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Nr.p.k. Iebilduma/priekšlikuma 

iesniedzējs 

Iesniegtā 

iebilduma/priekšlikuma 

būtība 

Ņemts 

vērā/nav 

ņemts vērā 

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums nav ņemts vērā 

1. Ilga Plūme 1985.gadā uz Rauzas upes 

iztekas no Lizdoles ezera bez 

jebkādas saskaņošanas ar 

atbildīgajiem dienestiem 

nelikumīgā kārtā aizbērta 

upe, kā rezultātā mākslīgi 

pacelts Lizdoles ezera 

ūdenslīmenis. Pēc 

ūdenslīmeņa 

paaugstināšanas applūdušas 

apkārtējās teritorijas, no 

ezera izzudušas vēdzeles. 

Priekšlikums – nojaukt 1985. 

gadā uzcelto dambi, lai 

atgrieztu ezera ūdenslīmeni 

tā vēsturiskajā līmenī. 

Nav ņemts 

vērā 

Lai veiktu upes uzbēruma nojaukšanu, nepieciešami 

saskaņojumi/atļaujas no daudzām institūcijām, piemēram, 

Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts vides dienesta, Valsts 

meliorācijas dienesta u.c. Lizdoles ezers atbilst Eiropas 

Savienības aizsargājamam ezera biotopam – 3150 Eitrofi 

ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju, kā 

rezultātā jebkādas darbības, kas var ietekmēt pašreizējo 

ezera ekosistēmu, ir jāsaskaņo ar Dabas aizsardzības 

pārvaldi un Valsts vides dienestu. Pie tam no Lizdoles ezera 

iztek Rauzas upe, kas ir viena no nedaudzajām upēm Latvijā, 

kurā konstatētas īpaši aizsargājamās sugas  - ziemeļu 

upespērlene - atradnes. Līdz ar to ir nepieciešams ļoti 

detalizēts izvērtējums par to, kā potenciālā Lizdoles ezera 

ūdenslīmeņa nolaišana varētu ietekmēt pērlenes. 

2. Publiskās apspriedes 

apmeklētājs 

Priekšlikums – Lizdoles 

ezeru un tā apkārtējo 

teritoriju iekļaut Natura 2000 

teritoriju tīklā 

Nav ņemts 

vērā 

Lizdoles ezera atbilstība Eiropas Savienības aizsargājamā 

biotopa statusam, kā arī tajā konstatētās divas retās un 

aizsargājamās sugas – sīkā lēpe un pamīšziedu daudzlape, 

nekādā ziņā nenosaka to, ka ezers būtu iekļaujams Natura 

2000 tīklā. 

3. Publiskās apspriedes 

apmeklētājs 

Iebildums – Lizdoles ezera 

apsaimniekošanas plānā nav 

minētas nekādas darbības 

Nav ņemts 

vērā 

Apsaimniekošanas plānā sniegts detalizēts Lizdoles ezera 

ekoloģiskā stāvokļa izvērtējums, kas balstīts uz fizikāli – 

ķīmiskajām analīzēm, kā arī fitoplanktona, zooplanktona, 

zoobentosa un makrofītu novērtējuma. Lai uzlabotu ezera 



ezera ekoloģiskā stāvokļa 

uzlabošanai 

pašreizējo ekoloģisko kvalitāti, plānā iekļauta informācija 

par to, kur nepieciešams veikt ezera aizauguma ar 

ūdensaugiem izvākšanu. Sagatavots sugu un biotopu 

aizsardzības jomā sertificēta dabas eksperta atzinums par 

ūdensaugu izvākšanu no Lizdoles ezera. 
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