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Ievads 
 

Ūdens objekta raksturojums sagatavots ekspluatācijas noteikumu izstrādei 

pamatojoties uz savstarpēji noslēgto Līgumu starp Latvijas vides aizsardzības fonda 

administrāciju un Saldus novada pašvaldību par projekta “Ekspluatācijas noteikumu izstrāde 

Saldus ezeram”, reģ.Nr.1-08/375/2018 īstenošanu, ar mērķi izveidot likumisko regulējumu, 

lai publisko ezeru varētu  ilgtspējīgi apsaimniekot un plānot saimniecisko darbību ūdens 

teritorijā. Ekspluatācijas noteikumi tiek izstrādāti 10 gadu periodam no 2020. – 2030. gadam. 

Ekspluatācijas noteikumi sagatavoti saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 

27.decembra noteikumu Nr.1014 “Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 

noteikumu izstrādāšanas kārtība” noteiktajām prasībām un atbilstoši to saturam. 

Plānotā saimnieciskā darbība ūdenstilpes apkārtnē, kā uz novadu robežas esošam 

ezeram, noteikta ar Saldus novada domes 2013.gada 25.aprīļa sēdes (Protokols Nr. 5/§10) 

“Par Saldus novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam un vides pārskata apstiprināšanu 

un saistošo noteikumu izdošanu” lēmumu Nr.1, kā arī Brocēnu novada pašvaldības 2016.gada 

27.oktobra sēdes (Protokols Nr. 23/§23) “Par Brocēnu novada teritorijas plānojuma 

apstiprināšanu” lēmumu Nr.3. 
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1. Normatīvo aktu nosacījumi 

1.1. Ūdensobjekta juridiskais status 
 

Saldus ezers ir publisks ezers, kas atrodas Saldus novada Saldus pilsētā. Saskaņā ar 

administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru (ATVK) teritorijas kods – 

0840201(CSB, 2019). No DA puses ezeram pieguļošās teritorijas pieder Brocēnu novada 

administratīvajai teritorijai. Virzienā uz austrumiem 1,2 km attālumā atrodas Emburgas 

ciems, bet 0,8 km uz dienvidiem Oškalnu ciems. Saldus ezera centroīda koordinātas ir 

(N):282144,37; (E):408750,55 pēc LKS-92 koordinātu sistēmas. 

Saldus ezers atrodas Ventas sateces baseinā; ezers pieder pie dabīgām, caurtekošām 

ūdenstilpēm. Ezeram nav izdalīts savs ūdens saimnieciskā iecirkņa kods, taču tas ir daļa no 

Vēršādas un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 403 “Noteikumi par ūdenstilpju 

klasifikatoru”  ((spēkā no 2017. gada 4. jūlija) un izdoti saskaņā ar Statistikas likuma 21. 

panta 1. punktu), Saldus ezera ūdenstilpes kods ir 36641 - “Vēršāda no Kazenieku strauta līdz 

ietekai Ciecerē”(USIK,2019).  

Kopumā pie Saldus ezera, kurš 2019.gada sākumā no valsts īpašuma pārgājis 

pašvaldības īpašumā, juridiskās robežas pieguļ 11 dažādu īpašumu Saldus un Brocēnu 

novados (1.attēls). Zemes vienību sadalījums pa īpašumu veidiem (1.tabula): pašvaldības 

īpašumā – 6; fizisku personu īpašumā – 5; juridisku personu īpašumā – 1. Savukārt fiziski, 

tiešā Saldus ezera piekrastes zonā un tā nogāzēs atrodas 16 zemes vienību no kurām 8 pieder 

fiziskām personām, 7 Saldus un Brocēnu pašvaldībām, un 1 juridiskai personai. 

1.tabula. Saldus ezera robežai pieguļošo īpašumu administratīvā piederība 

 Fiziska 

persona 

Juridiska 

persona 

Pašvaldība  

Brocēnu 

novadā 

3 0 2 

Saldus 

novadā 

1 1 4 

KOPĀ 4 1 6 

 

 

1.attēls – Saldus ezera un tam piederošo teritoriju administratīvais iedalījums 
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1.2. Piemērojamo normatīvo aktu prasības 
 

Ūdens apsaimniekošanas likuma (12.09.2002. ar grozījumiem līdz 01.01.2014) 

mērķi ir izveidot tādu virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzības un apsaimniekošanas 

sistēmu, kas: 

• veicina ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu, nodrošinot to ilgtermiņa 

aizsardzību un iedzīvotāju pietiekamu apgādi ar labas kvalitātes virszemes un pazemes 

ūdeni; 

• novērš ūdens un no ūdens tieši atkarīgo sauszemes ekosistēmu un mitrāju stāvokļa 

pasliktināšanos, aizsargā šīs ekosistēmas un uzlabo to stāvokli; 

• uzlabo ūdens vides aizsardzību, pakāpeniski samazina arī prioritāro vielu emisiju un 

noplūdi, kā arī pārtrauc ūdens videi īpaši bīstamu vielu emisiju un noplūdi nodrošina 

pazemes ūdeņu piesārņojuma pakāpenisku samazināšanu un novērš to turpmāku 

piesārņošanu; 

• nodrošina pazemes ūdens resursu atjaunošanu; 

• nodrošina zemes aizsardzību pret applūšanu vai izkalšanu; 

• nodrošina Latvijas jūras ūdeņu aizsardzību; 

• sekmē starptautiskajos līgumos noteikto mērķu sasniegšanu, lai pārtrauktu un 

novērstu jūras vides piesārņošanu, pārtrauktu vai pakāpeniski novērstu ūdens videi īpaši 

bīstamu vielu emisiju un noplūdi jūras vidē un sasniegtu tādu stāvokli, ka jūras vidē 

antropogēnās izcelsmes ķīmisko vielu koncentrācija ir tuva nullei, bet dabā sastopamo 

ķīmisko vielu koncentrācija — tuva dabā pastāvošajam fona līmenim; 

kā arī izveidot plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības sistēmu, lai mazinātu ar 

plūdiem saistītu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu un 

saimniecisko darbību. 

1997. gada 5. februāra “Aizsargjoslu likums” (ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 

2016. gada 20. jūnijam) definē, ka pilsētās aizsargjoslu ap ūdenstilpēm platumu nosaka 

teritoriju plānojumos un tā nav šaurāka par 10 metriem (7. pants) katrā krastā, izņemot 

gadījumus, kad tas nav iespējams esošās apbūves dēļ; 100 — 1000 hektārus lielām 

ūdenstilpēm — ne mazāk kā 300 metrus plata josla; 25 — 100 hektārus lielām ūdenstilpēm 

— ne mazāk kā 100 metrus plata josla, 10 — 25 hektārus lielām ūdenstilpēm — ne mazāk kā 

50 metrus plata josla, līdz 10 hektāriem lielām ūdenstilpēm — ne mazāk kā 10 metrus plata 

josla. Savukārt, applūstošās teritorijās – visā to platumā, vai ne mazāk kā līdz esošai 

norobežojošai būvei.  

Likuma 37. pantā ir noteikti aprobežojumi virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās.  

2005. gada 27. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 1014 „Ūdens 

ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība” nosaka pašu 

noteikumu izstrādes kārtību. 

2012.gada 10.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.38 “Peldvietas 

izveidošanas un uzturēšanas kārtība”, kas nosaka peldvietu izveidošanas kārtību; peldvietu 

uzturēšanas kārtību, kā arī drošības un higiēnas prasības peldvietā; peldvietas, kurās peldvietu 

ūdens monitoringu veic par valsts budžeta līdzekļiem. Noteikumu prasības attiecas uz šo 

noteikumu 1. un 2.pielikumā minētajām peldvietām, kuras, pamatojoties uz pašvaldību 

sniegto informāciju par attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo peldvietu apmeklējumu 
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tendencēm, kā arī peldvietu infrastruktūru, tajās esošajām iekārtām vai veiktajiem 

labiekārtošanas pasākumiem peldēšanās veicināšanai, Veselības inspekcija ir atzinusi par 

tādām, ko apmeklē liels skaits peldētāju. 

Veselības inspekcija katru gadu par valsts budžeta līdzekļiem veic šo noteikumu 1. un 

2.pielikumā minēto peldvietu ūdens monitoringu atbilstoši prasībām, kas noteiktas 

normatīvajos aktos par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un sabiedrības 

informēšanu. 

Nozīmīgākie normatīvie akti, kas regulē zivju resursu ieguvi Latvijas iekšējos ūdeņos, 

ir Zvejniecības likums, MK 23.12.2014. noteikumi Nr. 796 „Noteikumi par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos”, MK 02.05.2007. noteikumi 

Nr. 295 „Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un MK 22.12.2015. noteikumi 

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

2. Saldus ezera un tā apkārtnes raksturojums 

2.1. Saldus ezera morfometrijas un hidroloģiskā režīma 

raksturojums 
 

Saldus ezera virsmas platība ir 22ha
1
, tā maksimālais dziļums sasniedz 4,6 m un 

vidējais dziļums ir 2,5 m. Dziļākā vieta atrodas ezera centra daļā
2
. Ezers ir dabīgi veidojies un 

tā gultne ir pārsvarā smilšaina, ezers daļēji aizaudzis ar ūdensaugiem, kā rezultātā izveidojies 

dūņu slānis, kas sākas 2-5m no krasta (Meliorprojekts, 2018). Peldvietā pie Vēršādas iztekas 

20 m attālumā no krasta dūņu slānis ir 10-20cm (ASPTR, 2015). Ezera krasta līnijas garums 

pie normālā ūdens līmeņa (88,76m v.j.l.) ir 2,04km. Pēc ezera sateces baseina īpašībām 

aprēķināts, ka Saldus ezera maksimālais caurplūdums ar iespējamību 1%, jeb reizi 100 gados 

ir 16,06m
3
/s, bet zemākais caurplūdums (Qmin 30d vasaras 95%) 0,029 m

3
/s. Saldus ezera ūdens 

līmenis starp savu augstāko (90,26m v.j.l. pavasara palu laikā) un zemāko (88,56m v.j.l. 

vasaras bezūdens periodā) vērtību var svārstīties 1,7m robežās. 

Saldus ezerā ūdens līmeni regulējošu būvju nav, bet ūdens līmeni tajā var ietekmēt 

ūdens līmeņa izmaiņas un tā regulēšana Cieceres upē, kas atrodas lejpus ezera, kā arī ūdens 

līmeņa izmaiņas Vēršādas sateces baseinā, kas sastāda teritorijas virs ezera. 

Saldus ezers ir salīdzinoši sekla ūdenstilpe, ar EVS ~360µS/cm un augstu ūdens 

krāsainību kas pēc 19.10.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 858 “Noteikumi par 

virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un 

antropogēno slodžu noteikšanas kārtību” izdalīts kā 6.tipa  sekls dzidrūdens ezers ar augstu 

ūdens cietību. Tā kā Saldus ezers nesasniedz 50ha platības atzīmi, tas nav izdalīts kā 

atsevišķs valsts nozīmes ūdens objekts, bet ietilpst ūdensobjektā ar kodu 36641 - “Vēršāda no 

Kazenieku strauta līdz ietekai Ciecerē”. 

