
2.pielikums 
Ministru kabineta 

2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 
 
 

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par attīstības plānošanas dokumentu 
 

Apsaimniekošanas plāna izstrāde Tepera, Vidus un Tiltleju ezeriem  
 
Sabiedriskās apspriedes sanāksme  
2020.gada 17.septembris, plkst. 17:30 Kultūras centrs, Gaujas iela 1, Smiltene 

 

Nr. 
p.k. 

Iebilduma/priekšlikuma 
iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma/ priekšlikuma būtība 
Ņemts vērā/ 

nav ņemts vērā 

Pamatojums, ja 
iebildums/prie

kšlikums 
nav ņemts vērā 

1. LVM pārstāvis  Vai gar Tepera ezeram piekļaujošos LVM 
teritoriju ir plānota labiekārtošana? 

Jautājums aktualizēts un iekļauts 
plānā  

  

2. Iedzīvotājs Būtu labi, ja gar meža zemi varētu labiekārtot 
taku, pa kuru būtu iespējams apiet (varbūt pat 
apbraukt) apkārt ezeram 

Jautājums aktualizēts un iekļauts 
plānā  

 

3. Iedzīvotājs Laikā kad tika izņemtas dūņas no ezera – 
darbs tika veikts pavirši, neizlīdzinot zemi, 
atstājot nesakoptu teritoriju   

Nav ņemts vērā  Neattiecas uz 
plāna izstrādi 

4. Iedzīvotājs Līmeņu regulēšana saistībā ar ūdens tūrisma 
sacensībām rada ezeru krastu eroziju, tas 
būtiski ietekmē ezera stāvokli.  

Jautājums aktualizēts un iekļauts 
plānā  

 



5. Iedzīvotājs Vai var ieteikt ko darīt ar Vidusezera dūņu 
maisiem? Ko var izdarīt ar šo teritoriju?  

Nav ņemts vērā  Neattiecas uz 
plāna izstrādi 

6. Iedzīvotājs Tepera galā pie Abula ietekas neliels gabals 
zāles tiek pļauts, bet liels gabals ~3/4 netiek 
izpļauts, radot  ugunsbīstamus apstākļus  

Jautājums aktualizēts un iekļauts 
plānā  

 

7. LVM pārstāvis Tad kad tika veikta ezera dūņu rakšana un 
novietošana LVM teritorijā , LVM sadarbojās 
ar pašvaldību šajā projektā līguma ietvaros un 
ir iespējams sadarbību turpināt.  

Nav ņemts vērā  Neattiecas uz 
plāna izstrādi 

 

8. Iedzīvotājs Ezera gultne ik palaikam ir jāskalo (jālaiž 
strauji lejā, jāatgriež ventilis),  lai neaizaugtu, 
lai uzturētu ezerā dzīvību 

Jautājums aktualizēts un iekļauts 
plānā  

 

9. Pašvaldības pārstāve Vai Vidusezera ūdens kvalitāte ir uzlabojusies, 
ņemot vērā slūžu rekonstrukciju iepriekšējā 
sezonā?  

Ezera ūdens kvalitāte ir līdzīga 
kā Tepera un Tiltleju ezeros, nav 
būtiski labāka kvalitāte   

 

10. Iedzīvotājs Abula lejas gals ir jātīra, tas ir piegāzts ar 
kokiem 

Jautājums aktualizēts un iekļauts 
plānā  

 

11. Iedzīvotājs Kā tiek plānots tīrīt ezera krasta daļu gar 
dzīvojamām mājām? Kur tiks nolikts izņemtais 
apaugums?  

Jautājums aktualizēts un iekļauts 
plānā  

  

12. Iedzīvotājs Ar ko ir jāsaskaņo ja paši grib tīrīt ezeru 
krastus, noņemt kokus gar Abulu?  

Jāsaskaņo ar DAP un LVM; 
jautājums iekļauts plānā  

 

13. Iedzīvotājs Vai ir viedoklis ko darīt ar bebriem? Ap lieliem 
kokiem jāliek sētas, lai tos saglābtu. 

Jautājums aktualizēts un iekļauts 
plānā 

 



14. Pašvaldības pārstāve Laivu noma, supi, katamarāni, vai tūrisma 
infrastruktūru ir nepieciešams izvietot arī kaut 
kur citur?  

Jautājums aktualizēts un iekļauts 
plānā 

 

15. Iedzīvotājs Nepieciešams labiekārtot ezera krasta daļu pie 
kartinga trases – likvidēt krūmus  

Jautājums aktualizēts un iekļauts 

plānā 

 

16. Iedzīvotājs Pie kartinga trases varētu labiekārtot 
peldvietu, kādreiz tur tāda ir bijusi 

Jautājums aktualizēts un iekļauts 

plānā 

 

17. Iedzīvotājs Pie stadiona stūra beidzās ceļš, varētu to 
turpināt tālāk gar visu krastu, gājējiem un 
riteņbraucējiem  

Jautājums aktualizēts un iekļauts 

plānā 

 

18. Smiltenes tehnikuma 
pārstāvis  

Smiltenes tehnikums labprāt piedalītos 
labiekārtošanas pasākumos 

Nav nepieciešams iekļaut plāna  

  

  

2020.gada 28.septembrī  

SIA “ Vides Konsultāciju Birojs”  
projektu vadītāja  

Sandra Broka  

 

  
 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


