), kas ir Eiropas vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā
LVĢMC – Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, VSIA
MK – Ministru kabinets
NŪL – normālais ūdens līmenis
JD – Jūrmalas pilsētas dome
ŪTK – Ūdenstilpes kods
vjl – virs jūras līmeņa
AIZSARGJOSLAS — noteiktas platības, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan
dabiskus, gan mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju
un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes
AKTĪVĀ ZONA – paredzēta aktīvai atpūtai ar ūdens motocikliem, ūdensslēpošanai,
veikbordam un citām saistītām nodarbēm.
APSTĀDĪJUMI – iekoptas un mākslīgi apaudzētas dabas teritorijas (piemēram, parki, dārzi,
skvēri, alejas, koku rindas, ielu un ceļu stādījumi)
ĀRTELPAS ELEMENTI – objekti, kas izvietoti ārpus ēkām, paredzēti labiekārtojumam un
teritorijas funkciju uzlabošanai (piemēram, skulptūras, strūklakas, apgaismojuma laternas,
nožogojumi, rotaļu laukumi, reklāmas un informācijas zīmes)
ATPŪTAS KUĢIS — sportam un atpūtai paredzēts kuģošanas līdzeklis, kura garums ir no 2,5
līdz 24 metriem, kuru neizmanto komerciālos nolūkos un kuram nav profesionālas apkalpes
BIOGĒNĀS VIELAS — ķīmiskie elementi (slāpeklis, fosfors, ogleklis, silīcijs, sērs), kas ir
vitāli nepieciešami organismu dzīvības norisēm, ūdenī sastopami minerālsāļu un organisko
savienojumu veidā. Rodas, augu un dzīvnieku atliekām sadaloties, vai tiek ieskaloti ūdenstilpēs
ar sniega un lietus ūdeņiem
IEKŠĒJO ŪDEŅU ĪPAŠNIEKS VAI VALDĪTĀJS — valsts vai pašvaldība, kā arī juridiska
vai fiziska persona, kurai pieder iekšējo ūdeņu akvatorija vai kura to nomā
KRASTMALA – publiski pieejama josla gar virszemes ūdens objekta krastu, kas sākas no
ūdens akvatorijas un nav mazāka par tauvas joslu, izņemot esošas apbūves situācijā
KUĢU CEĻŠ – noteikta platuma akvatorijas josla kuģošanas līdzekļu satiksmei, marķēta ar
navigācijas līdzekļiem – ass bojām vai stoderēm akvatorijā, kā arī vadlīniju zīmēm krastos
KUĢOŠANAS LĪDZEKLIS —
izmantošanai uz ūdens

inženiertehniska

ierīce,

kas

konstruktīvi

paredzēta

LAIPA - virs ūdens līmeņa ierīkota uzeja, kas saistīta ar zemi un no krasta iestiepjas ūdenstilpē
MAKŠĶERĒŠANA — zvejas tiesību izmantošanu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā fiziskajai personai paredzēto makšķerēšanas tiesību izmantošana atpūtas, sporta vai citā
nolūkā zivju vai vēžu ieguvei savam patēriņam ar attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajiem

rīkiem bez tiesībām iegūtās zivis vai vēžus piedāvāt tirgū, pārdot vai nodot citām personām
labuma gūšanai
MAZIZMĒRA KUĢOŠANAS LĪDZEKLIS – airu laiva, ūdensmotocikls, kā arī motorlaiva
un kuteris, kuru garums ir mazāks par 12 metriem
PIESTĀTNE – hidrotehniska būve vai tās daļa ar nepieciešamo aprīkojumu virszemes ūdens
objekta krastā un ūdenī, kas paredzēta kuģošanas līdzekļu piestāšanai un stāvēšanai
PELDBŪVE – uz pontona vai peldošas platformas izvietots objekts, kam ir konkrēta funkcija
PROMENĀDE – labiekārtota pastaigu vieta ar dekoratīviem stādījumiem
REKREĀCIJA – cilvēka fizisko, garīgo un emocionālo spēju atjaunošana brīvajā laikā,
sabiedriski atzītas un organizētas darbības. Rekreācijas galvenās funkcijas ir dziednieciskā
(cilvēka veselības atjaunošana), izglītojošā (garīgā potenciāla attīstība) un sporta funkcija
(fizisko spēju attīstība)
RŪPNIECISKĀ ZVEJA — darbība nolūkā iegūt zivis, izmantojot rūpnieciskus zvejas rīkus
SLIPS – slīpa, nostiprināta krasta daļa kuģošanas līdzekļu ielaišanai vai izvilkšanai no ūdens,
kuras vienā vai abās pusēs var būt mols
TAUVAS JOSLA — sauszemes josla gar ūdeņu krastu, kas paredzēta ar zveju vai kuģošanu
saistītām darbībām un kājāmgājējiem
ŪDENSAUGI — ūdens bioloģisko resursu daļa, kura ir tieši saistīta ar zivju barības resursiem,
zivju dabīgo nārstu un ūdens dabiskās attīrīšanās procesu
ŪDENS KVALITĀTE – ūdens sastāva un īpašību raksturojums, kas nosaka tā derīgumu
konkrētam ūdens lietošanas veidam
ŪDENS REKREĀCIJAS ZONA – teritorija, kas tiek izmantota atpūtas organizēšanai
(peldēšanai, laivošanai) un estētiskos nolūkos, nozīmīga cilvēku labsajūtai un veselībai
ŪDENSSPORTA ZONAS – akvatorijas, kurās iespējams rīkot ar ūdenssportu saistītu
pasākumu vai sacensību organizēšanu vai izmantot sporta treniņiem
ŪDENS OBJEKTS – upe, ezers, mākslīga ūdenskrātuve
ZIVIS — visu sugu zivis, šā likuma izpratnē — arī vēži un citi ūdens bezmugurkaulnieki, kā
arī nēģi
ZIVJU RESURSI — visas zivis, kuras sastopamas Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un
teritoriālajos jūras ūdeņos, kā arī visas zivis Latvijas Republikas ekonomiskās zonas ūdeņos,
kur Latvijas Republikai ir suverēnas tiesības tās iegūt, izmantot, pētīt, saglabāt un pavairot.
Šādas tiesības Latvijas Republikai citu Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeņos, trešo valstu
ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos nosaka Eiropas Savienības tiesību akti un Latvijas
Republikas noslēgtie starptautiskie līgumi
ZVEJA — darbība nolūkā iegūt zivis, izmantojot zvejas rīkus un paņēmienus