Saldus ezeram, kā caurtekošam ezeram ir klasiskai ūdenstilpei neraksturīgi liels 

sateces baseins – 85,5km
2
 (2.attēls), kas ir vienāds ar ezeram cauri tekošās Vēršādas upes 

sateces baseinu un kura liela daļa atrodas ārpus Saldus novada teritorijas. Sateces baseina 

teritorijā ilggadējās vidējās noteces daudzums ir 250 mm, kas uz visu sateces baseina 

teritoriju sastāda kopējo noteci, kas tiek izvadīta cauri Saldus ezeram - 6,77 mil.m
3
 gadā.  

                                                 
1
 Civillikuma 1102. panta 1. pielikums ” Publisko ezeru un upju saraksts” 

2
 VMPI (tagad LVMI”Silava”) 1950. gadā vaidota batimetrijas karte. 
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Gan Saldus novada teritorijas plānojumā, gan Brocēnu novada teritorijas plānojumā 

Saldus ezeram noteiktas 2 veidu aizsargjoslas – Saldus pilsētas teritorijā ne mazāka par 10 m 

un lauku apvidos ne mazāka par 50 m, atbilstoši Aizsargjoslu likumam. 

 

2.attēls. - Saldus ezera (Vēršādas) sateces baseins – 85,5 km
2 

  

 

2.2. Ūdenstilpes apkārējā teritorija 
 

Saldus pilsētai un apkārtnei ir raksturīgs lēzeni viļņots reljefs ar izteiktām upju un 

ezeru ielejām. Pilsētas un tās apkārtnes reljefa īpatnības nosaka ievērojamu augstuma starpību 

starp Saldus pilsētas augstāko (ziemeļrietumos pie gaļas kombināta 119 m v.j.l.) un zemāko 

(dienvidrietumos – Cieceres upe - 83 m v.j.l.) vietu, kas ir 36 m. Kopumā reljefs pazeminās 

virzienā uz dienvidrietumiem (Saldus TP, 2013). 

Saldus ezers ir caurtekošs, tajā ietek Vēršāda un vairāki nelieli grāvji no ezera krastos 

esošo mājsaimniecību tuvumā esošiem dīķiem. No ezera iztekošais Vēršādas posms saukts arī 

par Kaļķupīti, ezeru savieno ar Cieceres upi. Ezera krasti ir stāvi un to pakājē mitri (3.-

6.attēls). Augstākie un stāvākie krasti atrodas ezera ZR un DA pusēs kas arī veido Vēršādas 

upes ielejas malas.  
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3.-6.attēls – Saldus ezera apkārtne 2019.gada martā.(Avots: SIA”Enviroprojekts”) 

 

Ezera dienvidaustrumu - austrumu krastā, Brocēnu novadā, atrodas 4 

mājsaimniecības: Laktiņas; Vīgrieži; Laši un Osīši, no kurām īpašumā “Osīši” darbojas arī 

kempings. Ezera dienvidrietumu – rietumu krastā atrodas Saldus pilsēta (7.-8.attēls), kuras 

ezeram piegulošā teritorija sastāv no privātmāju rajona, labiekārtotas publiskas peldvietas, 

stāvlaukuma, kā arī teritorijām bez noteikta pielietojuma (pļavas, pauguru nogāzes). Ezera 

DR atrodas Vēršādas izteka un paliene, kas savieno Saldus ezeru ar Cieceres upi. Ezera D 

krastā atrodas Saldus pilskalns, kas iekļauts valsts aizsargāto arheoloģisko pieminekļu 

sarakstā un kura teritorijā ierobežota saimnieciskā darbība. Ezera ZR – Z krastā, Saldus 

novadā, nogāzes virsotnē uz Krasta ielas atrodas 6 mājsaimniecības, no kurām vienā (Krasta 

iela 25, kadastra nr. 84010050041) 2019.gadā veikti nogāzes augšpuses grunts līdzināšanas 

darbi. Lielāko daļu krasta veido regulāri apsaimniekotas, līdz pašam krastam apartas 

lauksaimniecības zemes. Ezera ZR krastā, kur tajā ietek vēršādas upe ir izveidojusies ~2 ha 

liela slīkšņa, kas funkcionē kā dabīgs mitrājs un daļas apkārtnē ligzdojošo putnu mājvieta. 
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Foto:Andrejs Sergejevs Foto: https://www.latvijas-pilskalni.lv/saldus-pilskalns/ 

7.-8.attēls. - Saldus ezera krastā esošais Saldus pilskalns 

 

Saldus ezera DR krastā, pie Vēršādas iztekas, atrodas Saldus pilskalns. Saldus 

pilskalns ir savrups, 12-15 m augsts, 45×15 m liels, DR-ZA virzienā vērsts ovāls paugurs. 

Pilskalna ZA gals kādreiz bijis nocietināts ar nelielu valni un diviem grāvjiem, kas tagad 

stipri aizmilzuši. Pilskalns kopš sendienām ticis arts, tāpēc tā kultūrslānis ir noārdīts, un 

plakumā tas ir visai plāns. Biezāks kultūrslānis konstatēts pilskalna nogāzē, kur tas sasniedz 

gandrīz metra biezumu. Pilskalna A pusē konstatētais kultūrslānis iezīmē tur bijušo pilskalna 

apmetni. Arheoloģiskajos pārbaudes izrakumos (vadītājs A. Vasks, 1973) pilskalnā iegūtas 

švīkātās, gludās un apmestās bezripas keramikas lauskas, kas ļauj Saldus pilskalnu datēt ar 

agro dzelzs laikmetu. Apdzīvotība Saldus pilskalnā bijusi arī 12. gs. (Latvijas pilskalni, 

2017). 

2.3. Saldus reģiona ģeomorfoloģiskais un ģeoloģiskais raksturojums 
 

Ģeomorfoloģiski Saldus ezers atrodas Austrumkursas augstienes vidusdaļā, Saldus 

paugurainē posmā starp meridionāli izvietotām Lutriņu un Zantes paugurgrēdām. 

Paugurainajam reljefam raksturīgas asimetriski izvietotas ieplakas un pauguri. Tie radušies 

ledāja izspiedumu un sabīdījumu rezultātā. Glaciālo nogulumu un to veidoto reljefa formu 

daudzveidība nosaka mūsdienu reljefa raksturu un līdz ar to dabiskās vides galvenās iezīmes 

(Misāns, u.c., 2001). 

Starp Austrumkursas paugurgrēdām izvietojas augstienes līdzenumi, katrs no kuriem 

ir bijušā ledāja glaciodepresija, kurā aktīvā ledāja darbības atspoguļojums mūsdienu reljefā ir 

glaciotektoniskie plakanie vai viļņotie līdzenumi. Līdzenumiem raksturīga iegarena, 

ledājkustības virzienā stiepta forma un ieliekta virsma. Sānos līdzenumus norobežo radiālas 

paugurgrēdas, kas paceļas 20-70 m virs tiem. Nereti līdzenumu glaciotektoniskā reljefa 

īpatnības var būt apslēptas. Glaciotektoniskajās ieplakās bieži ir izvietojušies purvi un ezeri, 

bet pašas ieplakas nereti ir aizpildītas ar kūdru (Strautnieks, 1998). 

Vienas no savdabīgākajām negatīvajām reljefa mezoformām ir subglaciālās vagas jeb 

iegultnes, kuras parasti sakrīt ar senajiem ielejveida iegrauzumiem subkvartāra virsmā 

(Strautnieks, 1998). Vienā no tādām ieguļ arī Saldus ezers (skat. 9. attēls). 
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9. attēls. Saldus – Brocēnu rajona pirmskvartāra ģeoloģiskā karte un griezums (VARAM 

valsts ģeoloģijas dienesta Latvijas ģeoloģiskās kartes 32. lapa – Pirmskvartāra nogulumi) 
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Pamatiežu augšējo daļu veido galvenokārt karbonātieži – dolomīti un dolomītmerģeļi. 

Saldus pauguraines dienvidu malā pamatiežu virsmā ir apakškarbona smilšakmeņi, smiltis, 

dolomīti, dolomītmerģeļi un kaļķakmeņi. Saldus paugurainē, kurā atrodas Saldus ezers, 

zemkvartāra virsmas augstums ir 90-110 m vjl. Pirmskvartāra iežus pārsedzošās 

kvartārnogulumu segas biezums ir nevienmērīgs. Pauguraines dienvidrietumos, tā ir plāna - 

2-5 m. 

Kvartārnogulumu pamatni Saldus pauguraines vidusdaļā un dienviddaļā veido 

zilganpelēks un zaļganpelēks morēnas smilšmāls vai mālsmilts (Kurzemes morēna). Pelēkajai 

Kurzemes morēnai uzguļ smilšainie un granšainie starpmorēnu nogulumi vai arī sarkanbrūna 

pēdējā apledojuma (Latvijas) morēna. Paugurgrēdās un pauguru kodolos ir ledāja sakrokoti 

aleirītu, smilts un grants slāņi, kas bieži veido mezoformu lielāko daļu. Morēnas smilšmāls 

vai mālsmilts parasti ir pārsedzošais slānis, kas vietām virsotnēs nav sastopams (Misāns, u.c., 

2001). 

Tomēr, kvartāra nogulumu slāņiem ir ļoti svarīga loma vides aizsardzības jomā, jo no 

to parametriem, izplatības zonām un sastāva ir atkarīga artēzisko ūdeņu dabīga aizsargātība:  

 Pēdējā jeb Latvijas leduslaikmeta nogulumi (gQ3ltv) veido kvartāra segas augšējo 

daļu un plašā teritorijā atsedzas zemes virspusē (skat. 10. attēls). Šie nogulumi veido 

Saldus ezera D-DA krastu, kurā atrodas Saldus pilskalns. Pēdējā apledojuma morēna 

visbiežāk ir sarkanbrūns, brūns smilšmāls vai mālsmilts ar oļiem un laukakmeņiem. 

Morēna nav viendabīga. Visbiežāk reljefa formu uzbūvē novērojama morēnas, māla un 

aleirītu, kā arī smilts-grants slāņu mija. Latvijas morēna salīdzinājumā ar senākām 

morēnām nav tik blīva un tai ir lielāka ūdenscaurlaidība (Misāns, u.c., 2001). 

 Glaciolimniskie nogulumi (lgQ3ltv) - smalkgraudaina smilts, aleirīti un māli 

Austrumkursas augstienē uzkrājušies iekšledāja baseinos. Tie veido lielāko daļu Saldus 

ezera krastu pamatni.  Iekšledāja baseinu nogulumu biezums parasti ir 1-3 m. Lielāku 

biezumu mālu un aleirītu slāņkopa sasniedz Saldus-Amulas iekšledāja baseinā (ap 10 km 

plata josla uz ziemeļiem no Saldus ezera). Baseina dziļākajās ieliecēs uzkrājās arī 

mālainie nogulumi. Šo leduslaikmeta beigu posma baseinu nogulumu biezums ir 5-6 m. 

