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ĶEMERU NACIONĀLĀ PARKA DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES 

KONSULTATĪVĀS GRUPAS 4. SANĀKSME 

2022.gada 3.jūnijā plkst. 9:00 

Dabas izglītības centrā "Meža māja"  – "Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala, LV-2012 un tiešsaistē 

Plānu izstrādā SIA “Enviroprojekts” 

SANĀKSMES PROTOKOLS 

Sanāksme norisinās Dabas izglītības centrā "Meža māja", kā arī tiešsaistē platformā ZOOM. Lai 
pieslēgtos sanāksmei, dalībniekiem tika nosūtīta reģistrācijas saite.  

Sanāksmi vada: Meldra Priedēna - Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk - DAP) Pierīgas 
reģionālās administrācijas direktore. 

Dalībnieki: 

Klātienē piedalās (11) –Meldra Priedēna; Andis Liepa; Zane Rungevica, Artūrs Jansons; Kārlis 
Lapiņš; Jānis Greivulis; Agnese Balandiņa; Inga Grīnfelde (Hidroloģijas eksperte); Māra Vilciņa 
(Tūrisma eksperte); Mārtiņš Grosbahs; Voldemārs Spuņģis (Bezmugurkaulnieku eksperts); Ieva 
Anna Arāja (SIA Enviroprojekts, asistente), pielikumā reģistrācijas lapa.  

Tiešsaistē piedalās (11) – Zane Laiviņa (Jelgavas novada pašvaldība); Līvija Kackāne; Vita Zvejniece 
(Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība); Jekaterina Milberga (Jūrmala); Jānis Zitāns (A/S “Latvijas 
Valsts meži”); Agita Bērza; Aivars Petriņš; Jānis Ķuze; Madara Zahare; Laura Grīnberga (saldūdeņu 
eksperte); Agnese Priede (zālāju un purvu biotopu eksperte, vaskulāro augu eskeprte); Kārlis 
Millers (Ornitoloģijas eksperts). 

No Konsultatīvās grupas pārstāvjiem nepiedalās (8) – Gita Strode, Andris Veidemanis, Anita 
Lontone-Ieviņa, Gundars Važa, Inga Tramdaha, Svetlana Buraka, Dārta Lasenberga; VVD Reģionālās 
vides pārstāvis.   

Sanāksmes sākums: 09:05 

Sanāksmi atklāj Meldra Priedēna un dod vārdu plāna izstrādātājiem. 

Līga Blanka – dabas aizsardzības plāna projekta vadītāja, iepazīstina sanāksmes dalībniekus ar 
sanāksmes dienas kārtību un īsumā atgādina par Ķemeru nacionālā parka (turpmāk ĶNP) dabas 
aizsardzības plāna izstrādes kopējo grafiku. 

Tiek sniegts apkopojošs apskats par DA plāna pasākumu daļas struktūru, prezentēts piedāvātais  

Dienas kārtības punkti: 

1)Meliorācijas sistēmas ĶNP 
• Apsaimniekošanas pasākumi 
2)Dabas vērtību un ainavu apsaimniekošanas pasākumi 
• Zālāju biotopi 
• Meža biotopi 
• Purvu biotopi 
• Saldūdeņu biotopi 
• Sugu apsaimniekošanas pasākumi 
• Ainavas apsaimniekošanas pasākumi 
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3)Tūrisms, sabiedrības iesaistīšana, informēšana 
• Ilgtspējīga tūrisma attīstība 
• Tūrisma zonējums 
• Sabiedrības iesaistīšana 
 

1.Meliorācijas sistēmas ĶNP 
Inga Grīnfelde, hidroloģijas eksperte, sniedz pārskatu par ieplānotajiem meliorācijas sistēmu 
uzturēšanas darbiem.  

Svarīgākais, visi meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi ir sadalīti šādās grupās:  

1)Teritorijā pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas (laukumveida objekti, kur nav 
ierobežojumi); 

2) Gultnē pieļaujamas antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas (līnijveida objekti, kur var 
īstenot hidroloģiskā režīma uzturēšanas darbus (ZMNI regulētie posmi)); 

3) Atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana (punktveida 
objekti); 

4) Teritorijā jāuztur esošais hidroloģiskais režīms un jāuztur meliorācijas sistēmas izmantojot videi 
draudzīgus hidrotehniskos pasākumus (laukumveida objekti kur var īstenot pasākumus videi 
draudzīgi, bet saskaņojot ar DAP); 

5) Gultnē jāuztur esošais hidroloģiskais režīms izmantojot videi draudzīgus hidrotehniskos 
pasākumus (līnijas kur var īstenot pasākumus videi draudzīgi, saskaņojot ar DAP); 

6) Nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus meliorācijas sistēmās / Ieteicams veicināt dabiskā 
hidroloģiskā režīma atjaunošanos (nav nepieciešams uzturēt līnijveida objektus); 

7) Nav nepieciešams veikt uzturēšanas darbus gultnē / Ieteicams veicināt dabiskā hidroloģiskā 
režīma atjaunošanos un gultnes dabiskošanos (nav nepieciešams uzturēt meliorācijas sistēmas); 

8) Jālikvidē meliorācijas sistēmas, lai mazinātu strauju ūdens noteci no teritorijas. (likvidējamās 
meliorācijas sistēmas); 

9) Jālikvidē ūdenstece un jāaizber gultne visā garumā. (likvidējamie līnijveida objekti). 

Pārrunājot konkrētāk atsevišķas vietas, kur pasākumi plānoti, tika diskutēts un spriests par šādiem 
objektiem: 

 Par piedāvāto sadalījumu (9 grupas) 

Tiek ierosināts un dalībnieki vienojas, ka to meliorācijas sistēmu grupu, kas ir plānota kā sistēmas, 
kas atstājamas bez uzturēšanas vai likvidēšanas, pieļaut iespējamību šīs meliorācijas sistēmas 
likvidēt (iespējams arī pēc šī DA plāna darbības perioda), lai kāda potenciāla liela projekta ietvaros, 
nebūt jāveic grozījumi dabas aizsardzības plāna pasākumu plānā. Šai grupai būtu zemāka prioritāte 
kā tiem pasākumiem, kas ir nodefinētas kā prioritāri likvidējamo meliorācijas sistēmu teritorijas. 

 Pavasaru polderis 

Klātesošiem bija atšķirīgi viedokļi un argumenti, bet kopumā tika nolems, ka plānā būtu jāparedz 
sekojošais – uzturēt Pavasaru poldera teritorijas hidroloģisko režīmu esošā stāvoklī. Var veikt 
šādus uzturēšanas darbus: gan Odiņu – Pavasara poldera sūkņu stacijas uzturēšanu, gan 



3 
 

aizsargdambju uzturēšanu. Dambju uzturēšanas mērķis – zālāju biotopu kvalitātes uzlabošana 
īstenojot palieņu zālāju apsaimniekošanas pasākumus. Ieinteresēt zemes īpašniekus apsaimniekot 
palieņu zālājus atbilstoši to apsaimniekošanas nosacījumiem. 

Nākotnē, ilgtermiņā (laika periodā arī pēc šī plāna darbības perioda) pieļaujama polderu dambja 
rekonstrukcija - palieņu zālāju teritoriju dabiskā režīma atjaunošana: D1 dambja pārcelšana uz 
poldera iekšienē esošo ceļu izveidojot ievērojamas platības ar dabisko palieņu zālāju. 

 Meliorācijas sistēmas tīkla pārbūve (vairāku mazo novadgrāvju likvidēšana) starp Slokas 
ezeru un Kolkas ielu 

Vita Zvejniece, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pārstāve, saistībā ar hidroloģijas jautājumiem: 
nav skaidrs kāpēc viena no primāri likvidējamās meliorācijas sistēmas teritorijām (masīvs starp 
Slokas ezeru un Kolkas ielu) ir ieplānota tieši Jūrmalā – tiek izteiktas bažas par potenciāliem plūdu 
riskiem apdzīvotām teritorijām un plānoto darbību ietekmi uz ūdens ņemšanas vietām. Tiek prasīts 
ļoti precīzs izvērtējums uz pilsētas ūdens ņemšanas vietām un plūdu riskiem. 

Jautājumi tiek izskaidroti: plūdu risks īstenojot iecerētos pasākumus tieši pretēji samazinās plūdu 
riskus, jo purvainākām teritorijām ir lielāka kapacitāte absorbēt sevī ūdeni, samazinot pavasara 
palos notekošos ūdeņus un līdz ar to maģistrālie ūdens novadīšanas grāvji, kas tiks atstāti, spēs 
ātrāk novadīt ūdeni no apdzīvotajām vietām. Un par ietekmi uz artēziskajiem ūdeņiem – augšējie 
gruntsūdeņi nav saistīti ar artēziskajiem ūdens horizontiem, starp tiem ir vairāki  ūdens 
necaurlaidīgie slāņi. Virszemes ūdens noteces sistēmas neietekmē artēzisko ūdeņu kvalitāti un 
kvantitāti. 