IEVADS
Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi (turpmāk – Ekspluatācijas noteikumi)
sagatavoti, pamatojoties uz 2016.gada 7.jūnija Pakalpojuma līgumu Nr. VKB-13/16V (1.216.4.3/774), kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk– JD) un SIA „Vides
Konsultāciju Birojs”.
Noteikumi izstrādāti, ņemot vērā Tehnisko specifikāciju (līguma 1.pielikums) un Ministru
kabineta (turpmāk – MK) 27.12.2005. noteikumu Nr. 1014 „Ūdens ekspluatācijas
(apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība” prasības, pamatojoties uz Jūrmalas
pilsētas teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra
saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar
Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par Jūrmalas
pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu apstiprināšanu” prasībām.
Ekspluatācijas noteikumu mērķis ir saglabāt, labiekārtot un uzturēt ūdens objektu izmantošanas
principus, lai nepasliktinātu un uzlabotu ūdens kvalitāti (ūdens sastāva un īpašību
raksturojumu, kas nosaka tā derīgumu konkrētam ūdens lietošanas veidam), nodrošinātu
racionālu ūdens un bioloģisko resursu izmantošanu un aizsardzību, ievērojot tā ekoloģisko
stāvokli un krastmalas aizsardzības prasības.
Materiālu sagatavoja un Ekspluatācijas noteikumus izstrādāja SIA “Vides Konsultāciju Birojs”
(vienotais reģistrācijas numurs LV 40003282693, juridiskā adrese: Pils iela 7-11, Rīga, LV1050; faktiskā adrese: Ezermalas iela 28, Rīga, LV–1014).
Pētījuma izstrādes laikā veiktas konsultācijas un uzklausīti viedokļi no valsts un pašvaldības
institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, ūdenstilpei piegulošo zemju īpašniekiem u.c.
ieinteresētām personām: biedrībām „……….” un „……………………..”
atsevišķiem piekrastes zemju īpašniekiem un apsekojumu laikā satiktiem gājējiem un
laivotājiem.
Veikta ūdens objekta apsekošana dabā, attiecīgi vizuāli novērtēta upes daļas estētiskā un
ainaviskā vērtība. Funkcionāli analizētas esošās un plānotās izmantošanas un publiskās
piekļuves iespējas. Izmantota fotogrāfija no http://www.jurmalasosta.lv/fotogalerija/.
Sagatavojot kartogrāfisko materiālu, atspoguļota aktuālā informācija par teritorijas pašreizējo
un atļauto izmantošanu, dabai nozīmīgām teritorijām, kultūrvēsturiskiem objektiem,
degradētām teritorijām, krastu tipiem, publiski pieejamām krastmalām un citiem ekspluatācijā
nozīmīgiem aspektiem.
Izstrādājot Ekspluatācijas noteikumus, ņemts vērā, ka ar 2014. gada 1. decembri Latvijā ir
jauna augstumu sistēma. Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmu (saīsināti BAS77)
nomaina Eiropas Vertikālā atskaites sistēma (saīsināti EVRS no angļu valodas European
Vertical Reference System), kuras realizācija Latvijas teritorijā ir Latvijas normālo augstumu
sistēma epohā 2000,5 (saīsināti LAS-2000,5).
Ekspluatācijas noteikumi tiek saskaņoti ar pašvaldībām, valsts zinātnisko institūtu „Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts”, Valsts vides dienesta Lielrīgas
reģionālo vides pārvaldi un Dabas aizsardzības pārvaldi.

LIELUPES EKSPLUATĀCIJAS (APSAIMNIEKOŠANAS)
NOTEIKUMI
1. Vispārīgie dati:
1.1. ūdens objekta nosaukums

Lielupe no Rīgas jūras līča (0,0 pik.) līdz
Kviešu ielai Jūrmalas pilsētā (29,00 pik.)

1.2. atrašanās vieta

Jūrmalas pilsētas teritorija

1.3. ģeogrāfiskās koordinātas

X 313849,934
Y 486052,301

1.4. ūdenstilpes kods

38 (MK 14.08.2012. noteikumi Nr. 551
„Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru”)

1.5. upes baseins, kurā atrodas ūdens objekts

Lielupes baseins

1.5.1. upe, kur atrodas ūdens objekts

Lielupe

1.5.2. attālums no ietekas jūrā

Lielupes posma garums pa piketiem ir
28 850 m Jūrmalas pilsētas teritorijā

1.6. ūdens objekta veids
1.6.1. dabīga ūdenstilpe

upe

1.6.2. dabīga ūdenstilpe ar mākslīgi nav attiecināms
mainītiem ūdens līmeņiem kopš ____.gada;
1.6.3. mākslīgs uzpludinājums
ūdenskrātuve) kopš _____.gada
1.6.4.
jaunveidots
(ūdenskrātuve, dīķis, kanāls)

(dīķis, nav attiecināms

uzpludinājums nav attiecināms

1.7. ūdens objekta saimnieciskās izmantošanas
veids

rekreācijai, sportam, kuģošanas līdzekļu
satiksmei, zvejai un amatierzvejai –
makšķerēšanai (vadošais princips –
saglabāt, labiekārtot un uzturēt ūdens
objektu (turpmāk – ŪO), noteikt ŪO
izmantošanas principus, lai nepasliktinātu
un uzlabotu ūdens kvalitāti (ūdens sastāva
un īpašību raksturojumu, kas nosaka tā
derīgumu konkrētam ūdens lietošanas
veidam), nodrošinātu racionālu ūdens un
bioloģisko resursu izmantošanu un
aizsardzību, ievērojot tā ekoloģisko stāvokli
un krastmalas aizsardzības prasības

2. Ūdens objekta raksturojums
2.1. morfometriskais un hidroloģiskais
raksturojums
2.1.1. ūdens objekta sateces baseins

Lielupes kopējais sateces baseins (Latvijā
un Lietuvā) – 17 600 km2
Lielupes upju baseinu apgabala platība

Latvijas teritorijā ir 8849 km².
2.1.2. baseina relatīvā mežainība (%)

Lielupes upju baseinu apgabala mežainība ir
samērā augsta – 38%, tomēr mežiem klātās
teritorijas izplatītas ļoti nevienmērīgi.
Kopējā mežu platība ir ~3360 km2 ;
Jūrmalas pilsētas posmā nav attiecināms

2.1.3. baseina relatīvā purvainība (%)

9, Jūrmalas pilsētas posmā nav attiecināms

2.1.4. pavasara palu maksimālais caurplūdums
Q 1 % (m3/s) Lielupes vidējais gada caurplūdums ir 93,8
m3/s, notece 170 mm/gadā. Vidējais
caurplūdums var ievērojami mainīties no
gada gadā. Mazūdens gadā Lielupes vidējais
caurplūdums var nokristies gandrīz uz pusi
– līdz 60 m3/s, savukārt daudzūdens gadā
upes vidējais caurplūdums var pārsniegt 180
m3/s.
Q 5 % (m3/s)
2.1.5. vasaras minimālais caurplūdums
Q min 30d. 95 % (m3/s) Nav datu
Q ekol. (m3/s) 93,81
2.1.6. normālais ūdens līmenis (NŪL) (m)
Latvijas augstumu sistēmā (LAS)

Lielākā upe ir Lielupe, kas ir otra lielākā
Latvijas upe aiz Daugavas. Lielupes garums
Latvijas teritorijā ir 119 km, kopējais – 130
km. Par Lielupes sākumu uzskata Mūsas un
Mēmeles sateces vietu lejpus Bauskas, šeit
upes ūdens līmenis parasti ir daži metri virs
jūras līmeņa. No šīs vietas virzienā uz upes
grīvu Lielupes kritums ir 5 – 10 cm/km.2

2.1.7. zemākais ūdens līmenis (ZŪL) (m)
Baltijas augstumu sistēmā

-0,6 (2006.g.)