 Limnoglaciālie nogulumi aQ4 – smilts, aleirīts, māls (mālains aleirīts un aleirītisks 

māls), sastopami mūsdienu ūdensteču gultnēs, tajā skaitā arī Saldus ezerā, kas ir daļa no 

Vēršādas gultnes.  

Tas praktiski izslēdz piesārņojuma infiltrāciju artēziskajos ūdeņos, kas dod pamatu 

secinājumam par artēzisko ūdeņu labu dabīgo aizsargātību. Tomēr, runājot par artēzisko 

ūdeņu aizsargātības pakāpi, jānorāda, ka joprojām eksistē daudz pamestu un neizmantotu 

dziļurbumu, caur kuriem atbilstošā situācijā piesārņojums var ieplūst dziļajos slāņos. 

Eksodinamisko procesu ietekme Saldus ezera piegulošajā teritorijā ir neliela, un tie 

nav radījuši būtiskas izmaiņas ledāju izveidotajā reljefā. Saldus ezerā šie procesi izpaužas kā 

upju krastu un gultnes aizaugšana ar sedimentiem, kā arī kā potenciāli procesi antropogēnās 

iedarbības tiešā vai netiešā rezultātā - jaunu gravu veidošanās, nobrukumi un noslīdeņi 

stāvajās nogāzēs. 
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10.attēls – Kvartāra nogulumi saldus apkārtnē un griezums (VARAM valsts ģeoloģijas 

dienesta Latvijas ģeoloģiskās kartes 32. lapa – Kvartāra nogulumi) 
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2.4. Saldus reģiona hidroģeoloģiskais raksturojums 
 

Pēc LVĢMC datiem Saldus novada teritorija atrodas Baltijas artēziskā baseina 

centrālajā daļā. Šeit hidroģeoloģisko griezumu veido ūdeni saturošu un vāji caurlaidīgu slāņu 

mija. Teritorijas hidroģeoloģiskois apstākļus nosaka ģeoloģisko griezumu veidojošie 

nogulumi un reljefa īpatnības.  

Novada ūdensapgādē biežāk tiek izmantoti Famenas kompleksa Mūru – Žagares (36% 

no ekspluatācijas urbumiem) un Jonišķu – Akmenes ūdens horizonti. Arukilas-Amatas ūdens 

horizontu komplekss ir izplatīts visā teritorijā, bet pašlaik ūdensapgādē to neizmanto. Novada 

dienvidu un dienvidrietumu daļā plaši izmanto augšperma ūdens horizontu, kaut gan tā 

krājumi ir samērā ierobežoti. Gruntsūdeņus novada teritorijā izmanto tikai individuālajai 

ūdensapgādei, pārsvarā privātajā sektorā ierīkojot grodu akas. 

Saldus novadā sastopami vairāku tipu pazemes ārstnieciskie minerālūdeņi, kurus var 

iedalīt ūdeņos ar specifisku komponentu saturu un ūdeņos bez specifiskiem komponentiem. 

Bromu saturošie sālsūdeņi (mineralizācijas pakāpe 98 - 125 g/l) ir izplatīti visā novadā un 

saistīti ar kembrija ūdens nesošo horizontu. Šie ūdeņi izmantojami broma ieguvei, 

siltumapgādei, balneoloģijai. Kompleksa ieguluma dziļums ir no 1024 līdz 1560 m. Sālsūdeni 

ar vidēju un vāju mineralizāciju (mineralizācijas pakāpe 4 - 10g/l) ir iespējams iegūt novada 

dienvidu daļā, un tie saistīti ar Ķemeru - Pērnavas horizontu un atrodas 524 m līdz 725 m 

dziļumā. 

Saldus ezers ietilpst Baltijas artēziskajā baseinā, kurā dažāda vecuma slāņos ir 

sastopami daudzveidīgi ūdens horizonti. Pirmskvartāra nogulumu ūdens horizontus vienu no 

otra atdala kā lokāla, tā arī reģionāla rakstura sprostslāņi – ūdensnecaurlaidīgi slāņi. Galvenie 

reģionālie sprostslāņi ir divi: Narvas svīta un Silūra-Ordovika slāņi. Tie sadala visu 

nogulumiežu segu trijās praktiski izolētās daļās: aktīvā, palēninātā un stagnantā (apgrūtinātā) 

ūdens apmaiņas zonā. Ūdens pārtece starp šīm zonām iespējama nelielos apjomos tikai plaisu 

un lūzumu vietās.  

Ar aktīvās ūdens apmaiņas zonu, kura ieguļ virs Narvas svītas ūdeni 

necaurlaidīgajiem iežiem, ir saistīti visi galvenie pazemes ūdens krājumi. Tie sastopami 

kvartāra, Perma un augšējā Devona slāņos, kurus veido smiltis, poraini smilšakmeņi, kā arī 

plaisaini dolomīti un kaļķakmeņi. Starp šiem ūdenscaurlaidīgajiem horizontiem parasti ieguļ 

blīvas mālainu un merģeļainu iežu slāņkopas ar vāju ūdenscaurlaidību. 

Ūdens horizonti brīvās (aktīvās) ūdens apmaiņas zonā veidojas infiltrācijas procesos. 

Zonas kopējais biezums mainās no 400-450 m. Ūdens mineralizācija tajā parasti nepārsniedz 

0,4-1,0 g/l. Šīs zonas ūdeņi ir galvenie dzeramā ūdens avoti. 

Aktīvās ūdens apmaiņas zonas ūdeņus var iedalīt divās grupās – gruntsūdens un 

spiedūdens horizontos. 

Holocēna un augšpleistocēna  (virsmorēnas) nogulumu ūdens horizonts apvieno 

vienveidīgos terigēnos iežus, kas pārklāj vāji caurlaidīgos morēnas (ledāja) veidojumus, retāk 

ledāju kušanas sprostezeru mālainos nogulumus. Tie atdala kvartāra bezspiediena ūdeņus no 

pirmskvartāra spiedūdens horizontiem. Gruntsūdeni parasti satur glaciofluviālie (ledāja 

kušanas straumju), glaciolimniskie (ledāja kušanas ūdeņu baseinu), aluviālie (upju) un purvu 

nogulumi. 

Saldus ezera rajonā bezspiediena ūdens horizonta izplatība ir neliela. Gruntsūdeni 

parasti satur glaciālos nogulumus (morēnu) pārklājošās glaciolimniskās smalkgraudainās 
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smiltis un glaciofluviālie nogulumi. Ūdens horizonta biezums mainās no dažiem decimetriem 

līdz 10 m, bet ūdeni ietverošo iežu biezums parasti ir līdz 1-3 m. 

Atkarībā no reljefa formas gruntsūdens līmenis teritorijas lielākajā daļā atrodas 1-2 m 

dziļumā, un tikai hipsometriski augstāk izvietotajos pauguru masīvos un paugurgrēdās, tas 

ieguļ 5-10 m dziļumā. Gruntsūdens krājumu papildināšanās galvenokārt notiek atmosfēras 

nokrišņu infiltrācijas ceļā. Tās intensitāte ir atkarīga no nokrišņu apjoma, virszemes noteces, 

aerācijas zonas biezuma, iežu filtrācijas īpašībām, kā arī no citiem faktoriem. Daļa 

gruntsūdens iefiltrējas dziļākos slāņos papildinot zemāk esošo spiedūdens horizontu resursus, 

bet daļa - drenējas lokālās reljefa depresijās, upju un strautu ielejās, ezeros un meliorācijas 

grāvjos. Gruntsūdens horizonts satur hidrogēnkarbonātu kalcija-magnija saldūdeņus ar 

mineralizāciju no 0,3 līdz 0,7 g/l. Parasti ūdenim ir paaugstināta krāsainība un organisko 

vielu koncentrācija.  

Saldus ezeram piegulošajā teritorijā (skat. 10. attēls) plaši izplatīti glacigēnie 

nogulumi (morēna). Morēnu veido mālsmilts un smilšmāls, tādēļ pazemes ūdeņi šajos 

nogulumos sastopami tikai atsevišķās smilšainās lēcās. Morēnas lēcās sastopamie ūdeņi 

pieder pie hidrogēnkarbonātu kalcija-magnija tipa saldūdeņiem ar mineralizāciju no 0,001 

līdz 0,3 g/l. Šie pazemes ūdeņi izplatīti sporādiski un tāpēc to izmantošana ūdensapgādei nav 

praktiska. 

Vairāk apūdeņoti ir zem kvartāra iežiem iegulošie Perma un augšējā devona 

nogulumi, kuri veido hidrauliski saistītu ūdens horizontu kompleksu. Jāuzsver, ka ezera 

novērtējumā ir svarīgi tie aktīvās ūdens apmaiņas zonas horizonti, kuri atsedzas zemkvartāra 

virsmā un kuriem ir tieša hidrauliska saistība ar pašu ezeru un kvartāra gruntsūdens 

horizontu. Šie horizonti ir: Perma sistēmas (Naujoji Akmenes svīta) ūdens horizonts, kā arī 

Šķērveļu svītas nogulumi (skat. 9. attēls). 

Augšperma Naujoji Akmenes horizonta (P2nk) nogulumus, kas atsedzas Saldus ezera 

rajonā zemkvartāra virsmā (skat. 9. attēls),  veido dažādas cietības un plaisainības 

kaļķakmeņi ar retām dolomītu, dolomītmerģeļu un mālu starpkārtām. Ūdens horizonta 

biezums ir neliels un svārstīgs 7 - 35 m, tomēr tā efektīvais biezums ir ievērojams, 80-90%, 

un daudzos urbumos visu Perma nogulumu griezumu veido tikai kaļķakmeņi. Naujoji 

Akmenes horizonts satur spiedienūdeņus, kuru statiskie līmeņi mērāmi robežās no 2,2 m līdz 

68 m zem zemes virsmas (atkarībā no apkārtnes reljefa), bet vietām urbumi var būt 

fontanējoši un statiskie līmeņi var atrasties nedaudz virs zemes virsmas (+0,2 līdz +0,8 m). 

Augšējā devona Šķērveļu svītas (D3šķ) nogulumus zemkvartāra virsmā kas arī ir 

izplatīti  Saldus ezera rajonā, pārstāv smilšaini dolomīti ar retiem stromatolītiem, domerīti, 

māli, smalki un vidēji graudaini smilšakmeņi un aleirolīti (Misāns, u.c., 2001). Horizonta 

apūdeņotība vāja un ūdens tajā ir izplatīts tikai sporādiski. Šie nogulumi drīzāk klasificējami, 

kā ūdens sprostslānis. 

2.5. Saldus ezera ietekme uz apkārtnes teritorijas 

hidroģeoloģiskajiem apstākļiem 
 

Tā kā Saldus ezerā un tā tiešā tuvumā uz cauri tekošās Vēršādas upes nav 

hidrotehnisko būvju, Saldus ezerā netiek ilgstoši mākslīgi uzturēti konkrēti ūdens līmeņi, 

ūdens svārstības notiek tikai dabisko procesu ietekmē. Saldus ezerā ūdens līmeņu svārstību 

diapazons ir 1,7m.  