 Jauna ūdens novadīšanas grāvja izveide gar Tūristu ielu un Dūņu ceļu 

V.Zvejniece interesējas – kas tiks paredzēts plānā kā izpildītājs un kādu finansējuma avotu plānots 
piesaistīt šāda objekta izveidei? 

I. Grīnfelde – šis pasākums tiks ieteikts kā pasākums dabas vērtību saglabāšanai Ķemeru apdzīvotās 
vietas apkārtnē, lai šī jaunā plūdu novadbūve nodrošinātu Vēršupītes saglabāšanu un iespējamu ES 
nozīmes biotopa izveidošanos un saglabātu Vēršupītei piegulošos mežus kā ES nozīmes biotopus. 
Bet šis pasākums būs kā ieteicams pasākums, kura īstenošana nav ar augstu prioritāti. 

V. Zvejniece norāda – ja šis pasākums (jauna ūdens novadīšanas grāvja izveide gar Tūristu ielu un 
Dūņu ceļu) ir ar zemu prioritāti, tad plānam jāparedz pretplūdu risinājumi plūdu riska gadījumā 
Vēršupītē. Un tie būtu ne tikai koku sagāzumu un bebru dambju likvidēšana, bet arī gultnes 
tīrīšanu, šobrīd plānā ir iekļauta tikai bebru dambju un koku sagāzumu likvidēšana. 

I. Grīnfelde – Vēršupītē neinvazīvu, tas ir neveicot rakšanas darbus, gultnes tīrīšanas darbus var 
īstenot. Gultnes aizaugumu var tīrīt ar smilšu sūcēju, neizmantojot ekskavatorus un neveidojot 
atbērtnes Vēršupītes krastos, neveicot gultnes iztaisnošanu. 

 Lāču strauts, Pārupju grāvis 

I. Grīnfelde – ierosinājums šo grāvi likvidēt visā tā garumā, varētu arī šo grāvi meandrēt. 

Klātesošie izsaka šaubas - šis ir dabisko strautu veidošanās reģions Lielajam Ķemeru tīrelim, 
nevajadzētu plānot tā likvidēšanu, iespējams paredzēt dabiskošanos veicinošus pasākumus. Tie 
varētu būt aizdambējumu vaļņu likvidēšana, meandrēšanās veicināšana. 

Tiek nolemts turpmāk šeit paredzēt meliorācijas sistēmu neuzturēšanu, ar mērķi tālākā nākotnē 
pieļaut minētos, dabiskošanos veicinošu, darbu īstenošanu. 
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 Kauguru kanāls 

Kauguru kanāla dabiskošanās – plāna netiek paredzēta valsts nozīmes ūdensnotekas Kauguru 
kanāls uzturēšana projektētajā līnijā, bet tiek paredzēta tā meandrēšanās un atjaunotā dabiskā 
tecējuma līkumu saglabāšana. Būtu jāpieļauj arī atbērtņu grēdu (dambju) likvidēšana 
(nolīdzināšana). Šie uzbērumi ir būtiski ierobežojumi dabisko meandru loku dabiskai atjaunošanās 
procesam.  

 LVM ierosinājums grāvja uzturēšanai  

Jānis Zitāns, A/S “Latvijas Valsts meži”, interesējas par A/S “Latvijas Valsts meži” ierosinājumu 
saistībā ar meliorācijas sistēmu uzturēšanu. 

I. Grīnfelde – ir posms, kur ir paredzēta uzturēšana, bet atlikušajā daļā meliorācijas sistēmu 
uzturēšana ar neinvazīvajām metodēm. 

Agnese Priede, zālāju eksperte, papildina – hidroloģiska situācija nevar tikt ietekmēta ĶNP ZR stūrī, 
jo šeit ir sastopami zālāji uz kaļķainām augsnēm, kas ir īpaši jūtīgi pret hidroloģiskā režīma 
izmaiņām, tur nevar būt situācija ka ir būtiski mitrāks vai arī sausāks.  

J. Zitāns, papildina, ļoti rūpīgi izvērtēt apdzīvotajām vietām piegulošās meliorācijas sistēmas. 

I.Grīnfelde apstiprina – “tranzīta” grāvju sistēma tiek saglabāta un tās būs noteiktas kā uzturamās 
sistēmas, uzturamie līnijveida objekti. 

 Ķemeru tīreļu karjeri (Ziemeļu frēzlauki) 

Klātesošie kopumā atbalsta ūdens noteces sistēmas likvidāciju izmantojot terasveida dambjus, lai 
aizturētu ūdens noteci. Šeit ir notikušas Re-store projekta aktivitātes. 