2.1.8. augstākais (plūdu) 1 % ūdens līmenis
(AŪL) (m) Latvijas augstumu sistēmā

+2,24m vjl (1924.g. posmā no Slokas līdz
grīvai) 3

2.1.9. kopējais ūdens objekta tilpums normālam
ūdens līmenim (tūkst. m3)

Nav attiecināms

2.1.10. lietderīgais tilpums (tūkst. m3)

Nav attiecināms

2.1.11. virsmas laukums normālam ūdens
līmenim (ha)

Lielupes ūdens platība Jūrmalas pilsētas
teritorijā 1011 ha

2.1.12. ūdens objekta garums (km)

Lielupes garums Latvijas teritorijā ir 119
km, kopējais – 130 km

2.1.13. ūdens objekta lielākais platums (km)

Pie Jūrmalas pilsētas robežas ~0,45m

1
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Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2016.-2021.gadam
3
SIA “JZ” sagatavotais materiāls, 24.lpp.
2

2.1.14. ūdens objekta vidējais dziļums (m)

Nav metodikas vidējā dziļuma aprēķinam;
8 – 12 m, vietām 15 – 20 m4

2.1.15. ūdens objekta maksimālais dziļums (m)

15

2.1.16. krasta līnijas garums (km)

Kreisajā krastā – 45,8
Labajā krastā – 45,2

2.1.17. seklūdens zonas (dziļums mazāks par 0,5 Nav attiecināms
m) platība
2.1.18. ilggadīgā vidējā notece gadā ūdens
objektā (milj. m3)

Dati nav pieejami Lielupes baseina
apsaimniekošanas plānā.
3.5 km3, ar amplitūdu no 1.9 km3 līdz 5.9
km3 gadā5

2.1.19. ietekmēto zemju platība normālam ūdens Nav attiecināms
līmenim (ha)
2.2. ūdens objekta ekoloģiskā stāvokļa
raksturojums
2.2.1. prioritārie ūdeņi (ūdens objekta atbilstība
normatīvo aktu prasībām par virszemes un
pazemes ūdeņu kvalitāti)

Saskaņā ar MK 12.03.2002. noteikumiem
Nr.118 „Noteikumi par virszemes un
pazemes ūdeņu kvalitāti” Lielupe ir noteikta
par prioritārajiem karpveidīgo zivju
ūdeņiem.

2.2.2. ūdens objekta hidroloģiskā režīma ietekme uz piegulošo platību gruntsūdens līmeņiem
Lielupes hidroloģisko režīmu ūdens objektā nosaka ģeogrāfiskie apstākļi un upes konfigurācija
grīvā, pirms ietekas Rīgas jūras līcī. Sākot no Jelgavas, Lielupe tek pa piejūras zemieni – Tīreļu
līdzenumu, līdz sasniedz Sloku, kur mainās ģeoloģiskie apstākļi. Pirms Slokas upei ceļu uz jūru
aizšķērso pamatiežu dolomītu kāpsle – Jāņraga sēklis un kāpas, kā rezultātā Lielupe pirms
Slokas pagriežas A virzienā un apmēram 30 km līdz grīvai tā plūst paralēli jūras krastam starp
kāpu rindām.
Gruntsūdens līmenis ūdens objekta teritorijā pārsvarā atrodas 0,5 – 2,0 m. Kāpu masīvos
gruntsūdens dziļums var sasniegt 8-10 m. Pirmais ūdeni saturošais horizonts ir kvartāra perioda
Litorīnas jūras aluviālie un eolie smilšanie nogulumi (aQIV, eQIV). Hidroģeoloģiskos
apstākļus teritorijā nosaka reljefs un labi filtrējošo smilšaino grunšu izplatība. Gruntsūdeņi
barojas no nokrišņiem un virszemes ūdeņiem, gruntsūdeņu atsodze notiek Rīgas jūras līcī un
Lielupē. Uz D no dzelzceļa līnijas Rīga – Tukums gruntsūdens plūsmas virziens ir Lielupes
virzienā, savukārt teritorijā uz Z no dzelzceļa līnijas – jūras virzienā.
Virszemes ūdeņu režīms Lielupē vāji ietekmē apstākļus gruntsūdens horizontā. Pazemes ūdeņu
horizonta, dziļāka par gruntsūdeni, hidroloģiskie apstākļi nav atkarīgi no Lielupes hidroloģiskā
režīma.
2.2.3. hidrobiocenožu raksturojums, tajā skaitā dati par kopējo un virsūdens aizaugumu (%)
Lielupe posmā no Slokas līdz grīvai ir antropogēni ietekmēta upe ar paaugstinātu biogēno
elementu - fosfora un slāpekļa koncentrāciju. Šajā posmā dominë gliemeži Gastropodia grupa
ar konstatētajäm sugām Viparus contectus, Viviparus viviparus, Radiz ovata, Radix auricularia.
4
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http://www.upes.lv/informacija/lielupes-baseins/