Turoties normālam ūdens līmenim ezers minimāli barojas no atsegto gruntsūdens 

slāņu ūdeņiem, taču sausās vasarās, ūdens līmenim ezerā pazeminoties, tas no gruntsūdeņiem 
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barojas intensīvāk un gruntsūdens līmenis apkārtnē nedaudz pazeminās. Savukārt intensīvu, 

ilgstošu lietavu gadījumā, ūdens līmenim paaugstinoties, process var mainīt virzienu un 

gruntsūdeņi var sākt baroties no ezerā esošā augstākā ūdens līmeņa. Ilggadēja sausuma 

rezultātā gruntsūdens līmeņi var būt hroniskā deficītā, šādā gadījumā var izžūt akas, veidoties 

gruntsūdeņu depresijas piltuve u.c., taču ezers nelielā mērā (nelielā izmēra dēļ) darbojas kā 

buferis un šādās situācijās gruntsūdeņi var no tā baroties un to līmenis tik drastiski 

nepazeminās. 

Vidēji, saldus ezera krastos, kā reljefa pazeminājumā, gruntsūdens dziļums ir līdz 2m, 

taču nogāžu augšgalā un tālāk no ezera tas var būt pat līdz 5m dziļumā. Sausākos laika 

apstākļos un ilgstošos gruntsūdens slāņa papildināšanās trūkuma apstākļos, gruntsūdens 

līmenis var pazemināties un var iestāties iepriekš minētais gadījums, kad gruntsūdeņi barojas 

no ezera. 

3. Saldus ezera ekoloģiskās kvalitātes novērtējums 

3.1. Saldus ezera ūdens un gultnes sedimentu kvalitāte 
 

 Paraugi ūdens kvalitātes noteikšanai tika ievākti 2019. gada 16. maijā trīs 

paraugošanas vietās – pie Vēršādas ietekas, ezera vidū un netālu no iztekas, kā arī atkārtoti 

28. jūnijā ezera vidū (11.attēls). Rezultātu novērtēšanai izmantota Latvijā izstrādātā 

likumdošana un kvalitātes klases
3
, ņemot vērā, ka Saldus ezera pēc Latvijas ezeru tipoloģijas 

                                                 
3
 MK not. Nr.118; Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāni 2016. -2021. gadam. Ventas baseins. 

4.3. pielikums. 

 

11.attēls. – Paraugošanas izvietojuma shēma 
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atbilst 5. tipam (sekls dzidrūdens ezers ar augstu ūdens cietību). 

Analīžu rezultāti uzrāda paaugstinātas barības vielu (biogēnu) koncentrācijas. 

Atbilstoši “Upju un ezeru ūdensobjektu ekoloģiskās kvalitātes vērtēšanas metodikai” 

(LVĢMC, 2015) būtiski tiek pārsniegta kopējā fosfora (P kop.) koncentrācija ūdenī. Vairāki 

parametri liecina par sliktu un ļoti sliktu ekoloģisko stāvokli ezerā (2.tabula). Zemākas ir 

kopējā slāpekļa, kas tāpat kā fosfors veicina ezera eitrofikāciju, un amonija slāpekļa 

koncentrācijas. 

 

2. tabula – Saldus ezera ūdens ekoloģiskās kvalitātes rādītāji 

 Mērvienība Vidējā 

vērtība 

Atbilstošā kvalitātes 

klase 

Robežvērtība/ 

mērķlielums 

P kop. mg/l 0,12 Ļoti slikta >0,095 

N kop. mg/l 0,89 Laba 0,5 - 1 

Ūdens 

caurredzamība 

m 0,8 m Slikta 1,0 – 0,5 

Hlorofila 

koncentrācija 

µg/l 39 Slikta 30 - 50 

BSP5 mg/l 7,1 Neatbilst karpveidīgo 

zivju kvalitātes prasībām 

≤4  

N/NH4 mg/l 0,16 Atbilst karpveidīgo zivju 

kvalitātes prasībām 

Robežlielums <0,59 mg/l 

Mērķlielums ≤0,12 mg/l 

N/NO2 mg/l 0,029 Neatbilst karpveidīgo 

zivju kvalitātes prasībām 

Mērķlielums 0,009 mg/l 

 
Lai arī nav ticis konstatēts skābekļa deficīts piegrunts slānī, skābekļa saturs (O2 mg/l 

un O2 %) visā ūdens slānī ir zems (3.tabula). Optimāli ezeros skābekļa saturs 0,5 m dziļumā 

ir 8 – 12 mg/l un ap 100% piesātinājums. 

3.tabula- skābeklis Saldus ezerā 

  0,5 m 1 m 2 m 3 m 4 m 

O2  mg/l 5,7 5,46 5,33 2,45 2,42 

O2  % 57,5 55 53,6 24,5 24,1 

 
Ūdens duļķainība vērtējama kā augsta (vidēji 13,6 NTU vienības). Ūdens duļķainību 

rada ūdenī nešķīstošās augsnes vai grunts daļiņas, kā arī citas organiskas un neorganiskas 

vielas. Augsta ūdens duļķainība apgrūtina plēsīgo zivju barošanos, aizpilda ezerus, pasliktina 

ūdensaugu fotosintēzes iespējas. Diemžēl nav datu par ūdens kvalitāti iepriekš, lai varētu 

salīdzināt izmaiņas koncentrācijās ilgākā laika periodā.   

Vienlaikus ar ūdens paraugošanu veikta arī sedimentu parauga ievākšana ezera D 

krastā, ~3m dziļumā, netālu no jaunās projekta “Saldus ezera piekrastes labiekārtošana un 

jaunas pludmales ierīkošana” 2.etapā ierīkojamās pludmales ieplānotās atrašanās vietas. 

Analizētā materiāla smago metālu un naftas produktu koncentrācijas redzamas 4. tabulā. 

4. tabula – Smago metālu un naftas produktu koncentrācijas ezera sedimentos 

Nosakāmais rādītājs Mērv. Rezultāts 
Mērķlielums Robežlielums 

A B C 

Naftas produktu 

ogļūdeņražu saturs 
mg/kg 128 1 500 5000 
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Cinks, Zn mg/kg 107 16 250 700 

Varš, Cu mg/kg 22,7 4 30 150 

Svins, Pb mg/kg 18,6 13 75 300 

Hroms, Cr mg/kg 62,3 4 150 350 

 

Grunts piesārņojuma, kas pārsniedz piesardzības robežlielumu (B) gadījumā spēkā 

stājas ierobežojumi izceltās grunts uzglabāšanai un izmantošanas veidiem, sasniedzot 

noteiktu piesārņojuma līmeni, materiālu nepieciešams utilizēt nogādājot atkritumu poligonā. 

Pēc iegūtajiem rezultātiem redzams, ka neviens no analizētajiem parametriem 

nepārsniedz MK 2005.10.25. noteikumos Nr.804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes 

normatīviem”  noteiktos piesardzības robežlielumus (B) smilšainai gruntij. Lai arī analīžu 

rezultāti neuzrāda robežlieluma pārsniegumu naftas produktiem lauka apstākļos, paraugu 

ievākšanas laikā ezera sedimenti aprakstīti kā ar naftas produktu smaku un eļļaini, kas 

norāda, ka naftas produktu daudzums tomēr ir ievērojams. Tomēr, tā kā nevienai no vielām 

nav pārsniegts piesardzības robežlielums (B), pēc kura pārsniegšanas iespējama negatīva 

ietekme uz cilvēku veselību vai vidi, Saldus ezeru var turpināt izmantot rekreācijai. 

Visi analizētie rādītāji pārsniedz mērķlielumu (A). Neskaitot svinu (Pb), visi rādītāji 

šos mērķlielumus pārsniedz ievērojami. Visiem parametriem ir pārsniegts maksimālais 

līmenis, kuru pārsniedzot nevar nodrošināt ilgtspējīgu augsnes un grunts kvalitāti, kas liecina 

par stipri degradētu ekoloģisko stāvokli Saldus ezerā, ne tikai ūdens kvalitātes, bet arī 

sedimentu kvalitātes ziņā.  

3.2. Saldus ezera peldvietu ūdens kvalitāte 
 

Veselības inspekcija jau ilggadīgi veic Saldus ezera publiskās peldvietas ūdens 

kvalitātes monitoringu (5.tabula). No 2007. līdz 2010. gadam  ticis veikts tikai 

mikrobioloģiskās kvalitātes monitorings, šajā periodā ūdens kvalitāte nav bijusi pietiekama, 

tikai 1 reizi – 2009.gadā. Sākot ar 2010. gada peldsezonu pārbaudīta kopējā mikrobioloģiskā 

kvalitāte, kā arī atbilstoši 2006/7/EK  - E.Coli un Enterokoki. Kopš 2010. gada peldvietā 

konstatēta tikai izcilai peldūdeņu kvalitātei atbilstoša mikrobioloģisko rādītāju, E.Coli un 

Enterokoku koncentrācija. 

 

5. tabula – Saldus ezera peldvietas ūdens kvalitātes rādītāji 

Gads E.Coli/Enterekoki 
Mikrobioloģiskā 

kvalitāte 
Kopējā kvalitāte 

2007 - atbilst Izcila 

2008 - atbilst Izcila 

2009 - neatbilst Slikta 

2010 - atbilst Izcila 

2011 Izcila Izcila Izcila 

2012 Izcila Izcila Izcila 

2013 Izcila Izcila Izcila 
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2014 Izcila Izcila Izcila 

2015 Izcila Izcila Izcila 

2016 Izcila Izcila Izcila 

2017 Izcila Izcila Izcila 

2018 Izcila Izcila Izcila 

 

3.3. Saldus ezera ekoloģiskā stāvokļa novērtējums un to ietekmējošie 

faktori  
 

Projekta "ES nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācija Latvijā" ietvaros 2019. 

gadā tiek veikta saldūdeņu biotopu kartēšana Saldus ezerā. Saldus ezers atbilst ES 

aizsargājamam biotopam 3150 Eitrofi ezeri ar iegrimušo un peldlapu augāju (apsekojuma 

rezultāti, L. Grīnberga, 2019. gads).  

Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS pieejama 

informācija, ka ezerā 2010. gadā konstatēta mainīgā platspāre Libellula fulva. Suga ir iekļauta 

Sarkanajā grāmatā, kā arī Latvijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā (MK noteikumos Nr. 

396). Atbilstoši jaunākajiem pētījumiem, šī suga Latvijā ir mēreni izplatīta, apdzīvo stāvošus 

un lēni tekošus ūdeņus. Latvijā nav konstatēti populāciju būtiski negatīvi ietekmējoši faktori 

(Kalniņš, 2017). Ezera piekrastē 2018. gadā konstatēts īpaši aizsargājams zālāju biotops 6210 

Sausi zālāji kaļķainās augsnēs (2.pielikums) 

Ūdensaugu sugu sastāvs Saldus ezerā ir samērā nabadzīgs, dominējošās sugas ir 

parastā niedre Phragmites australis, dzeltenā lēpe Nuphar lutea, ezera meldrs Scirpus 

lacustris, platlapu vilkvālīte Typha latifolia. 

