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Ievads
Publiskās ūdenskrātuves Lielapsauju ezers apsaimniekošanas plāns 2019.-2029. gadam tiek izstrādāts
Latvijas vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijas “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātes “Plānošanas
dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai” ietvaros.
Projekta mērķis ir izstrādāt publiskās ūdenskrātuves Lielapsauju ezers apsaimniekošanas plānu, to
uztverot kā būtisku resursu pašvaldības attīstībai, un plānā integrējot teritorijas izmantošanu, vides
aizsardzību, zivsaimniecības resursu attīstību un rekreācijas infrastruktūras plānošanu. Plāns kalpos par
pamatu tālākai pašvaldības darba organizēšanai ezera apsaimniekošanas jomā.
Plāna izstrādē organizēts iedzīvotāju iesaistes pasākums – aptauja, lai noskaidrotu Jaunpils novada
iedzīvotāju un Lielapsauju ezera apmeklētāju viedokli par situāciju ezerā un tā pieguļošajā teritorijā.
Aptaujas dalībniekiem bija iespēja sniegt viedokli par pašvaldībai prioritāri veicamajiem darbiem, lai
uzlabotu vidi.
Iedzīvotāju aptauja tika organizēta laikā posmā 2018. gada 6. novembra līdz 2. decembrim. Tā bija
pieejama tīmekļa vietnē www.jaunpils.lv , pašvaldības sociālā tīkla Facebook lapā “Jaunpils novads”, kā
arī pieejama Jaunpils novada pašvaldībā drukātā veidā (skatīt 1.pielikumā anketas paraugu).
Aptaujā iegūtie rezultāti tiks izmantoti Lielapsauju ezera raksturojuma izstrādē, kā arī izstrādājot
plānotos apsaimniekošanas risinājumus un noteikumus ezera ekspluatācijai turpmākajiem 10 gadiem.

Vāka foto izmantoti autoru uzņemtās fotogrāfijas 2018. gada septembrī un tīmekļa vietnes Pinterest
brīvpieejas attēli.
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1.
Lielapsauju ezera apmeklējuma
paradumi
9%

81% jeb 46 aptaujātie ir bijuši pie Lielapsauju ezera,
10% jeb 6 aptaujātie regulāri apmeklē ezeru un tikai 9%
jeb 5 aptaujātie nav bijuši pie ūdenstilpes.

10%

Jā, esmu
Jā, regulāri
Nē, neesmu

Viena no atbildēm bija ar papildinošu informāciju, tam,
ka pie ezera respondents ir bijis: ”Jā, bet pēdējā

81%

desmitgadē nav iespējams piekļūt, jo “Apsauju”
īpašnieks liedzis pieeju uzceļot žogu ar slēgtiem
vārtiem.”

VAI ESAT BIJUŠI PIE LIELAPSAUJU EZERA?
Pārliecinoši lielākā daļa respondentu uz jautājumu “Kāpēc apmeklējat / neapmeklējat Lielapsauju
ezeru?” atbildējusi, ka apmeklē Lielapsauju ezeru, lai peldētos, aiz tā sekojot atpūtas iespējām un
makšķerēšanai. Vairāki respondenti atzīmēja
vairākas atbildes, ka gan peld, gan atpūšas u.c.
varianti, norādot uz tendenci, ka ezera
7%
izmantošanai ir vairāk nekā viens mērķis.
8%

Lai peldētos

Pa vienai reizei sniegtas vairākas dažādas atbildes,
kur respondenti min apmeklējuma iemeslus:
•
•
•
•
•
•

41%

14%

lai slidotu;
lai novērtētu atpūtas iespējas;
apsekoju, vai viss ir kārtībā;
apmeklēju sen, bet ne pēdējos gados;
gribēju makšķerēt, bet netiku;
putnu un bebru medības.

Lai atpūstos
Lai makšķerētu
Neapmeklēju
Citas atbildes

30%

LIELAPSAUJU EZERA APMEKLĒŠANAS MĒRĶI
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2.

Liepapsauju ezera un apkārtnes vides vērtējums

Atrašanās pie ezera kopumā apmierina 40%
aptaujāto, 39% respondentu neapmierina un
21% nav viedokļa, vai pie ezera nav atradušies.