No pārējām pārstāvētajām sugām lielākā skaitā konstatētas viendienītes Baetidae, ūdens ēzelīši
Asellus aquaticus, dēles Erpophbella sp. un stobriņtārpi Tubificidae. Šāds sugu sastāvs liecina
par pastāvīgu antropogēno piesārņojumu.
Pie Gātes caurtekas konstatēta daudzveidīga gliemežu fauna (dominē Viviparus viviparus,
Radix auricularia). Uz kopējā fona izceļas dēles Erbobdella octoculata un ūdens ēzelīši Asellus
aquaticus, kas liecina par antropogēnā piesārņojuma klātbūtni. Pie Majoriem sugu sastāvs upē
ir nabadzīgs, šeit dominē mainīgā sēgliemene Dreissena polymorpha un dažas atsevišķas
gliemežu sugas — parsvarā Radix ovata un Bithynia tentaculata.
Aizauguma pakāpe Lielupē ir mainīga. Lielākā aizauguma pakāpe ir vērojama Lielupes posmā
no Gātciema līdz Slokai. Šajā posmā Lielupes dziļums samazinās un pieaug aizauguma pakāpe.
Piekrastes joslā dominē makrofīti — niedres (Phragmites australis), atsevišķās vietās dzeltenās
lēpes (Nuphar lutea) un raglape (Ceratophyllum demersum). Šo sugu klātbūtne norāda uz to, ka
antropogēnā ietekme upē ir būtiska. Lielupes gultnē upes posmā pie Slokas augu praktiski nav.
Lielupes fitoplanktonu raksturo sezonālas variācijas. Vasaras sākumā Lielupe pie Gātes
caurtekas un pie Majoriem — fitoplanktona cenozē dominē kripofīti – kramaļģes. Vasaras vidū
Lielupē pie Gātes caurtekas un Majoriem konstatēta masveida zaļaļģu savairošanās. Vasarā
hlorofila koncentrācijas vidēji augstas ir pie Majoriem, augstas — pie Gātes caurtekas. Vasaras
beigās hlorofila un biomasas rādītāji sasniedz vidēji augstas vērtības. Biocenozē pārsvarā
dominē kramaļģes un kripofītaļģes. Atsevišķos gadījumos pie Majoriem ir konstatētas
potenciāli toksiskās zilaļģes, nelielā skaitā arī pie Gātes caurtekas. Noteiktie rādītāji liecina par
eitrofikācijas tendencēm posmā no Gātes caurtekas līdz Majoriem.
2.2.4. ihtiofaunas raksturojums
Lielupes zivju faunas veidošanos nosaka tās raksturlielumi. Lielupes lejtecē ir plata potamāla
tipa ūdenstece, kurā dominē lēnteču biotopi, savukārt Lielupes augštecē augšpus Mežotnes un
tās baseina ūdenstecēs sastopami arī ritrāla tipa biotopi. Lielupe ir savienota ar Rīgas jūras līci,
Babītes ezeru un Daugavas lejteci. Iepriekšminētie faktori nosaka, ka Lielupē var būt
sastopama lielākā daļa no Latvijai raksturīgajām saldūdens un ceļotājzivju sugām, kā arī
atsevišķas jūrai raksturīgo sugu zivis.
Lielupes lejtecē Jūrmalas pilsētas teritorijā var būt sastopamas vairāk nekā 30 Lielupē un ar to
savienotajos ūdeņos konstatētās zivju sugas (sugas uzskaitītas alfabēta secībā): akmeņgrauzis
Cobitis taenia, asaris Perca fluviatilis, ausleja Leucaspius delineatus, ālants Leuciscus idus,
bārdainais akmeņgrauzis Barbatula barbatula, deviņadatu stagars Pungitius pungitius, karpa
Cyprinus carpio, karūsa Carassius carassius, kaze Pelecus cultratus, ķīsis Gymnocephalus
cernua, lasis Salmo salar, līdaka Esox lucius, līnis Tinca tinca, plaudis Abramis brama, pīkste
Misgurnus fossilis, plekste Platichthys flesus, plicis Blicca bjoerkna, rauda Rutilus rutilus,
rudulis Scardinius erythrophthalmus, salaka Osmerus eperlanus, salate Leuciscus aspius, sams
Silurus glanis, sapals Squalius cephalus, sīga Coregonus spp., spidiļķis Rhodeus sericeus,
strauta nēģis Lampetra planeri, sudrabkarūsa Carassious gibelio, taimiņš Salmo trutta,
trīsadatu stagars Gasterosteus aculeatus, upes nēģis Lampetra fluviatilis, vēdzele Lota lota,
vīķe Alburnus alburnus, vimba Vimba vimba, zandarts Sander lucioperca, zutis Anquilla
anquilla u.c.
Šo noteikumu kontekstā par prioritārajām zivju sugām var uzskatīt Lielupes lejtecē
zivsaimnieciski svarīgākās zivju sugas un nozīmīgākās aizsargājamo zivju sugas. Rūpnieciskā
zveja Lielupē netiek veikta. Spriežot pēc vēsturiskajiem nozvejas datiem, informācijas par
makšķernieku lomiem Lielupes baseinā organizētajā licencētajā makšķerēšanā, kā arī
informācijas par makšķernieku lomiem citās lielajās upēs, var secināt, ka lomu pamatmasu
veido 5 – 6 sugu zivis: līdaka, rauda, asaris, plaudis, plicis un sudrabkarūsa. To migrācijas laikā
makšķerēšanā nozīmīgas ir arī vimbas un salakas. Par sugu aizsardzībā nozīmīgākajām sugām
var uzskatīt anadromās sugas (lasis, taimiņš un upes nēģis), kas iekļauti vairākos nacionālajos
un starptautiskajos sugu aizsardzības normatīvajos aktos, un zuti, kuru Eiropas populācijas