Virsūdens augu josla blīva gar ezera Z – ZA piekrasti (12.-13.attēls), ļoti blīvas 

audzes izveidojušās Vēršādas ietekas apkārtnē. Šo audžu veidošanos, iespējams, sekmējusi 

Vēršādas iztaisnošana un padziļināšana.  

Peldlapu augu joslā dominējošā suga ir dzeltenā lēpe, vietām izveidojušās peldošās 

glīvenes Potamogeton natans audzes, gar piekrasti sastopama parastā mazlēpe Hydrocharis 

morsus-ranae. Iegrimušo augu josla Saldus ezerā izveidojusies tikai A galā, jo augu attīstību 

ierobežo zemā ūdens caurredzamība. 

  
12.-13. attēls. - Blīva virsūdens augu josla ezera Z-ZA piekrastē un Ezera Z piekrastē veidojas slīkšņas 

josla (labais attēls) (Avots: L. Grīnberga) 
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D – DA piekrastē, ko apēno no krasta augošie koki, ūdensaugu joslas ir skrajākas, 

neveidojas slīkšņas josla. Šajā piekrastē arī sugu sastāvs ir daudzveidīgāks, vietām 

konstatētas tipiskas iegrimušo augu sugas - spožā glīvene Potamogeton lucens, mieturu 

daudzlape Myriophyllum verticillatum.  

 Visaugstākā aizauguma pakāpe ir A piekrastē Vēršādas ietekas apkārtnē (14.-

15.attēls). Šeit ūdens dziļums ir ļoti neliels, uzkrājies biezs dūņu slānis, ūdens caurredzamība 

ir augstāka. Viena no dominējošajām sugām šajā ezera daļā ir iegrimusī raglape 

Ceratophyllum demersum, kas aug piesārņotos, ar barības vielām bagātos ūdeņos. Par 

piesārņojumu liecina arī blīvās niedru, vilkvālīšu un lēpju audzes. 

Ūdensaugu sugu daudzveidība Saldus ezerā ir neliela, izteikti dominē virsūdens augu 

sugas. Sugu sastāvs liecina par augstu barības vielu sastāvu ūdenī. Kopējais ezera aizaugums 

ar ūdensaugiem ir neliels, jo nav izveidojusies iegrimušo augu josla, kas parasti raksturīga 

sekliem ezeriem. 

  

14.-15. attēls. - Pie Vēršādas ietekas bieži sastopamas iegrimušās raglapes. Sugu sastāvs un 

augstā aizauguma pakāpe liecina par augstu barības vielu koncentrāciju (Avots: L. Grīnberga) 

 

Saldus ezera ekoloģisko stāvokli visbūtiskāk ietekmē Emburgas notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas, kas attīrītos notekūdeņus iepludina Vēršādā, kas pēc nepilna kilometra 

ieplūst ezerā. Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. LI12IB0002 atjaunota 2019. 

gada aprīlī. Attīrīšanas iekārtas nodotas ekspluatācijā 1977. gadā, rekonstruētas 1988. gadā, 

jauda pēc rekonstrukcijas ir 200 m
3
/dnn. Lai ezeru sekmīgi varētu izmantot rekreācijai un 

uzlabotu tā ekoloģisko stāvokli, būtiskākais ir uzlabot tieši notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

darbību Emburgas ciemā. Attālums no notekūdeņu ieplūdes vietas Vēršādā līdz Saldus 

ezeram ir ļoti neliels (700 – 800 m), tādēļ ūdeņu pašattīrīšanās iespējama tikai nelielā mērā, 

līdz ar to ezerā tiek ievadīti ūdeņi ar augstām barības vielu koncentrācijām. Turpinot attīstīt 

rekreācijas objektus ezerā un tā piekrastē, svarīgi ir nepieļaut papildus notekūdeņu ieplūdi, kā 

arī pasākumus, kas izraisītu krastu eroziju un tādējādi veicinātu papildus augsnes daļiņu 

ieskalošanos. 

Ņemot vērā pieejamo informāciju atļaujā, kas izsniegta SIA “Brocēnu siltums”, 

attīrīšanas iekārtas strādā nepilnīgi – nedarbojas kontaktrezervuārs, kā arī iekārtas pēdējo 

reizi rekonstruētas 1988. gadā. Tā kā ezers ir caurteces, tīrāku ūdeņu ieplūde dabiski veicinās 

ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanos. Ja tiks iepludināti piesārņoti ūdeņi, ezera 

piesārņojuma līmenis būs augsts un ekoloģiskā kvalitāte zema. 
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Ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanos iespējams veicināt arī veicot iepriekš 

minētos apsaimniekošanas pasākumus – fragmentējot virsūdens augu joslu, bet saglabājot 

iegrimušos augus, izpļaujot un izvācot virsūdens augus virs ledus ziemā teritorijās, kur tas 

iespējams. 

Tā kā ezers atrodas pilsētas teritorijā un intensīvi tiek izmantots rekreācijā, būtu 

ieteicams veikt regulāras ūdens fizikāli ķīmisko rādītāju analīzes, lai sekotu līdzi ekoloģiskā 

stāvokļa izmaiņām. Regulāra informācija par ūdens kvalitāti un tās izmaiņām palīdzētu arī 

plānot ezera apsaimniekošanu nākotnē, jo ļautu spriest, vai ūdens kvalitāte ir 

uzlabojusies/pasliktinājusies jau veikto apsaimniekošanas pasākumu rezultātā. 

3.4. Saldus ezera zivsaimnieciskais (ihtioloģiskais) novērtējums 
 

Saldus ezera ihtiofaunas raksturojums 

Ihtiofaunas apraksts 

Saldus ezerā 1999. gadā veiktajā kontrolzvejā tika konstatētas 14 zivju sugas - līdaka 

Esox lucius, plaudis Abramis brama, plicis Blicca bjoerkna, rauda Rutilus rutilus, rudulis 

Scardinius erythrophthalmus, līnis Tinca tinca, karūsa Carassius carassius, vīķe Alburnus 

alburnus, ausleja Leucaspius delineatus, grundulis Gobio gobio, spidiļķis Rhodeus amarus, 

asaris Perca fluviatilis, ķīsis Gymnocephalus cernua un akmeņgrauzis Cobitis taenia, kas ir 

tipiskas Latvijas ezeros sastopamas zivju sugas. Ezerā konstatētas aizsargājamu sugu zivis – 

spidiļķis, akmeņgrauzis un ausleja, taču ezeram nav vērā ņemamas nozīmes šo sugu 

aizsardzībā un saglabāšanā. Minētās aizsargājamās sugas ir Latvijas ezeros un upēs 

salīdzinoši plaši izplatītas un maz apdraudētas. Nozvejas statistikā un iepriekš veiktajos 

ihtiofaunas pētījumos minēti arī karpa Cyprinus carpio un zandarts Sander luciperca, taču 

mūsdienās šo sugu indivīdu daudzums ezerā varētu būt neliels vai sugas varētu būt izzudušas.  

Ihtiofaunas stāvokļa vērtējums un to ietekmējošie faktori 

Saldus ezera ihtiofauna ir atbilstoša šāda tipa ezeriem. Ezera ihtiofaunas stāvokli 

galvenokārt nosaka dabiski faktori (nārsta un ziemošanas sekmes, barības pieejamība u.c.). 

Ihtiofaunas svārstības ir skaidrojamas arī ar izmaiņām zvejas intensitātē - ezerā rūpnieciska 

zivju ieguve notikusi pirms 1941. gada un atsevišķos gados no 1956. gada līdz 1989. gadam. 

Ir veikta arī zivju resursu papildināšana ar līdakām, līņiem, sudrabkarūsām, karpām un 

asariem. 

 

Ezera līdzšinējā zivsaimnieciskā izmantošana 

Saldus ezerā zveja ar rūpnieciskiem rīkiem notikusi pirms 1941. gada. Ezers apzvejots 

atsevišķos gados no 1956. gada līdz 1989. gadam. No 1965. gada Saldus ezers bija nodots 

lietošanā Mednieku un makšķernieku biedrībai makšķerēšanas organizēšanai, bet no 1975. 

gada – papildus arī preču jeb kultivētai zivsaimniecībai. Deviņdesmitajos gados un līdz šim 

brīdim ezers rūpnieciski nav apzvejots. Oficiāli reģistrētā nozveja piecdesmitajos gados 

svārstījusies no 1968 kg līdz 2795 (vidēji – 2382 kg) gadā. Sešdesmitajos gados nozveja 

bijusi ievērojami zemāka un svārstījusies no 823 kg līdz 1350 kg (vidēji – 990 kg) gadā. 

Astoņdesmitajos gados nozveja bijusi vēl zemāka un svārstījusies no 37 kg līdz 291 kg (vidēji 

– 130 kg) gadā. Nozvejas svārstības galvenokārt skaidrojamas ar izmaiņām zvejas intensitātē.  

Pašlaik ezera zivju resursus izmanto makšķernieki. No 1978. gada līdz 1990. gadam 

veikta arī makšķernieku lomu uzskaite. Makšķernieku lomu uzskaites statistikā pieminētas 7 
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zivju sugas: līdaka, plaudis, rauda, līnis, karpa, zandarts un asaris. Makšķerniekiem lomos 

biežāk bijuši līdaka, plaudis, rauda, līnis un asaris, retāk karpa un zandarts. 

 

Zivju krājumu raksturojums 

No 1956. gada līdz 1989. gadam vidējā produktivitāte bijusi ļoti augsta – 59,5 kg/ha. 

Nozvejas pamatmasu veidoja raudas un plauži. Ievērojami mazāk nozvejotas līdakas. Pārējo 

sugu zivis tika nozvejotas retāk vai nebūtiskos daudzumos. 

Kontrolzvejā 1999.gadā ar 22 – 35 mm tīkliem noķertas 6 sugu zivis, no kurām pēc 

masas: plauži – 36 %, pliči – 34 %, raudas – 18 %, asari – 5 %, līdakas – 4 % un ruduļi – 3 

%. Ar 40 – 70 mm tīkliem noķertas 7 sugu zivis, no kurām pēc masas: plauži – 63 %, pliči – 

14 %, līņi – 13 %, karūsas – 4 %, raudas – 3 %, līdakas – 2 % un ruduļi – 1 %. 

Kopumā, spriežot pēc kontrolzvejas rezultātiem, Saldus ezera zivju krājumu 

pamatmasu veido plauži, pliči un raudas, mazāk ir līņu, līdaku, karūsu, asaru un ruduļu. 

Kontrolzvejā uz 15 m garu tīklu ar linuma acu izmēru 22 – 35 mm vidēji noķerts 1,9 kg zivju, 

bet uz 30 m garu 40 – 70 mm tīklu – 2,3 kg, kas ir vidējs rezultāts Latvijas ezeriem pavasara 

sezonā un samērā labs atbilstoša tipa ezeriem. 