Apmierina
21%
40%

Neapmierina
Nav viedokļa/
Neizmantoju

39%

ATRAŠANĀS PIE EZERA
Ūdens kvalitāte apmierina 44% aptaujāto, 32%
neapmierina, un 24% aptaujāto nav viedokļa
par ūdens kvalitāti, vai to neizmanto.

Apmierina
24%
44%

Neapmierina
Nav viedokļa/
Neizmantoju

32%

ŪDENS KVALITĀTE
19% aptaujāto apmierina vides stāvoklis
(krastmalas, aizaugums, gultne) pie Lielapsauju
ezera, lielāko daļu jeb 60% neapmierina vides
stāvoklis, savukārt 21% nav viedokļa šajā
jautājumā.

21%

19%

Apmierina
Neapmierina
Nav viedokļa/
Neizmantoju

60%

VIDES STĀVOKLIS (KRASTMALAS,
AIZAUGUMS, GULTNE)
21% aptaujāto apmierina iespējas makšķerēt
(iespējas iznomāt / ielaist ūdenī laivu u.c.), 21%
neapmierina, un vairāk nekā pusei jeb 58%
aptaujāto iespējas neizmanto, vai nav viedokļa.

21%

Apmierina
Neapmierina

58%

21%

Nav viedokļa/
Neizmantoju

IESPĒJAS MAKŠĶERĒT (IESPĒJAS
IZNOMĀT / IELAIST ŪDENĪ LAIVU U.C.)
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30% aptaujāto apmierina iespējas peldēties
ezerā, gandrīz pusi aptaujāto jeb 47%
peldēšanās iespējas neapmierina, savukārt 23%
aptaujāto nav viedokļa šajā jautājumā.

23%

Apmierina
30%
Neapmierina
Nav viedokļa/
Neizmantoju

47%

IESPĒJAS PELDĒTIES EZERĀ
21% aptaujāto apmierina piekļuves iespējas
ezeram, savukārt lielāko daļu jeb 61%
aptaujāto piekļuves iespējas neapmierina,
savukārt 18% aptaujāto nav viedokļa, vai pie
ezera nedodas.

18%

21%

Apmierina
Neapmierina
Nav viedokļa/
Neizmantoju

61%

PIEKĻUVES IESPĒJAS EZERAM
Zivju daudzums un daudzveidība ezerā
apmierina 25% aptaujāto, un 10% respondentu
neapmierina, savukārt lielāko daļu jeb 65%
respondentu nav viedokļa par zivīm un to
daudzumu, vai ezerā nemakšķerē.

Apmierina
25%
Neapmierina
65%

10%
Nav viedokļa/
Neizmantoju

ZIVJU DAUDZUMS UN DAUDZVEIDĪBA
EZERĀ

6

3.

Ar ezera apsaimniekošanu saistītie izaicinājumi

Aptaujas dalībniekiem atvērtā tipa jautājumā bija iespēja nosaukt galvenās problēmas saistībā ar
Lielapsauju ezeru, kas jārisina pašvaldībai. Atbildes var iedalīt pēc problēmu uzskaitījuma un
ieteikumiem, lai tās risinātu. Atbildes sakārtotas apkopotā veidā pēc to minēšanas biežuma:
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Piekļuves iespējas ezeram (gan ceļi, to stāvoklis, gan arī zonas - atpūtai, gājējiem,
transportlīdzekļiem u.c., nepieciešams piekļuves iespējas tauvas joslai no Apsauju puses) (22
atbildes);
Jāiekārto publiska atpūtas vieta, peldvieta (15 atbildes);
Nepieciešams sakopt vidi, apkārtni, atkritumu savākšana (5 atbildes);
Vides stāvoklis, tai skaitā, aļģu ziedēšana (4 atbildes);
Ezera aizaugšana, t.sk., nepieciešams izpļaut aizaugumu pie peldvietas (4 atbildes);
Ūdens kvalitāte (3 atbildes);
Neapmierina īpašumu struktūra ap ezeru - privātīpašums liedz piekļuvi un privātīpašnieka
attieksme (2 atbildes);
Jāīsteno pasākumi ezera popularizēšanai, iedzīvināšanai;
Nepieciešamas norādes līdz ezera atpūtas vietai;
Nepieciešama publiska informācija par iespējām piekļūt pie ezera, to izmantot;
Nepieciešams apsaimniekotājs, kas iekopj un uztur teritoriju kārtībā;
Kontroles trūkums;
Nepieciešams aizliegt izmantot ūdens motociklus;
Nepieciešams laivu ielaišanas pontons;
Jāuzmanās no bitēm, kas dzer ūdeni un apdraud bērnus un alerģiskus cilvēkus;
Nepieciešams veicināt ūdens caurplūdi ezerā (pašlaik traucē bebru dambji gan pie Bikstupes
ietekas un iztekas no ezera);
Bīstama infrastruktūra - mazās pludmales pusē ir veci laipas balsti, uz kā var savainoties;
Regulāri atjaunot smiltis peldvietā ezera gultnē;
Neatļaut izmantot laivas ar benzīna motoru.