saglabāšanai tiek veikti Eiropas Savienības mēroga pasākumi. Citu aizsargājamo sugu
(akmeņgrauzis, spidiļķis u.c.) populāciju saglabāšanā Lielupes lejteces nozīme ir neliela.
2.2.5. ekoloģiskā stāvokļa vērtējums un to ietekmējošie faktori
Visu Lielupes upju baseinu apgabala pārrobežu upju ūdens objektu ķīmiskā kvalitāte, pēc
Lietuvas Vides aģentūras sniegtajiem datiem, ir vērtējama kā laba. Uz Lielupes
apsaimniekošanas plāna izstrādes brīdi nav bijusi pieejama informācija par ķīmiskās kvalitātes
novērtējumā izmantotajiem rādītājiem Lietuvas teritorijā, kā arī par ūdens objektu apsekojumu
biežumu ar mērķi noteikt prioritāro vielu koncentrācijas ūdenī. Latvijas teritorijā visu
pārrobežu ūdens objektu, kuros ir veikts prioritāro vielu monitorings ūdenī, ķīmiskā kvalitāte ir
novērtēta kā laba.
Vērtējot ūdeņu kvalitātes stāvokli un tā atbilstību izvirzītajiem mērķiem, tiek novērtēts, kuriem
ūdens objektiem pastāv risks nesasniegt izvirzītos vides kvalitātes mērķus, kas tiek saukts par
“riska novērtējumu”. Tas balstās uz esošā stāvokļa un slodžu analīzes rezultātiem. Taču tā kā
upju baseinu apgabali ir dinamiskas sistēmas, kas reaģē uz virkni faktoru, īpaši, nozaru
ekonomisko attīstību, vides likumdošanas prasību ieviešanu, līdz ar to slodzes uz ūdens
objektiem un to stāvoklis var laika gaitā mainīties.6
2.3. ūdens objekta un tā piekrastes joslas saistība ar aizsargājamām teritorijām un
aizsargājamiem dabas objektiem
Ķemeru nacinālais parks
Ķemeru nacionālais parks (NP) ir valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija, kas
nodibināta 1997.g. ar likumu (Ķemeru nacionālā parka likums, 1997.12.06.). “Nacionālais
parks ir izveidots, lai saglabātu šīs teritorijas dabas, kultūrvēsturiskās un kurortoloģiskās
vērtības, lai aizsargātu minerālūdeņu un ārstniecisko dūņu veidošanās procesus, kā arī lai
veicinātu nenoplicinošu saimniecisko darbību, dabas tūrismu un ekoloģisko izglītību (Ķemeru
nacionālā parka likums, 2001). Iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju
(NATURA 2000) sarakstā.
Ķemeru NP teritorija atrodas ~50 km no Rīgas un labi sasniedzama pa Ventspils, Liepājas un
Jūrmalas šosejām, kā arī dzelzceļu – Rīga – Tukums (stacijas Kūdra, Ķemeri, Smārde).
Teritorijas platība ir 38 165 ha sauszemes un 1 954 ha jūras akvatorija. Starptautiski nozīmīgs
mitrājs - Kaņiera ezers ornitoloģiski un īpaši aizsargājamo augu sugu ziņā ir viens no 6
bagātākajiem ezeriem Latvijā. Ezers ir daļa no kopējā sateces baseina, kurā ietilpst arī Slocenes
upe un Valguma ezers. Ķemeru NP biotopus veido meži (57 %), purvi (24 %), ūdeņi (11 %),
pļavas (6 %), u.c., kuros konstatētas 897 vaskulāro augu sugas (76 - īpaši aizsargājamas), 207
sūnu sugas (34 ir īpaši aizsargājamas), 586 sēņu sugas, 148 ķērpju sugas, 237 putnu sugas, 18
medījamo dzīvnieku sugas, 8 sikspārņu sugas, vismaz 4 kukaiņēdāju sugas, 7 peļveidīgo
grauzēju sugas un 3100 kukaiņu sugas (23% no Latvijas zināmo kukaiņu faunas). Ķemeru NP
konstatēti 26 biotopi, kas iekļauti ES Biotopu direktīvā‚ to skaitā 10 ir prioritāri aizsargājami
(no tiem - pārmitri platlapju meži, nogāžu un gravu meži, kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi,
avoti, kas veido avotkaļķus un pelēkās kāpas, ir īpaši aizsargājami biotopi Latvijā).
Ķemeru NP ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns (saskaņā ar Latvijas Republikas vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu
Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” Ķemeru Nacionālā parka
dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim) un
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (MK 06.09.2016. noteikumi Nr.601
“Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”).
Dabas parks “Ragakāpa”
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Dabas parks “Ragakāpa” atrodas Jūrmalas pilsētas A daļā, Lielupes grīvas kreisajā krastā,
dibināts 1962.gadā. Šī ir viena no 13 īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kas atrodas
Latvijas jūras piekrastē un otra lielākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija Jūrmalas pilsētas
administratīvajās robežās. Parks ir nozīmīga mežaino jūrmalas kāpu aizsardzības vieta, tur
kāpās atrodas vecas priežu audzes, kas vietām atblst dabisko meža atslēgas biotopu kritērijiem.
Dabas parka kopējā platība ir 150 hektāri. Parks iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas
teritoriju (NATURA 2000) sarakstā.
Dabas parkam “Ragakāpa” ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns (saskaņā ar Latvijas
Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada
18.februāra rīkojumu Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa
pagarināšanu” dabas parka „Ragakāpa" dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts
līdz 2019.gada 31.decembrim) un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (MK
10.08.2004. noteikumi Nr.702 “Dabas parka “Ragakāpa” individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi”).
Dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas”
Dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas” izveidots 2004. gadā 277 ha platībā, lai aizsargātu
pļavas Lielupes krastos. Liegums atrodas Jūrmalas pilsētā un sastāv no 6 teritorijām abos upes
krastos. Teritorija veidota, lai aizsargātu Lielupes grīvā sastopamu Latvijā ļoti retu un izzūdošu
pļavu veidu – jūrmalas palieņu pļavas, pļavas ar zilgano molīniju u.c. (kopā 11 veidu), gan arī
īpaši retu augu sugu– purva mātsakni, kam šeit ir Latvijā bagātākā atradne. Lieguma teritorijā ir
sastopamas arī 12 citas Latvijā īpaši aizsargājamas augu sugas. Liegums iekļauts Eiropas
nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) sarakstā.
Dabas liegumam “Lielupes grīvas pļavas” ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns (darbības
termiņš dabas liegumam „Lielupes grīvas pļavas” ir pagarināts līdz 2013.gada 31.decembrim
saskaņā ar vides ministra 2010.gada 6.janvāra rīkojumu Nr.2 „Par dabas aizsardzības plāna
darbības termiņa pagarināšanu”); individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nav
izstrādāti, spēkā MK 15.06.1999. noteikumi Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem" un MK
16.03.2010. noteikumi Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi".
Dabas parks “Piejūra”
Dabas parks “Piejūra” izveidots 1962.gadā no Vecāķiem līdz Gaujas grīvai, lai saglabātu kāpu
mežus, priekškāpas un pludmali, kuriem ir liela nozīme piekrastes dabas saglabāšanā un
iedzīvotāju atpūtas nodrošināšanā. 1999. gadā dabas parku paplašināja no Vakarbuļļiem līdz
Inčupei. Atrodas Lielupes grīvas labajā pusē. Teritorija veidota daudzu retu piejūras biotopu
aizsardzībai, mezotrofu ezeru ar oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrībām minerālvielām
nabadzīgās ūdenstilpēs un to krastmalās. Īpaši nozīmīgi ir tādi biotopi kā embrionālās kāpas,
priekškāpas, mežainas jūrmalas kāpas un veci boreāli meži. Sauszemes kopplatība ir apmēram
4103 ha un kas aizņem ap 38 km garu un 0,5–2 km platu joslu Rīgas jūras līča krastā no
Vakarbuļļiem līdz Inčupei. Tā skar 3 lielu upju (Lielupes, Daugavas un Gaujas) grīvas. Dabas
parks iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) sarakstā.
Dabas parkam “Piejūra” ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns (saskaņā ar Latvijas Republikas
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra K.Gerhada 2016.gada 18.februāra rīkojumu
Nr.24 „Par dabas aizsardzības plānu darbības termiņa pagarināšanu” dabas parka „Piejūra"
dabas aizsardzības plāna darbības termiņš pagarināts līdz 2019.gada 31.decembrim);
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nav izstrādāti, spēkā MK 09.03.1999.
noteikumi Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem".
Dabas liegums “Darmštates priežu audze”