 

Iespējamā ezera zivsaimnieciskā izmantošana 

 Dabisko zivju krājumu izmantošana 

Tiek makšķerētas zivis, izmantojot to pašatražošanos. Nozvejas pamatmasu veidos 

plauži, pliči un raudas. Ezera ikgadējā potenciālā kopnozveja, ieskaitot makšķernieku un 

maluzvejnieku lomus, izmantojot visu galveno "rūpniecisko" zivju sugu krājumus, varētu būt 

ap 50 kg/ha, kas pie ezera laukuma 22 ha varētu būt ap 1,1 t gadā. 

Zivju krājumu mākslīga palielināšana 

Saldus ezerā ielaisti sekojošu zivju sugu kāpuri un mazuļi: līdakas (1967., 1973., 

1985., 1986., 1988.), līņi (1973.), sudrabkarūsas (1967., 1973.), karpas (1967., 1985.) un asari 

(1973.). Pēdējos gados oficiāla zivju ielaišana ezerā nav veikta. 
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4. Saldus ezera apkārtējās teritorijas pašreizējā izmantošana 

4.1. Ezera un tā apkārtējās teritorijas esošā izmantošana 
 

Saldus ezera apkārtējām teritorijām noteikta atļautā izmantošana pēc Saldus novada 

teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam, kā arī Brocēnu novada teritorijas plānojuma 2017.-

2030.gadam. Kopumā, saskaņā ar Saldus un Brocēnu novadu teritorijas plānošanas 

dokumentiem, Saldus ezeram pieguļošajām teritorijām, ir 3 dažādi atļautie izmantošanas 

veidi, taču 500m rādiusā esošās teritorijas dala 6 atļautās izmantošanas veidos (16.attēls).  

Lielāko daļu ezera krastu pēc plānojuma pašreiz aizņem zaļās zonas un 

lauksaimniecības zemes. Ezera DR krastā, pie Vēršādas iztekas krastā izveidota publiska 

peldvieta ar bērnu rotaļu laukumu, sauļošanās platformu un laipu (17.-18.attēls). Uz Z no 

peldvietas ezera krastā atrodas auto stāvvieta ar grants segumu. Teritorijas uz R no Vēršādas 

ietekas ezerā, līdz mājsaimniecībām uz Krasta ielas tiek intensīvi apsaimniekotas līdz pat 

ezera krastam. Ezera A krasts pārsvarā izmantots ganībām vai apsaimniekotiem zālājiem. 

Ezera DA krastā atrodas vienīgais meža masīvs Saldus ezera krastos, uz R no tā atrodas 

Saldus pilskalns, kas ir publiski pieejama atpūtas vieta un arheoloģiskais kultūras 

piemineklis, kuram noteikti dažādi apsaimniekošanas ierobežojumi. Visus Saldus ezera 

krastus, izņemot posmā pie meža, ezera DA krastā, un publisko peldvietu ezera DR krastā, 

klāj bieza niedru josla, kas liedz iekļūšanu ezerā pa citām vietām ezera krastā izņemot 

publisko peldvietu vai attīrītas joslas privātīpašumos. 

 

16. attēls. - Saldus ezera apkārtējās teritorijas atļautā izmantošana 
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17.-18. attēls. - Saldus ezera DR krasta labiekārtotā peldvieta (labiekārtošana veikta 2019.gadā) 

 

4.2. Līgumi par ezera vai tā krastu izmantošanu 
 

Brocēnu novada teritorijā, ezera krastā noslēgts 1 zemes nomas līgums zemes vienībā ar 

kadastra numuru 8425 002 0026 , adresē “Pumpuļi 1", Cieceres pagasts, Brocēnu novads. 

Zeme iznomāta “lauksaimnieciskai izmantošanai”. 

Savukārt Saldus novada teritorijā ir noslēgti 3 zemes nomas līgumi ezera krastos.  

 SIA "Cits Bārs", Pludmales iela 4, Saldus, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

8401 005 0263, zemes nomas līgums noslēgts 10.05.2017. - 09.05.2027. Kafejnīca 

"Bungalo". 

 SIA "Urban House", Jelgavas iela 18, Saldus, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

8401 008 0051, zemes nomas līgums noslēgts 14.05.2016. -13.04.2033., plānota 

kafejnīca. 

 SIA "Newlands", Jelgavas iela 18, Saldus, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

8401 008 0051, zemes nomas līgums noslēgts 13.04.2017.-12.04.2022. Pāris gadus 

teritorijā bijis atrakciju parks, taču tagad tas ir novākts un zemes gabals netiek izmantots. 
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5. Ieteikumi un rekomendācijas apsaimniekošanas pasākumu principiem 

un apsaimniekošanas pasākumiem Saldus ezerā un tam piegulošajā 

teritorijā 

5.1. Saldus ezera apsaimniekošanas principi 
 

Būtiski ir samazināt barības vielu (biogēnu) koncentrācijas ezerā, lai novērstu 

ekoloģiskā stāvokļa pasliktināšanos. Ņemot vērā, ka pašlaik koncentrācijas ir ļoti augstas 

un ezera ekoloģiskais stāvoklis vērtējams kā zems, nav pieļaujami apsaimniekošanas 

pasākumi, kas regulāri uzduļķotu ūdeni, izņemtu no ezera peldlapu un iegrimušos augus. 

Attīrot ezeru no ūdensaugu augāja, nav pieļaujama ūdenī iegrimušo augu sugu 

izņemšana, jo tie saista barības vielas, samazinot zilaļģu ziedēšanu, kā arī samazina 

sedimentu uzduļķošanos. Izņemot iegrimušos augus, barības vielas atgriezīsies apritē viļņu 

darbības ietekmē. 

Izpļaujot virsūdens augus (niedres, vilkvālītes) ir jāievēro piesardzības princips. 

Pārmērīgi iztīrot virsūdens augus, kas ir galvenie fosfora piesaistītāji, rodas labvēlīgi apstākļi 

aļģu attīstībai. Tāpēc pļaušanai ir jābūt pēc iespējas saudzīgai, neizpļaujot uzreiz lielas 

platības (veģetācijas sezonā ne vairāk kā 1,5ha) un pēc iespējas mazāk uzduļķojot 

ūdeni. Ziemā virs ledus pieļaujams nopļaut un izvākt no ezera piekrastes visus augus, kas 

atrodas virs ledus.  

Vispiemērotākais laiks pirmajai niedru pļaušanai ir periods, kad barības vielu 

akumulācija to stublājos ir visaugstākā – veģetācijas periodā vidū, pirms attīstās ziedu skara 

(jūlijs). Pēc tam vasarā jāveic atkārtota pļaušana, lai novājinātu augu sakņu sistēmu. Savukārt 

pļaušana ziemā samazinās audžu blīvumu un atmirušā organiskā materiāla daudzumu ezerā. 

Ziemā nopļautās niedres (arī citus virsūdens augus) var sadedzināt uz ledus vai ezera krastā 

(Bjӧrk, 2010). Vēršādas ietekas tuvumā niedru pļaušana vasaras laikā ir apgrūtināta biezā 

dūņu slāņa dēļ, tāpēc ieteicams galvenos pļaušanas darbus veikt ziemā. 

Augu izpļaušana veicama ar izkapti no krastmalas vai no laivas, izmantojot izkapti īsā 

kātā. Virsūdens augus ieteicams nopļaut pēc iespējas tuvāk gruntij (Urtāns, 2017). Visi 

nopļautie augi obligāti jāizvāc no ezera un jānovieto ārpus palu zonas, lai tie netiktu 

ieskaloti ezerā. Pieļaujama neilga (līdz 1 mēnesim) nopļauto augu atstāšana piekrastes 

teritorijā vasaras mēnešos, kad nav palu vai plūdu. 

Saldus ezera peldvietu apsaimniekošana jāveic atbilstoši 10.01.2012. MK 

noteikumiem Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība”, kas nosaka peldvietu 

izveidošanas un uzturēšanas kārtību. 

5.2. Saldus ezera apsaimniekošanas pasākumi 
 

Visi apsaimniekošanas pasākumi Saldus ezerā jāveic saskaņā ar šī dokumenta 3. 

pielikumu “Saldus ezera apsaimniekošanas pasākumi”. Veicamie apsaimniekošanas 

pasākumi: 

 Pludmales uzturēšana 

 Niedru pļaušana 

 Virsūdens augu joslas fragmentācija 

 Zaļās zonas (buferjoslas) saglabāšana 
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 Fizikāli-ķīmisko parametru analīzes 

 

Pludmales uzturēšanas pasākumi jāveic visās publiskajās peldvietās, kā, norādīts 

3.pielikumā. Uzturēšanas darbi sevī iekļauj smilšu uzbēršanu, apauguma novākšanu, krasta 

stiprināšanu, atkritumu savākšanu, gultnes attīrīšanu no nepiederošiem priekšmetiem u.c. Šis 

apsaimniekošanas pasākums jāveic regulāri, lai nodrošinātu publisko peldvietu kvalitāti, kā 

arī tie jāveic atbilstoši 010.01.2012. MK noteikumiem Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un 

uzturēšanas kārtība”.  

Niedru pļaušanas darbi galvenokārt veicami ezera ZA krastā, Vēršādas ietekas 

tuvumā, taču nepieciešamības gadījumā ir veicami arī citās ezera vietās, kur izveidojusies 

pārāk bieza virsūdens augu josla vai tiek īstenoti ar nepieciešamajām iestādēm saskaņoti 

pasākumu un projekti, kas nav pretrunā ar Saldus ezera ekspluatācijas noteikumiem. 

Ziemas periodā, atļauts pļaut niedru joslas pilnā apmērā, taču veģetācijas sezonā, 

atkārtoto pļaušanas darbu teritorija nedrīkst pārsniegt 1,5 ha.  

Ja izdodas veikt virsūdens augu noņemšanu ziemā, tad arī vasarā audzes būs mazāk 

blīvas. Ziemā jākoncentrējas uz tām ezera daļām, kur vasarā grūti iekļūt un jau vasarā 

redzams, ka starp augošajiem virsūdens augiem ir palikuši atmirušie stublāji no iepriekšējām 

vasarām. Normāli tie ziemā tiek nolauzti un iekrīt ezerā, kur pamazām sadalās. Ja audzes ir 

blīvas, tad atmirušie stublāji nenokrīt un palielina audžu blīvumu nākamajā sezonā. 

Aptuvenās pasākumu izmaksas: līdz 1000 eur/ha 

Virsūdens augu joslas fragmentācijas darbi veicami ezera R krastos, kur nav 

pieļaujama pilnīga virsūdens augu joslas izpļaušana, taču ir interese veidot publiskas atpūtas 

vietas. Šajā zonā atļauts veikt krasta un gultnes tīrīšanu, kā arī smilšu uzbēršanu  un virsūdens 

augu pļaušanu ar mērķi izveidot: līdz 5m platu joslu vienkāršai atpūtas vietai ar ieeju ezerā; 

līdz 10m platu joslu atpūtas vietai ar ieeju ezerā kur ierīkota laipa vai laivas piestātne. 

