
spēkā esošs no 2000.04.01. Publicēts:Vēstnesis 117/118 2000.03.31. 
(ZIŅOTĀJS 8 2000.04.20.)

 
LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS 

 
2000.03.28. 
Rīgā 

Noteikumi nr. 114
(prot. Nr.14, 2.§)

 
 

Dabas lieguma "Liepājas ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi 

 
 

Izdoti saskaņā ar  
likuma "Par īpaši  aizsargājamām  

dabas teritorijām" 17.panta otro daļu 
  
1. Šie noteikumi nosaka dabas lieguma "Liepājas ezers" zonējumu, individuālo 
aizsardzību un izmantošanu. 
  
2. Dabas liegums "Liepājas ezers" ir izveidots, lai nodrošinātu ūdensputnu, kā arī 
piekrastes un ūdens biotopu aizsardzību. 
  
3. Dabas lieguma "Liepājas ezers" zonējuma robežas noteiktas saskaņā ar dabas 
lieguma "Liepājas ezers" shēmu (1.pielikums) un dabas lieguma "Liepājas ezers" 
zonu robežu aprakstu (2.pielikums). 
  
4. Dabas liegumā "Liepājas ezers" ir šādas funkcionālās zonas: 
4.1. dabas lieguma stingrā režīma zona; 
4.2. dabas lieguma zona. 
  
5. Dabas lieguma stingrā režīma zona ir izveidota, lai nodrošinātu ūdensputniem 
nepieciešamos apstākļus ligzdošanas un spalvu mešanas periodā, atpūtu migrācijas 
laikā un patvērumu medību sezonā, kā arī lai saglabātu īpaši nozīmīgus pļavu un 
zemūdens biotopus ezera piekrastē. 
  
6. Dabas lieguma zona ir izveidota, lai saglabātu ezera un piekrastes pļavu bioloģisko 
vērtību, kā arī lai saskaņotu dabas aizsardzības un saimnieciskās darbības intereses. 
  
7. Dabas lieguma stingrā režīma zonā ir atļautas šādas darbības: 
7.1. teritorijas apmeklēšana, lai veiktu zinātniskos pētījumus; 
7.2. teritorijas apmeklēšana, lai veiktu šādas dabas aizsardzības plānā paredzētās 
nepieciešamās darbības: 

7.2.1. aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošanas kontroli; 
7.2.2. biotehniskos pasākumus un pasākumus reto sugu un to dzīvotņu 
saglabāšanai un ūdensputnu dzīves apstākļu uzlabošanai; 

7.3. pļaušana, ganīšana un krūmu izciršana — piekrastes pļavās. 
  
8. Dabas lieguma stingrā režīma zonā ir aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība un 
cilvēku uzturēšanās, izņemot šo noteikumu 7.punktā minētās darbības. 



  
9. Dabas lieguma zonā ir atļautas šādas darbības: 
9.1. teritorijas apmeklēšana, lai to apsargātu, kontrolētu aizsardzības un izmantošanas 
noteikumu ievērošanu vai veiktu zinātniskos pētījumus; 
9.2. braukšana ar laivu, atpūta un ezera apskate; 
9.3. pasākumi, kas veicina reto sugu un to dzīvotņu saglabāšanu un ūdensputnu dzīves 
apstākļu uzlabošanu; 
9.4. rūpnieciskā zveja un makšķerēšana atbilstoši normatīvajiem aktiem un Liepājas 
ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem; 
9.5. ūdensputnu medības saskaņā ar medības regulējošiem normatīvajiem aktiem; 
9.6. sapropeļa ieguve atbilstoši Valsts ģeoloģijas dienesta izsniegtajai licencei dabas 
aizsardzības plānā noteiktajās vietās; 
9.7. niedru pļaušana pēc saskaņošanas ar Liepājas reģionālo vides pārvaldi; 
9.8. pļaušana, ganīšana un krūmu izciršana — piekrastes pļavās. 
  
10. Dabas lieguma zonā ir aizliegtas šādas darbības: 
10.1. biotopu, savvaļas augu un dzīvnieku dzīvotnes iznīcināšana vai bojāšana; 
10.2. darbības, kas var mainīt pazemes, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeni, ja šīs 
darbības nav saskaņotas ar Liepājas reģionālo vides pārvaldi; 
10.3. zemūdens medības; 
10.4. piekrastes pļavu nosusināšana vai pārveidošana par aramzemi; 
10.5. darbības, kas veicina ezera aizaugšanu. 
  
 
 
Ministru prezidents                                                                             A.Šķēle 
  
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs                                 V.Balodis 
 



 
 



2.pielikums 
Ministru kabineta 

2000.gada 28.marta  
noteikumiem Nr.114 

 
Dabas lieguma "Liepājas ezers" zonu robežu apraksts 

  
1. Dabas lieguma stingrā režīma zona (ezera dienvidu daļa): 
1.1. no 7 līdz 8 — uz ziemeļiem pa Bārtas upi līdz novadgrāvim; 
1.2. no 8 līdz 9 — uz rietumiem pa novadgrāvi līdz Otaņķu un Nīcas pagasta robežai; 
1.3. no 9 līdz 10 — uz ziemeļaustrumiem pa Otaņķu un Nīcas pagasta robežu līdz 
Liepājas ezera palienes robežai; 
1.4. no 10 līdz 10' — uz ziemeļaustrumiem pa Bārtas upi līdz tās ietekai Liepājas 
ezerā; 
1.5. no 10' līdz 11' — no Bārtas upes ietekas ezerā līdz salu grupas ziemeļu punktam; 
1.6. no 11' līdz 6' — uz austrumiem līdz Otaņķes ietekai Liepājas ezerā; 
1.7. no 6' līdz 7 — uz dienvidiem pa ezera dambi līdz Bārtas upei. 
  
2. Dabas lieguma stingrā režīma zona (Vītiņu pļavas): 
2.1. no 2 līdz 3 — no ezera krasta uz austrumiem pa grāvi līdz saimniecības 
"Purapuķes" robežai; 
2.2. no 3 līdz 4 — uz dienvidaustrumiem pa saimniecības "Purapuķes" robežu un 
ūdensvada trasi līdz Grobiņas un Otaņķu pagasta robežai; 
2.3. no 4 līdz 5 — uz dienvidrietumiem pa Grobiņas un Otaņķu pagasta robežu līdz 
Liepājas ezera palienes robežai; 
2.4. no 5 līdz 5' — uz rietumiem līdz ezera krastam; 
2.5. no 5' līdz 2 — pa ezera krasta līniju līdz grāvim. 
  
3. Dabas lieguma zonā ietilpst visa dabas lieguma "Liepājas ezers" teritorija, izņemot 
dabas lieguma stingrā režīma zonu. 
Piezīme. Dabas lieguma "Liepājas ezers" ārējo robežu nosaka Ministru kabineta 
1999.gada 15.jūnija noteikumi Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem". 
  
  
 
Vides aizsardzības un  
reģionālās attīstības ministrs                                        V.Balodis 