Dabas liegums ”Darmštates priežu audze” atrodas Jūrmalas pilsētas D daļā, Lielupes upes
labajā krastā. Teritorija dibināta 1977.gadā, lai aizsargātu īpatnēju priežu audzi, kas sēta 20. gs.
sākumā no Vācijas ievestām sēklām. Dabas liegumā priedes ir vairāk nekā 120 gadu vecas.
Priežu audze ir neizdevies mēģinājums 20.gs. sākumā ieaudzēt Latvijas klimatiskajiem
apstākļiem neatbilstošās Darmštates priedes. Šī ir viena no 4 un pati mazākā īpaši
aizsargājamām dabas teritorija, kas atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajās robežās. Dabas
lieguma kopējā platība ir tikai 4,9 hektāri. Liegums nav iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo
dabas teritoriju (NATURA 2000) sarakstā.
Dabas liegumam “Darmštates priežu audze” ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns (darbības
termiņš 2006.-2016.); individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nav izstrādāti,
spēkā MK 15.06.1999. noteikumi Nr. 212 "Noteikumi par dabas liegumiem" un MK
16.03.2010. noteikumi Nr. 264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi".
Dabas objekts “Baltā kāpa”
Vietējas nozīmes īpaši aizsargājams ģeoloģiski – morfoloģisks dabas objekts ar platību 60 ha.
Izveidots ar Jūrmalas pilsētas tautas deputātu padomes 1991.gada 27.jūnija 15.sasaukuma
11.sesijas 2.sēdes lēmumu “Par vietējas nozīmes īpaši aizsargājama dabas objekta izdalīšanu
Jūrmalas pilsētā”.
Baltā kāpa ir Bolderājas—Priedaines kāpu grēdas galējais rietumu gals, kas beidzas ar 15 - 20
m augstu, brūkošu krauju, ko pastāvīgi apskalo Lielupe, atrodas 4 kilometrus no Priedaines
dzelzceļa stacijas Lielupes krastā. Izvietojusies Jūrmalas pilsētas teritorijā Lielupes labajā
krastā starp Priedaini un Vārnukrogu. Baltā kāpa ir asimetriska vaļņveida kāpa ar 100 - 200 m
lēzenu ziemeļu nogāzi un 30 - 50 m stāvu dienvidu nogāzi. Absolūtais augstums ir 20 - 21 m
v.j.l.7 Veidojusies Lielupes krastā pēc tam, kad Lielupe 1757. gadā pārrāva zemes šaurumu,
izveidojot jaunu ieteku jūrā, vējam lielas smilšu masas pārvietojot iekšzemes virzienā.
Objektam nav izstrādāta un apstiprināta dabas aizsardzības plāna.
2.4.
ūdens
raksturojums

līmeņa

regulēšanas

būvju nav attiecināms

3. Ūdens objekta ekspluatācijas nosacījumi
3.1.
hidrotehnisko
nosacījumi

būvju

ekspluatācijas nav attiecināms

3.1.1. noteces regulēšanas pasākumi

nav attiecināms

3.1.2. hidromezgla darbība ārkārtējos (plūdu) nav attiecināms
apstākļos
3.1.3. minimālā vai ekoloģiskā caurplūduma nav attiecināms
tehniskais nodrošinājums
3.1.4. ūdens resursu izmantošana mazūdens nav attiecināms
periodā
3.1.5. darbības ierobežojumi zivju nārsta periodā
Lielupes lejtece atrodas ceļotājzivju migrācijas ceļā. Attiecīgi šo noteikumu kontekstā zivju
nārsta periodā nepieciešams iekļaut gan zivju nārsta laiku, gan laiku, kad norisinās ceļotājzivju
nārsta migrācija. Nārsta un nārsta migrācijas laiks ir mainīgs un atkarīgs no konkrētā gada
apstākļiem. Balstoties uz līdzšinējo pieredzi, par nārsta periodiem Lielupē var uzskatīt dažādu
sugu saldūdens zivju nārsta maksimuma laiku no 1. aprīļa līdz 20. jūnijam, vimbu pavasara
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nārsta migrācijas maksimumu no 15. aprīļa līdz 15. maijam, ceļotājzivju rudens migrācijas
maksimumu no 1. oktobra līdz 15. novembrim un salaku nārsta migrācijas un nārsta laiku no
1. februāra līdz 15. aprīlim.
Lielupes lejtece faktiski visā tās garumā (izņemot atsevišķas vietas, kur krastu pārveidojumu
dēļ upes krastu tuvumā nav ūdensaugu joslas) ir piemērota saldūdens zivju nārstam un mazuļu
attīstībai. Attiecīgi prioritāro zivju nārsta vietu izdalīšana šajos noteikumos nav iespējama.
Lielupes lejteces lielā platuma dēļ faktiski nav iespējams izdalīt arī prioritāros ceļotājzivju
migrācijas ceļus.Veicot ostas padziļināšanas darbus, tie jāsaskaņo normatīvos aktos paredzētā
kārtībā.
Ierobežojumi rekreācijai un sporta pasākumiem
Prioritārajā saldūdens zivju nārsta laikā sporta un rekreācijas pasākumus vēlams organizēt
vietās, kur ir izveidota sporta un rekreācijas infrastruktūra. Lielās saldūdens zivju nārsta vietu
platības dēļ vērā ņemama sporta un rekreācijas aktivitāšu ietekme uz saldūdens zivju dabisko
atražošanos ir maz ticama. Attiecīgi šīs prasības izpilde ir vēlama, taču ne obligāta.
Ierobežojumi makšķerēšanai (arī makšķerēšanas sacensību rīkošanai)
Makšķerēšanas kārtību Lielupē nosaka MK 22.12.2015. noteikumi Nr. 800 „Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”. Minēto noteikumu prasības kopumā ir pietiekamas
zivju nārsta aizsardzības nodrošināšanai. Ņemot vērā salīdzinoši lielo saldūdens zivju nārsta
vietu platību Lielupes lejtecē papildu ierobežojumu noteikšana šajos noteikumos nav
nepieciešama.
Ceļotājzivju rudens nārsta migrācijas laikā no 1. oktobra līdz 15. novembrim Lielupes lejtecē
nav vēlama spiningošanas un citu makšķerēšanas sacensību rīkošana, kurās pastāv augsts lašu
un taimiņu nejaušas noķeršanas risks. Ņemot vērā to, ka makšķerēšanas sacensību nolikumi ir
jāsaskaņo ar vairākām institūcijām, citu makšķerēšanas sacensību ierobežojumu noteikšana
zivju nārsta laikā šajos ekspluatācijas noteikumos nav nepieciešama.
Citi ierobežojumi
Saldūdens zivju nārsta laikā no 1. aprīļa līdz 20. jūnijam nav pieļaujami būvniecības,
padziļināšanas, smilšu ieguves u.c. darbi, kas tieši vai netieši saistīti ar ūdensaugu joslu
Lielupes lejteces krasta tuvumā, izņemot normatīvos aktos paredzētās saskaņotās darbības.
Ceļotājzivju rudens un pavasara migrācijas laikā no 1. oktobra līdz 15. novembrim un no
15. aprīļa līdz 15. maijam, kā arī salaku nārsta migrācijas un nārsta laikā no 1. februāra līdz
15. aprīlim nav pieļaujami būvniecības, padziļināšanas, smilšu ieguves un citi darbi Lielupes
centrālajā straumē (upes vidus daļā). Šajā laika periodā nepieciešams ierobežot arī būvniecības
un citus darbus, kas potenciāli saistīti ar ūdens kvalitātes pasliktināšanos vai būtisku trokšņa
emisiju (pāļu dzīšana u.c.). Darbus saskaņo normatīvos aktos noteiktā kārtībā.
3.2. saimnieciskās darbības nosacījumi:
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.

Kuģošanas līdzekļu satiksme;
Lielupes un tās piekrastes zonas rekreatīvā potenciāla saglabāšana un palielināšana;
Lielupes zivsaimnieciskā potenciāla saglabāšana un palielināšana;
Lielupes un tai piegulošo teritoriju floras un faunas eksistences un daudzveidības
nodrošināšana;
3.2.5. Lielupes krastos esošo īpaši aizsargājamo teritoriju aizsardzība un saglabāšana,
vienlaicīgi nodrošinot to pieejamību sabiedrībai.