Mazākais atļautais saglabājamās niedru joslas platums starp ieejām ezerā ir 30m. 

Zaļās zonas (buferjoslas) saglabāšanas pasākumi ir jāveic joslā pie ezera kailajiem 

krastiem (skat. 3. pielikumu), it īpaši starp ezeru un lauksaimniecības zemēm ezera ZR 

krastā, kur bez buferjoslas ezerā nonāktu barības vielas no piegulošajām lauksaimniecības 

zemēm. Buferjoslā jāsaglabā/jāizveido koku, krūmu vai zālāja aizsargjosla. Ierīkojot dabas 

taku, svarīgi ir saglabāt zālāju, nenoņemt lielos kokus, drīzāk iestādīt jaunus, lai nostiprinātu 

krastus. 

Fizikāli-ķīmisko parametru analīzes nepieciešams veikt ne retāk kā reizi gadā. Būtu 

nepieciešams pirmajā monitoringa gadā veikt analīzes četras reizes gadā - ziemā, pavasarī, 

vasarā un rudenī, pēc tam ik gadu 1 reizi veģetācijas sezonas vidū.  

Monitoringa procesā būtu svarīgi šādi pamatrādītāji: pH, elektrovadītspēja, 

temperatūra, skābekļa koncentrācija un piesātinātība, krāsainība. 

Kā arī šādi barības vielu rādītāji: kopējais fosfors (Pkop.), kopējais slāpeklis (Nkop.), 

amonija joni (N/NH4), bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5). 

Ūdens fizikāli-ķīmisko parametru monitorings jāveic atbilstoši 4.pielikumā 

norādītajam grafikam. Dati jāsaglabā pašvaldības arhīvā, jo tiem ir vērtība arī pēc 20 un 50 

gadiem. 

Veicamo pasākumu principi aprakstīti šo noteikumu 5.1. un 6.1. nodaļās.  

Veicamo pasākumu grafiks turpmākajiem 10 gadiem redzams 4.pielikumā. 
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6. Nosacījumi plānotajām darbībām 
 

6.1. Saldus novada izstrādes stadijā esošā “Saldus ezera un tā 

piekrastes zonas perspektīvās izmantošanas attīstības vīzija” 
 

Balstoties uz Saldus pašvaldības, izstrādes procesā esošo dokumentu “Saldus ezera un 

tā piekrastes zonas perspektīvās izmantošanas attīstības vīzija”(1.pielikums) par ezerā un tā 

krastos ieplānotajām dažādām labiekārtošanas un teritoriju pārveidojošām darbībām, 

izveidots pasākumu novērtējums no ezera ekoloģijas perspektīvas (6.tabula). Visi minētie 

pasākumi jāveic saskaņā ar 3.pielikumā pievienoto Saldus ezera apsaimniekošanas pasākumu 

plānu. Pasākumi, apkopoti arī 1.1.pielikumā pievienotajā kartē, kur norādīts to status 

2019.gada augustā. 

6.tabula – Ieplānoto Saldus ezera labiekārtošanas pasākumu iedalījums 

 

Jaunu peldvietu iekārtošana 

Ezerā paredzēts iekārtot jaunas peldvietas D piekrastē un Z piekrastē, kā arī esošās 

peldvietas paplašināšana. Esošās peldvietas paplašināšanas darbi pabeigti 2019.gada pavasarī, 

un D piekrastē paredzētie darbi jau ir uzsākti (skat. 4.pielikumu).  

Plānojot peldvietas ierīkošanu Z piekrastē, kas pēc 3.pielikuma atbilst “Virsūdens 

augu joslas fragmentācija” zonai, jāņem vērā piekrastes slīpums, kā arī ūdensaugu joslas 

raksturs un platums. Pēc vīzijas pludmali paredzēts ierīkot salīdzinoši garā posmā (aptuveni 

150 – 160 m). Virsūdens augu josla šinī ezera daļā ir līdz 30 m plata un piekrastē izveidojušās 

slīkšņas (16.attēls).  

Iekārtojot pludmali virsūdens augu joslas fragmentācijas zonā jāsaglabā fragmentāra 

virsūdens augu josla un kokaugi piekrastē, lai novērstu krastu eroziju. Šajā zonā atļauts 

veidot 5m platas pieejas ezeram, gadījumos, kad tiek veidotas vienkāršas peldvietas un līdz 

10m platas pieejas ja tajās plānota laipa vai laivas piestātne. Veicot pludmales vai peldvietas 

ierīkošanu šajā zonā jāievēro princips, ka katru izveidotu pieeju ezeram no tuvākās nākamās 

pieejas vietas jāatdala vismaz 30m platai niedru joslai. Jārēķinās, ka pludmales uzturēšanai 

būs nepieciešama regulāra pļaušana (2 – 3 reizes gadā, vismaz 3 gadus pēc kārtas). Augu 

izpļaušana veicama ar izkapti no krastmalas vai no laivas, izmantojot izkapti īsā kātā. 

Virsūdens augus ieteicams nopļaut pēc iespējas tuvāk gruntij.  

Kopumā ir veicināma Z piekrastes virsūdens augu joslas fragmentācija (19.-20.attēls), 

bet nav ieteicama audžu izņemšana garos posmos, transformējot piekrastes joslu (uzberot, 

Apzīmējumi: 

 
Esošs/tiek ieviests 

Ieviešams ar papildus 

izpēti 
Ieviešams bez papildus izpētes Nav tiešas ietekmes uz ezeru 

  

   

  

Trošu ceļš Laipa Skatuve uz ūdens Jaunā pludmale (dienvidos) Mežaparks 

Tilts(DR) Laivu piestātne Vides objekts "BITE" Vasaras atpūtas mājiņu zona Medus SPA kompleks 

Dabas taka Āra baseina laipa Kafejnīca Veikbords Atpūtas vieta ar ugunskuru 

Gājēju taka Izgaismota strūklaka Klusā atpūtas vieta Bērnu atrakcijas Āra peldbaseins 

Tilts(ZA) Skatu platforma Slips Aktīvās atpūtas zona Esoša pludmale 

Tualete Esoša kafejnīca Stāvlaukums Nr.28 Stāvlaukums Nr.29 Jaunā pludmale (ziemeļos) 
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nostumjot u.tml.). Ūdensaugi ne tikai saista barības vielas un nostiprina grunti, bet arī 

nodrošina dzīvesvietas zivīm, putniem un ūdens bezmugurkaulniekiem. 

 

  
19. attēls. - Ūdensaugu joslas iepretim 

plānotajai peldvietai ezera Z piekrastē 

(Avots: L. Grīnberga) 

20. attēls. - Ieteicams saglabāt šādu Z 

piekrastes apsaimniekošanas veidu – samērā 

nelielas, izpļautas zonas, piekrastē saglabāti 

kokaugi un dabiska zālāja josla (Avots: L. 

Grīnberga) 

 
Dabas takas ierīkošana  

Kā potenciāls labiekārtošanas pasākums izvirzīts arī dabas takas izveide apkārt Saldus 

ezeram, kas veicinātu tūrismu Saldus ezera apkārtnē. Ezera DR krastā takas posms šķērso 

vēršādas ieteku ezerā, kā arī cituviet privātus zemes gabalus un zemes vienības Brocēnu 

novada administratīvajā teritorijā. 

Būtiskākie ieteikumi dabas takas ierīkošanai attiecināmi uz posmu iepretim apartajām 

lauksaimniecības zemēm (kad.nr. 84860020092 un visā ezera perimetrā “Zaļās zonas 

(buferzonas) saglabāšana” atzīmētajās vietās, (skatt.3.piel.)), kur tās tieši piekļaujas ezeram. 

Pašlaik šajā posmā platā niedru josla darbojas kā buferzona (21.attēls). Veidojot taku un 

samazinot niedru joslas platumu piekrastē, ieteicams saglabāt esošos kokaugus, kā arī 

izveidot buferjoslu starp aramzemēm, taku un ezeru, piemēram, izveidojot krūmu – koku 

joslu vai atstājot platāku zālāja joslu.  

Otra nozīmīga zona takas ierīkošanai ir posms pie Vēršādas ietekas ezerā. Pašlaik šeit 

izveidojusies blīva niedru un citu virsūdens augu josla (21.-22.attēls). Ņemot vērā, ka 

Vēršādā augšpus ezera upē ieplūst attīrīti notekūdeņi, pašlaik šī josla darbojas kā papildus 

attīrīšanas zona. Lai samazinātu audžu blīvumu un padarītu ainavu patīkamāku, var veikt 

virsūdens augu izpļaušanu takas apkārtnē, kā norādīts 3.pielikumā ar apzīmējumu “Niedru 

pļaušana”. Ziemā virs ledus pieļaujams nopļaut un izvākt no ezera piekrastes visus augus, kas 

atrodas virs ledus.  
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Tilts pār Vēršādu ezera ZA 

Tilta ierīkošanā jāņem vērā tas pats, kas attiecībā uz dabas takas ierīkošanu, jo tas ir 

daļa no tās – ūdensaugu izpļaušana veicama saudzīgi. Ieteicams pirmreizējo izpļaušanu ezera 

ZA galā veikt ziemā virs ledus. Tā kā pie Vēršādas ietekas uzkrājies biezs dūņu slānis, 

iespējams, būs nepieciešama to izņemšana vai pāļu dzīšana. Šie darbi jāveic pēc iespējas 

mazāk uzduļķojot ūdeni, dūņas izsūknējot, jo tajās uzkrājušās barības vielas (galvenokārt 

fosfora un slāpekļa savienojumi) no notekūdeņiem. Uzduļķojot sedimentus, barības vielas 

nonāks ūdeni, paaugstinot piesārņojuma līmeni ezerā. 

 

Mežaparks 

Piekraste iepretim nelielajai meža teritorijai ezera D – DA saglabājusies dabiska, bez 

blīvām virsūdens augu audzēm, pirmkārt, valdošo vēju, otrkārt, apēnojuma no piekrastes 

kokiem, ietekmē (23.attēls). Šī zona jāsaglabā pēc iespējas dabiskāka, uzturot esošās pieejas 

pie ezera (24.attēls), izņemot tikai bīstamos kokus no mežaudzes, veicinot baltalkšņu 

daudzuma samazināšanos un izturīgāku koku sugu augšanu. 

Jāņem vērā, ka piekraste ir stāva un kokaugi to nostiprina un pasargā no erozijas, 

tāpēc jebkāda koku ciršana jāveic iespējami saudzīgi un nelielā apjomā, kā arī izvietojot mežā 

  
21. attēls. - Ezera piekraste iepretim 

aramzemēm (Avots: L. Grīnberga) 

22. attēls. - Ūdensaugu audzes pie Vēršādas 

ietekas (Avots: L. Grīnberga) 

  
23. attēls - Piekraste mežaudzē stāva (Avots: 

L. Grīnberga) 

24. attēls. - Pieejas ezeram, samērā skrajas, 

sugām daudzveidīgas ūdensaugu audzes 

(Avots: L. Grīnberga) 
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jebkādas infrastruktūras detaļas (soliņus, atkritumu kastes, takas) jāuzmanās netraumēt kokus 

un to saknes. Ezera apsaimniekošanas pasākumu plānā, šī zona iekļauta saglabājamajā 

buferzonā. 

