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Apstrādājot laukus ar augu aizsardzības līdzekļiem 
(AAL) un mēslošanas līdzekļiem (ML) jāievēro ie-
robežojumi aizsargjoslās, kas noteiktas gar dažā-
da veida dabiskiem un mākslīgiem ūdens objek-
tiem. Aizsargjoslu mērķis ir pasargāt  no nevēla-
mas ārējās iedarbības, nodrošināt šo objektu eks-
pluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku 
no kaitīgās ietekmes. 

 

 

 

 

• Virszemas ūdensobjektu aizsargjoslā—
ūdenstece (upe, strauts, kanāls vai to daļa), 
ūdenstilpe (ezers, dīķis, ūdenskrātuve vai to daļa), 
kā arī pārejas ūdeņi vai piekrastes ūdeņu posms—
10 metru platumā.  

• Mākslīga ūdensobjekta aizsargjosla, piemēram, 
dīķa (izņemot tāda, kas kalpo ūdens novadīšanai 
no piegulošās teritorijas), kura platība ir lielāka 
par 0,1 ha, aizsargjosla ir noteikta teritorijas plā-
nojumā—10 metru plata josla no katra krasta. 

• Bakterioloģiskajās aizsargjoslās ap ūdens ņem-
šanas vietām, tas ir ap  urbumiem, akām un avo-
tiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens iegu-
vei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens 
lietotāji. Aizsargjoslu nenosaka, ja ir veikta labie-
kārtošana un novērsta notekūdeņu infiltrācija un 

ūdens piesārņošana.  

 

1.gadījums: Vasaras rapsim virsmēslojumā lietots 
NPK, izkliedējot ML, nav ievērota aizsargjosla 10 
metru platumā no tai pieguļošās upes.  

2.gadījums: Fermentācijas atlieku (digestāta)    
izkliedēšana un iestrādāšana augsnē iekļaujas 
upes aizsargjoslā.  

 
Par ML lietošanas prasību pārkāpšanu, LAPK     

paredz naudas sodu fiziskām personām 30—700 
eiro,  juridiskajām - 70—1400 eiro 

 

3.gadījums: Vasaras rapša laukā lietots AAL četru 
metru attālumā no upes 20 metru garumā, neie-
vērojot AAL marķējumā noteiktos ierobežojumus 
ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm 
un ūdenstecēm.  

4.gadījums: Ziemas kviešu laukos ar platību 20 un 
30 ha, apmēram 923 metru garumā lietoti AAL, 
neievērojot 10 metru aizsargjoslu no ūdensteces, 
AAL smidzināti ap sešiem metriem no upītes kras-
ta malas.  

5.gadījums:  Lietojot AAL, nav ievērota marķēju-
mā noteiktā 15 m aizsargjosla no ūdensteces.  

Par AAL lietošanas un glabāšanas prasību  
pārkāpšanu, LAPK paredz naudas sodu fiziskām 
personām 7—350, juridiskajām  - 500—700 eiro  

AAL marķējumā var būt noteikta cita lieluma    
aizsargjosla: 
❶  Ūdens organismu aizsardzībai - frāze SPe3 par aizsargjoslas ie-
vērošanu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Atkarībā no AAL aizsarg-
josla var sasniegt 12-40 metri. 
❷ Izdīgušu/neizdīgušu kultūraugu un citu ar lietojumu nesaistītu 
augu aizsardzībai - frāze SPe3 par aizsargjoslu līdz blakus laukam un 
lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Atkarībā no AAL aizsargjos-
la var sasniegt 1-20 metri. 
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https://likumi.lv/doc.php?id=42348
https://likumi.lv/doc.php?id=83439
https://likumi.lv/doc.php?id=83439
http://www.vaad.gov.lv/sakums/registri/augu-aizsardziba/augu-aizsardzibas-lidzeklu-saraksts.aspx


Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās 10 m platā joslā aizliegts:  

• mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehniku;  

• ierīkot meliorācijas būves bez saskaņošanas ar reģionālo vides pārvaldi.   

Krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē aizliegts: 

• izvietot un ierīkot ML, AAL, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķī-
misko produktu, kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus satu-
rošu materiālu glabātavas un degvielas uzpildes stacijas (izņemot ostas teritoriju atbilstoši 
teritorijas plānojumiem), kā arī būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus bez 
vienlaidu pamatiem).   

Stingra režīma aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietām aizliegta:  

• jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot to, kura saistīta ar ūdens ieguvi konkrētā ūdens-
apgādes urbumā vai ūdensgūtnē attiecīgo ūdens ieguves un apgādes objektu uzturēšanai 
un apsaimniekošanai.   

Lauku atbalsta dienesta (LAD) lauku 
bloka kartēs iezīmētās divas tumši 
zilās līnijas (ŪSIK) nozīmē ūdens 
notekas (vai virszemes ūdens 
objektus) gar kuriem obligāti jāievēro 
aizsargjosla. Uzmanību, LAD kartē 
nav iezīmēta aizsargjosla gar dīķiem, 
kas arī jāievēro! 
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https://karte.lad.gov.lv/