3.2.1. ūdens objekta izmantošana ekspluatācijas noteikumos paredzētās saimnieciskās darbības
veikšanai
3.2.1.1. Lielupe un tās piekrastes zona var tikt izmantota rekreācijai (peldvietas un
atpūta uz ūdeņiem), sportam (ūdenssportam) kuģošanas līdzekļu piestātņu
izvietošanai, kuģošanas līdzekļu satiksmei un zvejai, kā arī citiem rekreācijas
veidiem, ja tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem un citiem spēkā esošajiem

normatīvajiem aktiem un šajos
apsaimniekošanas noteikumiem.

noteikumos

izvirzītajiem

Lielupes

3.2.1.2. Šo noteikumu 1.7. punktā minētie rekreācijas veidi tiek organizēti vietās, kur tas
paredzēts šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā pielikumā, kā arī vietās, kas ir
noteiktas pašvaldību teritorijas plānojumos, ja tas nav pretrunā ar šajos
noteikumos izvirzītajiem Lielupes apsaimniekošanas veidiem.
3.2.1.3. Makšķerēšana tiek veikta atbilstoši MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 800
„Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” prasībām.
3.2.1.4. Zvejniecības likuma 16.panta 4.daļa nosaka, ka Lielupē rūpnieciskā zveja ir
aizliegta, izņemot zušu, nēģu un stagaru specializētu zveju, zveju īpašos nolūkos
un zinātniskās izpētes nolūkos.
3.2.1.5. Lielupes krastos zemes īpašnieks (vai valdītājs) var ierīkot labiekārtotas
peldvietas šajos noteikumos noteiktajās vietās. Jaunu peldvietu ierīkošana jāveic
atbilstoši 10.01.2012. MK noteikumiem Nr.38 “Peldvietu izveidošanas un
uzturēšanas kārtība”, kas nosaka peldvietu izveidošanas un uzturēšanas kārtību, kā
arī peldvietu drošības prasības. Peldvietu higiēnas prasības noteiktas 06.07.2010.
MK noteikumos Nr.608 “Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes
nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai”, to ierīkošana jāveic arī
saskaņā ar 12.06.2014. Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.15 “Par
Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu” noteikto kārtību un
prasībām.
3.2.1.6. Peldvietas īpašniekam (vai valdītājam) jānodrošina sertificēta glābšanas
dienesta un pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus peldvietā.
3.2.2. piekrastes platību izmantošana ūdens objekta aizsargjoslā
Lielupei piegulošās sauszemes teritorijas izmantojamas atbilstoši Jūrmalas pilsētas teritorijas
plānojumā noteiktajai šo teritoriju izmantošanai un apbūvei un šiem Ekspluatācijas
noteikumiem8.
Dabīgo krasta ainavu aizsardzībai un ekspozīcijai, kā arī tauvas joslas principu nodrošināšanai
akvatorijā var izvietot krastmalas laipas (ietves), izstrādājot atbilstošu labiekārtojuma
būvprojektu.
Lielupes gultnes izmaiņas pieļaujamas tikai gultnes aizsērējuma tīrīšanai un kuģošanas ceļu
padziļināšanai, kā arī, ja tās neizsauc videi nelabvēlīgas izmaiņas un tās tiek veiktas saskaņā ar
pastāvošā kārtībā apstiprinātu projektu.
Teritorijas labiekārtošanā ūdens objekta aizsargjoslā ievēro šādus noteikumus:
- ja teritorijas labiekārtošana ietver būtisku zemsedzes pārvietošanu un reljefa pārveidošanu,
stādījumu veikšanu vai mazo arhitektūras formu izvietošanu ar nolūku ierīkot teritoriju
rekreācijas un atpūtas vajadzībām, Jūrmalas domes institūcijas var izvirzīt prasības virszemes
ūdens objekta aizsargjoslas labiekārtojumam un apstādījumu sistēmas plānojumam.
Piekrastes platību izmantošana veicama, ievērojot aprobežojumus un izņēmumus, kas jāievēro
ūdens objekta aizsargjoslā, saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36. un 37.pantu.
Lielupes aizsargjoslas stāvokļa kontroli Jūrmalas pilsētas daļā savas kompetences ietvaros veic
Jūrmalas pilsētas domes institūcijas un Valsts vides dienests.
Gar Lielupes krastu ir noteikta 10 m plata tauvas josla 9, kas nav jānorobežo ar speciālām
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Jūrmalas pilsētas TIAN. Krastmala ir publiski pieejam josla gan virszemes ūdens objekta krastu, kas sākas no
ūdens akvatorija un nav mazāka par tauvas joslu, izņemot esošās apbūves gadījumus tauvas joslā.