 

Izgaismota strūklaka 

Ezera vidū ieplānots potenciāls pasākums -  veidot gaismas un ūdens instalāciju. Nav 

atbalstāma iecere ierīkot šādu strūklaku, jo tās ierīkošana un uzturēšana radītu sedimentu 

uzduļķošanu, kas samazinātu ūdens caurredzamību un pasliktinātu ezera ekoloģisko stāvokli. 

Kā arī strūklakas izveidošana un uzturēšana ezera vidū prasītu lielu daudzumu resursu un nav 

ilgtspējīga.  

Jārēķinās, ka lai izveidotu estētiski baudāmu instalāciju, ko iespējams redzēt no ezera 

krastiem, būtu nepieciešams izveidot aptuveni 150m
2
 lielu peldošu platformu ar elektriskiem 

un hidroliskiem elementiem, kura būtu jākopj vairākas reizes sezonā un jāizņem no ūdens 

ziemas periodā. Lai instalāciju darbinātu, būtu nepieciešams līdz strūklakai novilkt zemūdens 

elektrības kabeli, un lai platformu noturētu uz vietas, jāizveido enkura punkts ezera dibenā, 

kurš ezera vidū ir aptuveni 4 m dziļumā. 

 

Vasaras mājiņu zona 

Ezera Z-R krastā, tieši virs pludmales, plānots izveidot apgabalu ar vasaras mājiņu 

būvēm. Jāapsver šādas idejas realizācijas nepieciešamība, jo ezera piekraste ir ļoti stāva. 

Mājiņu būvniecība saistāma ar ievērojamu nogāzes pārveidošanu, to būvniecība un 

ekspluatācija izraisītu piekrastes eroziju. Kombinācijā ar zemāk pa nogāzi ezera krastos esošu 

pludmali, veidotos spēcīgi erozijas procesi. 

 

Āra peldbaseins 

Esošajā peldvietā Saldus ezera DR ieplānots āra peldbaseins. Baseinu aprobežojošas 

laipas izveide būtisku ietekmi uz vidi neatstātu. Plānojot laipas ierīkošanu jāņem vērā 

potenciālas ūdens līmeņu izmaiņas 1,7 m diapazonā un jāierīko laipa tā, lai mainīgi dabas 

apstākļi (ledus kustība) un ūdens līmeņi to pēc iespējas mazāk ietekmē, tādejādi pagarinot tās 

ekspluatācijas mūžu. Nekādā gadījumā nav pieļaujama dabas ūdeņu sildīšana vai  ķīmiskā 

sastāva izmainīšana.  

 

Veikbords 

Parasti veikborda trašu struktūras sastāv no 2 balstiem starp kuriem iestiprināta ar 

motora palīdzību dzenama trose, kura veic sportista vilkšanas uzdevumu. Lielākās vides 

ietekmes novērojamas balstu ierīkošanas procesā, kā arī ekspluatācijas laikā duļķojot ūdeni 

seklās vietās. Neliela taču vērā ņemama ietekme novērojama troses motora ekspluatācijas 

laikā, ūdenī nonākot dažādām eļļām un smērvielām.  

Ezera ZA krastā iezīmēta zona, kur būtu iespējams izvietot veikborda trasi. Pret šādas 

ieceres īstenošanu, ja netiek veikta piekrastes transformācija, no vides aizsardzības viedokļa 

nav iebildumu.  
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Klusā atpūtas vieta 

Ezera A krastā ieplānots veidot klusās atpūtas vietu, kas ir atbalstāma iecere ja tās 

īstenošanas procesā netiek pārkāpts šo noteikumu mērķis. Tomēr nepieciešama papildus 

informācija, kā plānots to realizēt. 

 

6.2. Ezera zivsaimnieciskās izmantošanas nosacījumi 
 

Zivju nārsta nodrošinājums, tajā skaitā saimnieciskās darbības nosacījumi un 

ierobežojumi zivju nārsta laikā 

Zivju nārsts ezerā pamatā norisinās krasta tuvumā līdz aptuveni divu-trīs metru 

dziļumam, bet var būt novērojams visā ezerā. Nozīmīgākais zivju nārsta periods ezerā ir no 1. 

aprīļa līdz 20. jūnijam. Zivju nārsta aizsardzībai šajā periodā ezerā un tā tiešā tuvumā nav 

pieļaujami būvdarbi, kas var atstāt nelabvēlīgu ietekmi uz zivju nārstu vai ikru attīstību, t.i., 

ar ezera dibenu vai ūdeni tieši saistīti būvdarbi, kā arī būvdarbi, kas saistīti ar augstu ūdens 

piesārņošanas risku.  

Dabiskā krasta līnija un litorāls ir saglabājies ezera lielākajā daļā, zivju atražošanā 

īpaši nozīmīgas vietas izdalīt un aizsargāt nav nepieciešams. Ezera krasti vietām apdzīvoti, 

neliela apjoma infrastruktūras objektu (laivu piestātņu, nelielu pludmaļu u.c.) izveidošana to 

ietekmē minimāli. Pašlaik infrastruktūras objektu izveidošanas ierobežošana nav 

nepieciešama. 

Ezers atrodas Saldus pilsētas teritorijā un tiek izmantots dažāda veida atpūtai – 

peldēšanai, makšķerēšanai. Zivju nārsta un nārsta vietu aizsardzības pasākumu īstenošana 

nepieciešama vien gadījumos, ja ir paredzama lielu būvdarbu vai cita veida darbu uz ūdens 

vai tiešā tā tuvumā. Pasākumus antropogēnās ietekmes uz zivju dabisko atražošanos 

samazināšanai ir lietderīgi plānot un īstenot tad, kad šāda ietekme tiks konstatēta, un ņemot 

vērā šīs ietekmes veidu un apjomu. 

 

Nosacījumi amatierzvejai – makšķerēšanai 

Makšķerēšana veicama, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra 

noteikumus Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi". 

Licencēto makšķerēšanu organizē, saņemot pašvaldības pilnvarojumu un ievērojot 

Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr.799 "Licencētās makšķerēšanas, 

vēžošanas un zemūdens medību kārtība" prasības, noteiktā kārtībā izstrādājot licencētās 

makšķerēšanas nolikumu, kurā var tikt paredzētas atkāpes no vispārējiem makšķerēšanas 

noteikumiem, ja: 

 tiek nodrošināta regulāra zivju krājumu papildināšana makšķernieku vajadzībām, 

ielaižot zivis, kas ir galvenie makšķerēšanas objekti (līdakas, zandarti, karpas u.c.); 

 noteikta atbildīgā pašvaldības vai Valsts vides dienesta pilnvarota persona, kas 

piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos; 

 tiek veikti Liepājas reģionālās vides pārvaldes ieteikti pasākumi ezera ekoloģiskā 

stāvokļa uzlabošanai vai saglabāšanai; 
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 makšķerniekiem tiek sniegti noteikti pakalpojumi, kas var ietvert makšķerēšanas vietu 

aprīkošanu un sakopšanu, laivu bāzu un atpūtas vietu izmantošanas iespējas, laivu un 

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

 

Zivju krājumu pavairošana un papildus aizsardzība 

Zivju krājumu papildināšana veicama, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 31. 

marta noteikumus 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". 

 Gadījumā, ja līdakas tiek intensīvi makšķerētas, var veikt to kāpuru (ap 500 gab./ha 

jeb 8 tūkst. gab. gadā) vai mazuļu (ap 100 gab./ha jeb 1,6 tūkst. gab. gadā) ielaišanu uz 

izmantojamo (dotajai zivju sugai piemērotāko) platību – aptuveni 16 ha. 

 Iespējama arī zandartu šīgadeņu ielaišana ap 100 gab./ha jeb 1,5 tūkst. gab. gadā uz 

izmantojamo platību, kas ezerā sastāda aptuveni 15 ha. Ņemot vērā ezera tipu, īpaši lielas 

zandartu populācijas izveidošanās ir samērā maz iespējama, tāpēc to daudzums visdrīzāk 

būs atkarīgs no ielaišanas efektivitātes. 

 Iespējams ielaist arī divvasaru karpas ap 50 gab./ha jeb 0,8 tūkst. gab. gadā uz 

izmantojamo platību – aptuveni 16 ha. Mazāka izmēra karpu ielaišana būs samērā 

neefektīva, jo tās labāk par vietējām zivīm pieejamas līdakām. 

 Iespējama arī dažāda vecuma sudrabkarūsu ielaišana līdz 100 gab./ha jeb ap 1,6 tūkst. 

gab. gadā uz izmantojamo platību - aptuveni 16 ha. 

 Lai pastiprinātu zvejas kontroli un apkarotu iespējamo nelikumīgo zivju ieguvi Saldus 

ezerā, zivju krājumu aizsardzībā būtu vēlams iesaistīt pašvaldības pilnvarotas personas. 

 Tā kā Saldus ezerā ir pietiekami labi apstākļi zivju nārstam un attīstībai, tad nav 

nepieciešams veikt zivju dzīvotņu un nārsta vietu uzlabošanas pasākumus. 
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V Z V Z V Z V Z V Z V Z V Z V Z V Z V Z

Pludmales uzturēšanas pasākumi

Virsūdens ūdens augu joslas fragmentācijas darbi

Buferjoslas saglabāšanas darbi

Niedru pļaušanas darbi (nemainīgā vietā  2 vasaras pēc 

kārtas)
līdz 1,5ha

Viss 

apaugums
līdz 1,5ha

Viss 

apaugums
līdz 1,5ha

Viss 

apaugums
līdz 1,5ha

Viss 

apaugums
līdz 1,5ha

Viss 

apaugums
līdz 1,5ha

Viss 

apaugums
līdz 1,5ha

Viss 

apaugums
līdz 1,5ha

Viss 

apaugums
līdz 1,5ha

Viss 

apaugums
līdz 1,5ha

Viss 

apaugums

Pļauto krasta joslu turpmākās uzturēšanas darbi

Ūdens fizikāli-ķīmisko parametru monitorings X X X X X X X X XVisās sezonās

V   I   S   Ā       P   E   R   I   O   D   Ā

V   I   S   Ā       P   E   R   I   O   D   Ā

V   I   S   Ā       P   E   R   I   O   D   Ā

Apsaimniekošanas pasākums

pēc pamatpļaušanas darbu beigām, pļaut veģetācijas sezonā ik pēc 2 gadiem

6 7 8 9 10

Ekspluatācijas noteikumu termiņš

1 2 3 4 5

4. pielikums 

  



  

 

5.pielikums 

 



39 

 

6.pielikums

 



40 

 

 



41 

 

 



42 

 

 


