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Par grozījumiem Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumos 

 

Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar biedrību “Berģinieki” vēlas paust viedokli par izsludinātajiem 

grozījumiem Juglas ezera apsaimniekošanas noteikumos. Līdz šī gada 10. septembrim Rīgas Domes 

Mājokļu un vides departamenta mājas lapā ir iespēja piedalīties aptaujā par motorizētu kuģošanas 

līdzekļu pārvietošanos pa Juglas ezeru. Taču vēršam uzmanību, ka patlaban aptaujas anketa ir izveidota 

tādā formātā, ka iespējams paust vienīgi  viedokli  “par” vai “pret” motorizētu peldlīdzekļu pārvietošanos 

Juglas ezerā, nemaz nepiedāvājot atbildes variantu ar konkrētiem risinājumiem motorizētu peldlīdzekļu 

pārvietošanās regulēšanai Juglas ezerā. Lūdzam to ņemt vērā, apkopojot aptaujas rezultātus, lai novērstu 

aptaujas rezultātu tendenciozu interpretāciju. 

Latvijas Dabas fonds un biedrība “Berģinieki” atbalsta atpūtas un tūrisma iespēju dažādošanu 

Juglas ezerā un neiebilst pret motorizētu peldlīdzekļu pārvietošanos pa Juglas ezeru, ja tiek ievēroti 

šādi nosacījumi: 

 tiek saglabāts jebkādu peldlīdzekļu pārvietošanās aizliegums putnu ligzdošanas laikā, kā arī 

noteikts motorizēto peldlīdzekļu pārvietošanās aizliegums putniem nozīmīgās ezera teritorijās; 

 jāparedz konkrētas vietas motorizēto peldlīdzekļu nolaišanai ūdenī, kā arī šo vietu izveide un 

uzturēšana; 

 nepieciešams iztīrīt un uzturēt iezīmētus kuģošanas ceļus, lai motorizēto peldlīdzekļu 

pārvietošanās būtu organizēta un nenotiktu stihiski; 

 motorizētajiem peldlīdzekļiem jānosaka pārvietošanās ātruma vai motora jaudas ierobežojums; 

 ārpus kuģošanas ceļiem pieļaujama vienīgi pārvietošanās ar mazas jaudas elektromotoriem, 

nepārsniedzot noteikto ātrumu; 

 nav pieļaujama pārvietošanās ar ūdens motocikliem, jo pārāk strauja peldlīdzekļu pārvietošanās 

izraisa ļoti lielu viļņošanos, kas veicina krastu eroziju un apdraud peldētājus. 

Būsim pateicīgi piedalīties arī diskusijā par konkrētiem formulējumiem Juglas ezera 

apsaimniekošanas noteikumu grozījumos, kas skar motorizēto peldlīdzekļu pārvietošanos Juglas ezerā. 

Tā kā Juglas ezers ir ļoti aizaudzis, vēlamies atgādināt, ka galvenais ezera piesārņojums rodas dēļ 

neesošā pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai Berģu ciemā. Neatrisinot šo problēmu, 

turpināsies Juglas ezera aizaugšana un būs apgrūtināta jebkuru peldlīdzekļu pārvietošanās pa Juglas 

ezeru. 

 

Ar cieņu,  

 

Ģirts Strazdiņš, Latvijas Dabas fonda direktors 

Inese Neļķe, biedrības “Berģinieki” valdes priekšsēdētāja 
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