zīmēm. Tauvas joslā jāievēro visi saimnieciskās darbības aprobežojumi, kas noteikti
normatīvajos aktos.
Krasta līniju drīkst izmainīt vienīgi veicot krastu nostiprināšanas darbus atbilstoši apstiprinātam
būvprojektam, lai novērstu to tālāku eroziju.
3.2.3. ūdens objekta izmantošana citām saimnieciskām darbībām
Lielupe un tās piekrastes zona var tikt izmantota arī citiem rekreācijas veidiem, kas nav minēti
3.2.2.sadaļā, ja tie nav pretrunā ar Ekspluatācijas noteikumiem un citiem spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un šajos noteikumos izvirzītajiem ūdens objekta apsaimniekošanas
mērķiem.
Gultnes tīrīšana, gultnes padziļināšana dažādu objektu būvniecība, arī rekonstrukcija u.c.
darbības ir pieļaujamas, ja to rezultātā netiek būtiski samazināta zivju nārsta vietu platība vai
tai nav paredzama nelabvēlīga ietekme uz zivju ziemošanu vai migrāciju. Par šādu
saimniecisko darbību nepieciešams saņemt MK 08.05.2001. noteikumos Nr.188
„Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un
kompensācijas kārtība” un/vai MK 13.06.2006. noteikumos Nr. 475 „Virszemes ūdensobjektu
un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība” paredzētos atzinumus un darbus veikt
atbilstoši minēto atzinumu rekomendācijām. Šī iemesla dēļ konkrētu ierobežojumu noteikšana
šajos Ekspluatācijas noteikumos nav nepieciešama.
3.2.4. prasības zivju aizsardzības un pārvades nav attiecināms
ierīcēm
3.2.5. zivju nārsta nodrošinājums un citas dabas aizsardzības prasības
Lai saglabātu zivju nārsta iespējas, vēlams iespēju robežās saglabāt ūdensaugu joslu Lielupes
krastu tuvumā. Šie ierobežojumi nav attiecināmi uz pasākumiem (niedru pļaušana u.c.), kas
paredzēti virsūdens augāja intensitātes samazināšanai krasta tuvumā.
Nārsta vietu pilnvērtīgai izmantošanai, nārsta laikā (n 1.aprīļa līdz 20.jūnijam) Lielupē, sākot
no Buļļupes satekas vietas, visā Lielupes akvatorijā līdz Kviešu ielai nepieciešams ierobežot
darbības, kas var tieši ietekmēt zivju nārsta vietas upē, vai upes ūdens kvalitāti. Nārsta laikā
ierobežojamās darbības ir hidrotehnisko (tiltu, piestātņu, krasta stiprinājumu u.c.) vai citu būvju
būvniecība, kā arī padziļināšanas darbi.
Jaunu infrastruktūras objektu veidošanu vēlams koncentrēt krasta nostiprinājumu tuvumā un
citās vietās, kur dabiskā krasta līnija jau ir pārveidota. Salīdzinoši lielās zivju nārstam
piemērotās platības dēļ ir pieļaujama infrastruktūras objektu un citu hidrotehnisko būvju
izveidošana arī nepārveidoto krastu tuvumā. Šādā gadījumā starp jaunbūvējamiem objektiem
nepieciešams atstāt vismaz 0,5 km nepārveidotas krasta līnijas.
Nav pieļaujama aizsprostu un citu ceļotājzivju migrāciju ierobežojošo būvju izveidošana
Lielupes gultnē.
Zivju nārsta un nārsta migrācijas periodos Lielupes ekspluatācija jāveic atbilstoši šo noteikumu
3.1.5. noteikumu prasībām.
3.2.6. īpaši nosacījumi makšķerēšanai
Īpašu makšķerēšanas nosacījumu noteikšanas kārtība ir noteikta MK 22.12.2015. noteikumu
Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 46. punktā. Ņemot vērā
to, ka šādas kārtības noteikšanai ir nepieciešams saņemt saskaņojumus no vairākām
institūcijām, īpašu makšķerēšanas nosacījumu noteikšana šajos ekspluatācijas noteikumos nav
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nepieciešama.
3.2.7. peldošo līdzekļu izmantošanas kārtība
Peldošo līdzekļu izmantošana jāveic atbilstoši MK 09.02.2016. noteikumu Nr.92 „Noteikumi
par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”, Jūrmalas domes saistošo noteikumu un citu
normatīvo aktu prasībām.
3.2.8. pašvaldības pieņemtie saistošie noteikumi, Jūrmalas pilsētas domes 19.07.2012.
kas nosaka ūdens objekta izmantošanu
saistošie noteikumi Nr.27 (prot. Nr.11,
11.p.)
“Par
Jūrmalas
pilsētas
administratīvajā
teritorijā
ietilpstošās
Lielupes daļas izmantošanu”
3.3. saimnieciskās darbības veicēja pienākumi un tiesības
Saimnieciskās darbības veicēju pienākums ir ievērot šo Ekspluatācijas noteikumu un spēkā
esošo normatīvo aktu prasības, kā arī iespēju robežās nodrošināt, lai šo noteikumu un
normatīvo aktu prasības ievērotu arī citas fiziskas un juridiskas personas.
Rakšanas, padziļināšanas un gultnes tīrīšanas darbi jāveic atbilstoši attiecīgo normatīvo aktu
(MK 13.06.2006. noteikumi Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un
padziļināšanas kārtība” u.c.) prasībām.
Par saimniecisko darbību, kas saistīta ar potenciālu nelabvēlīgu ietekmi uz zivju resursiem
(būvniecība, atjaunošana, padziļināšana u.c.) pirms darbības uzsākšanas ir jānodrošina
zivsaimnieciskā ekspertīze atbilstoši 08.05.2001. MK noteikumi Nr.188 „Saimnieciskās
darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība”
prasībām. Konkrētās saimnieciskās darbības veikšanā ir jāņem vērā attiecīgās ekspertīzes
ieteikumi un nosacījumi.
Ja Lielupē tiks organizēta licencētā makšķerēšana, licencētās makšķerēšanas nolikuma
sagatavošanā un saskaņošanā ir jāņem vērā 22.12.2015. MK noteikumu Nr.799 „Licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” prasības.
Zivju resursu pavairošana ir jāveic atbilstoši pašvaldības saistošiem noteikumiem.
Apsaimniekošanā jāņem vērā un iespēju robežās jāatbalsta Latvijas Nacionālajā zušu krājumu
pārvaldības plānā paredzētās un citas valsts vai starptautiskā mērogā plānotās zivju resursu
saglabāšanas aktivitātes. Darbības jāveic atbilstoši MK 31.03.2015. noteikumiem Nr. 150
„Kārtība, kādā uzskaita un dabiskajās ūdenstilpēs ielaiž zivju resursu atražošanai un
pavairošanai paredzētos zivju mazuļus, kā arī prasības attiecībā uz mākslīgai zivju pavairošanai
pielāgotu privāto ezeru izmantošanu” un Valsts zivju resursu atražošanas programmai.
3.4. saimnieciskās darbības veicēja darbība ārkārtējos dabas apstākļos
Jūrmalas pilsētas pašvaldības civilās aizsardzības komisija ir koordinējoša un konsultatīva
institūcija, kuras darbības mērķis ir koordinēt civilās aizsardzības pasākumus katastrofu un to
draudu gadījumā. Saskaņā ar 09.08.2011. Ministru kabineta rīkojumu Nr.369
“Par Valsts civilās aizsardzības plānu”, Jūrmalas Lielupes krastos posmā no Buļļupes –
Lielupes satekas vietas līdz dzelzceļa tiltam pastāv plūdu draudi, ja pūš rietumu vējš 2-3 dienas
ar ātrumu lielāku kā 20 m/s.
4. Institūcijas, kas kontrolē ekspluatācijas noteikumu ievērošanu
Kontrolēt Ekspluatācijas noteikumu izpildi ir tiesīgas veikt Valsts vides dienesta un Jūrmalas
pilsētas pašvaldības amatpersonas savas kompetences ietvaros.
5. Papildmateriāli
5.1. pārskata plāns M 1:10000 – 1. pielikums;
5.2. shematisks hidromezgla plāns ar hidrobūvju un ūdens līmeņa augstuma atzīmēm (m)

atbilstoši EVRS realizācijai Latvijas teritorijā – nav attiecināms;
5.3. ģeodēzisko darbu veikšanai sertificētas personas sastādīts akts par ūdens līmeņu mērlatas
piesaisti EVRS realizācijai Latvijas teritorijā (ja saimnieciskās darbības veikšanai
nepieciešams regulēt ūdens objekta ūdens līmeni) – nav attiecināms;
5.4. zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinums par saimnieciskās darbības dēļ zivju resursiem
nodarīto zaudējumu – nav attiecināms;
5.5. ūdens objekta saimnieciskās darbības ietekmēto pašvaldību uzskaitījums – Rīgas pilsētas
pašvaldība, Babītes novada pašvaldība, Jūrmalas pilsētas pašvaldība;
5.6. ūdens objekta kopīpašnieku saraksts – ūdens objekts ir valsts īpašums, ūdens objekta
valdītāji savās administratīvās pašvaldības robežās - Rīgas pilsētas pašvaldība, Babītes
novada pašvaldība, Jūrmalas pilsētas pašvaldība.
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