
8.PIELIKUMS VIRSZEMES ŪDENSOBJEKTU AIZSARGJOSLAS 

1.tabula Dobeles novada ūdensteču aizsargjoslas 

Ūdenstece 
Garums  

(km)1 
Aizsargjosla Dobeles novada lauku 

teritorijā 
Aizsargjosla Dobeles pilsētas un 

ciemu teritorijās 

Bērze 117,1 300 m plata josla katrā krastā vai 
applūstošās teritorijas platumā 

10 m plata josla katrā krastā vai 
applūstošās teritorijas platumā 
Dobeles pilsētā, Miltiņu, 
Lielbērzes, Gardenes, 
Annenieku, Kaķenieku, Bikstu 
un Zebrenes ciemā 

Auce 92,6 100 m plata josla katrā krastā vai 
applūstošās teritorijas platumā 

10 m plata josla katrā krastā vai 
applūstošās teritorijas platumā 
Akāciju ciemā 

Bikstupe 35,8 100 m plata josla katrā krastā - 

Pienava 28,9 100 m plata josla katrā krastā - 

Sesava 26,5 100 m plata josla katrā krastā 10 m plata josla katrā krastā 
Naudītes ciemā 

Tērvete 69,4 100 m plata josla katrā krastā - 

Ālave 29,5 100 m plata josla katrā krastā  10 m plata josla katrā krastā 
Krimūnu, Šķibes un Ķirpēnu 
ciemā 

Abaviņa 11,8 50 m plata josla katrā krastā - 

Apguldes ezera 
grāvis 

11,2 50 m plata josla katrā krastā 10 m plata josla katrā krastā 
Krimūnas ciemā 

Balžņa 10,4 50 m plata josla katrā krastā 10 m plata josla katrā krastā 
Annenieku ciemā 

Dreimaņu strauts 11,5 50 m plata josla katrā krastā - 

Eglone 17,2 50 m plata josla katrā krastā - 

Gardene  18,4 50 m plata josla katrā krastā - 

Gaurata 12,8 50 m plata josla katrā krastā 10 m plata josla katrā krastā 
Bērzes un Lejasstrazdu ciemā 

Govainis 18,9 50 m plata josla katrā krastā - 

Jugliņa  15,6 50 m plata josla katrā krastā - 

Rīgava 11,7 50 m plata josla katrā krastā - 

Skujaine 33 100 m plata josla katrā krastā - 

Smukupīte 11,7 50 m plata josla katrā krastā - 

Strautiņauce 10,3 50 m plata josla katrā krastā - 

Vecbērzes poldera 
apvadkanāls 

18,3 50 m plata josla katrā krastā - 

Pārējās novada 
ūdensteces 

līdz 
10 km 

10 m plata josla katrā krastā 10 m plata josla katrā krastā 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Datu avots: VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa, dati uz 

01.12.2016. 



2.tabula Dobeles novada ūdenstilpju aizsargjoslas 

Ūdenstilpe 
Platība  

(ha) 
Aizsargjosla Dobeles 

novada lauku teritorijā 
Aizsargjosla Dobeles pilsētas 

un ciemu teritorijās 

Zebrus ezers 418,4 300 m plata josla - 

Svētes ezers 50,0 100 m plata josla - 

Rūju dīķi 46,8 100 m plata josla - 

Apguldes ezers 40,6 100 m plata josla - 

Annenieku ūdenskrātuve 28,4 100 m plata josla - 

Lāču dīķis 28,1 100 m plata josla - 

Purviņu dīķis 24,6 50 m plata josla - 

Skujaines ūdenskrātuve 23,9 50 m plata josla - 

Gaurata ezers 22,4 50 m plata josla - 

Pona dīķis 22,2 50 m plata josla - 

Zvinguļu dīķis (Žvinguļu 
dīķis) 

20,7 50 m plata josla - 

Lielais Vipēdis 19,8 50 m plata josla - 

Naudītes dīķis 18,1 50 m plata josla 
10 m plata josla Naudītes 

ciemā 

Namiķu dīķis 14,3 50 m plata josla - 

Ezers pie Vecpokaiņu 
senkapiem 

13,5 50 m plata josla - 

Bikstu-palejas dzirnavu 
ezers 

11,3 - 10 m plata josla Bikstu ciemā 

Dīķis pie Pavāriņiem 11,3 50 m plata josla - 

Priedāju dīķis 10,8 50 m plata josla - 

Dimzu ūdenskrātuve 10,4 50 m plata josla - 

Gulbju ūdenskrātuve 
(Tērvetes novads) 
Gulbju dīķis (Tērvetes 
ūdenskrātuve) 

70 
100 m plata josla 

 
- 

Pārējām novada 
ūdenstilpēm 

līdz 
10 ha 

10 m plata josla - 

 