Atbilstoši aptaujāto viedokli, pašvaldībai primāri ir jāatrasina piekļuves iespējas un jāiekārto atpūtas
vieta, pludmale, apkārtējo vidi sakopjot un labiekārtojot.
Respondenti arī sniedz personīgo un citur uzklausītu viedokli par problēmu cēloņiem saistību ar ezeru:

“Esmu dzirdējusi, ka ezerā ietek kaut kas no ūdens attīrīšanas stacijas, tāpēc nav vēlmes tur ne peldēties,
ne ēst ezera zivis.”
“Notiek ūdens ziedēšana, jo ir problēmas ar kanāliem, kur ūdens nemainās. Kanāli aiziet ciet, jo zemnieki
nepareizi saimnieko, neko nesaskaņojot.”
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4.

Prioritāri veicamie darbi

Aptaujas dalībniekiem atvērtā tipa jautājumā bija iespēja nosaukt prioritāri veicamos darbus saistībā ar
Lielapsauju ezeru apsaimniekošanu. Biežāk minētas atbildes sakārtotas apkopotā veidā:

Labiekārtot, paplašināt atpūtas
vietu, peldvietu

31

Nodrošināt uzraudzību

4

Nodrošināt piekļuvi

26

Jāsakārto ezera apsaimniekošanas
jautājumi - nomnieka piesaiste,
sadarbība ar "Apsauju" mājām

3

Nodrošināt teritorijas sakopšanu,
tīrību, izpļaut aizaugumu

14

Ceļa norādes

2

Uzlabot ūdens kvalitāti

12

Atpūtas vieta nepieciešama saulainajā
ezera pusē

2

Auto stāvlaukuma izveide

4

Nodrošināt makšķerēšanas iespējas

2

Tāpat aptaujātie bija minējuši, ka:
•
•
•
•
•

Jāievieš laivu un katamarānu noma;
Jāuzlabo ieeja peldvietā ar papildus smiltīm;
Nepieciešams pārliecināt iedzīvotājus, ka ūdens kvalitāte ir atbilstoša peldēm;
Jāierīko atpūtas vietas arī bērniem;
Atpūtas vietas labiekārtojumam jāietver vismaz ugunskura vietas, krēsli, ģērbtuve, atkritumu
urnas, sausā tualete.
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5.

Citi ieteikumi un komentāri

Kā aptaujas anketas noslēdzošais jautājums ir atvērta tipa, ar iespēju sniegt ieteikumus un komentārus
pašvaldībai un apsaimniekošanas plāna izstrādātājiem. Kopumā šajā jautājumā sniegtas 19 atbildes, tās
iedalāmas trīs veidos – ieteikumi vides un infrastruktūrai uzlabošanai, problēmu nosaukšana (atbildes
ierindotas pie 3. sadaļas – ar ezeru saistītie izaicinājumi) un gaidas no ezera nākotnē:
Ieteikumi uzlabojumiem apkopotā veidā sarindoti zemāk:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Nepieciešams atbildīgs ezera apsaimniekotājs vai dienests, kas seko vietas uzturēšanai un
sakopšanai (3 atbildes);
Izveidot laipu, ierīkot soliņus (2 atbildes);
Izveidot ezeru par licencētas makšķerēšanas vietu (2 atbildes);
Vajadzīgi soliņi;
Nepieciešams risināt atkritumu savākšanas jautājumu atpūtas vietā;
Ierīkot autostāvvietu pie ceļa, lai nebrauc pie ezera;
Izveidot labāku piebraucamo ceļu;
Sākt apsaimniekošanas darbus ar maziem soļiem;
Jārisina jautājums par ūdens kvalitātes atjaunošanu /nodrošināšanu ezerā;
Veicināt zivju daudzveidības palielināšanu ezerā;
Vajadzētu aizliegt makšķerniekiem izmantot laivas ar benzīna motoriem (ar elektro motoriem
drīkst), jo tas bojā ūdeni;
Potenciālam apsaimniekotājam izveidot atpūtas bāzi;
Palielināt krasta piekļuvi ezeram - iztīrīt no zālēm un niedrēm.

Vairāki respondenti snieguši viedokli par to, ko sagaida no Lielapsauju ezera nākotnē:

“Gaidām burvīgu atpūtas vietu pie ezera!”
“Ezera atjaunošanas darbi nesīs lielu ieguldījumu Jaunpils attīstībā.”
“Jaunpils novada iedzīvotāji būtu pelnījuši vienu publisku sakārtotu, mūsdienīgu peldvietu.”
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PIELIKUMI
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1.PIELIKUMS. APTAUJAS ANKETA
Aptauja par Lielapsauju ezeru un tā izmantošanu
Aptaujas Jaunpils novada iedzīvotājiem par
Lielapsauju ezeru un tā izmantošanu mērķis ir
noskaidrot iedzīvotāju paradumus un viedokli
attiecībā uz Lielapsauju ezera teritorijas izmantošanu.
Aptaujas rezultāti apkopotā veidā tiks izmantoti
Lielapsauju ezera apsaimniekošanas plāna 2019.2029. gadam izstrādē, izstrādātājs – SIA “Reģionālie
projekti” sadarbībā ar Jaunpils novada domi. Plāna
izstrāde notiek ar Latvijas vides aizsardzības fonda
finansējumu projekta ietvaros. Jautājumu gadījumā
lūdzam sazināties ar atbildīgo personu par plāna
izstrādi - Jaunpils novada domes Attīstības nodaļas
vadītāju Viju Zīverti, tālr. 63180960.
1.





2.

3.

Vai esat bijuši pie Lielapsauju ezera?
Jā, esmu
Jā, regulāri
Nē, neesmu
Cits
variants
____________________________________



Kāpēc apmeklējat / neapmeklējat Lielapsauju ezeru? (vairākas atbildes iespējamas)
Lai makšķerētu



Lai peldētos



Lai atpūstos



Neapmeklēju, jo_______________________________________________



Cits variants __________________________________________________
Lūdzu novērtējiet sekojošos faktorus attiecībā uz
Lielapsauju ezeru un apkārtni!

Nav viedokļa /
neizmantoju

Neapmierina

Apmierina

Atrašanās pie ezera
Ūdens kvalitāte
Vides stāvoklis (krastmalas, aizaugums, gultne)
Iespējas makšķerēt (iespējas iznomāt / ielaist ūdenī laivu u.c.)
Iespējas peldēties ezerā
Iespējas atpūsties pie ezera
Piekļuves iespējas ezeram
Zivju daudzums un daudzveidība ezerā
4. Nosauciet, Jūsuprāt, galvenās problēmas saistībā ar Lielapsauju ezeru, kas jārisina pašvaldībai!
5. Nosauciet 1-3 darbus, kas pašvaldībai primāri jāveic saistībā ar Lielapsauju ezera apsaimniekošanu!
6. Citi ieteikumi un komentāri:
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Lielapsauju ezera apsaimniekošanas plāns 2019.-2029.gadam
Izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”
Kontakti: Rūpniecības iela 32b – 2, Rīga, LV – 1045, Latvija
Tel.: +371 67 32 08 09
www.rp.lv