 Ķemeru tīreļu karjeri (Dienvidu frēzlauki) 

Tiek atbalstīta likvidēšana, kas ir šobrīd  hidrologa ieteiktā darbība. Šis darbs ir ar augstu prioritāti. 

2.Dabas vērtību un ainavu apsaimniekošanas pasākumi 

Tiek prezentēts DA plāna ilgtermiņa mērķis un sniegta informācija par plāna izstrādes ietvaros 
noteiktajiem dabas vērtību mērķiem, kuru sasniegšanai nodefinēti apsaimniekošanas pasākumi.  

Par prezentēto ilgtermiņa mērķi klātesošie ierosina to salāgot ar likuma “Par īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām” pielikumu. 

Sasniedzamos mērķus biotopiem un sugām ir noteikuši plāna izstrādē iesaistītie eksperti, 
lielākoties tie ir skaitliski mērķi. 

Apsaimniekošanas pasākumiem, kas attiecas īpaši uz biotopu apsaimniekošanu un sugu 
apsaimniekošanu, ir pievienoti DB Ozols apsaimniekošanas paskumu kodi, kas atbilst DB Ozols 
vadlīnijās noteiktajai apsaimniekošanas pasākumu sistematizācijai 
(https://www.daba.gov.lv/lv/media/3745/download) .  

M. Priedēna īpaši norāda ka ornitofaunas jomā paredzētie pasākumi būtu jāiekļauj plānā, pirms to 
nodod uz sabiedrisko apspriešanu, jo šī ir īpaši svarīga sugu grupa. 

A. Liepa papildina, ka ĶNP DA plānā īpaši svarīgi būtu pieminēt lielos zīdītājus, kas ir ĶNP ievesti, lai 
tiktu noganītas pļavas - taurgovis un Konik zirgi. Visām ES nozīmes sugām būtu jābūt iekļautām DA 
plānā un jābūt noteiktiem mērķiem.  
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A. Priede - šobrīd vadlīnijas, mērķu noteikšanai DA plānos, ir izstrādes stadijā, tāpēc, iespējams, 
ĶNP plānā mērķu noteikšana pilnībā neatbildīs tai vienotajai sistēmai, kas turpmāk būs noteikta. 
Būtu jānosaka mērķi visām tām sugām (kā arī biotopiem), kuras ir iekļautas likuma “Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām” pielikumā par ĶNP. Šobrīd šajā pielikumā ir iekļautas Eiropas 
Padomes Biotopu direktīvas 92/43/EEK II pielikuma sugas, tās ir sugas, kuru aizsardzībai ir jāveido 
NATURA 2000 teritorijas. Bet ekspertiem, DA plānā noteikti ir arī jāizvērtē un jānosaka aizsardzības 
mērķi Latvijas īpaši aizsargājamām sugām, kuru aizsardzība ĶNP ir īpaši nozīmīga Latvijas 
kontekstā. Šajā sakarā eksperti var komentēt un sniegt priekšlikumus NATURA 2000 Standarta 
datu formā. 

Svarīgi ir sagatavot paskaidrojošu aprakstu par kartogrāfiskā materiāla izmantošanu 
apsaimniekošanas pasākumu kontekstā. 

A. Petriņš – attiecībā uz mežu apsaimniekošanu pasākums “neiejaukšanās” ir jāattēlo ar atšķirīgu 
apzīmējumu, tām teritorijām, kur ir mežu biotopi un citi specifiski apsaimniekošanas pasākumi nav 
plānoti, lai ir skaidrs, ka citas darbības tur nevar plānot. 

J.Greivulis - Jautājums  - vai mežu eksperte neiesaka grozījumus spēkā esošajos MK noteikumos 
par koku ciršanas vecumiem, vai tie saglabājami esošie? Piemēram – par priedi dabas lieguma 
zonā, šobrīd ir aizliegts cirst kokus kopšanas cirtē (izņemot sausos kokus), ja mežaudzes pirmā 
stāva valdošās koku sugas vecums pārsniedz: priežu audzēm – 60 gadu (19.11. punkts), vai to 
nebūtu jānomaina , piemēram, uz 70? (Jautājums nodots mežu ekspertei) 

ĶNP eksperti - par meža apsaimniekošanas plāniem (MAP), lūdzu noprecizēt – vai meža eksperte ir 
pārskatījusi esošos MAP un vai “jaunie” apsaimniekošanas pasākumi ņem vērā esošajos MAP 
noteiktos mežu apsaimniekošanas pasākumus, un ja ir kādas izmaiņas rekomendētas vai 
apsaimniekošanas pasākumu jaunajā kartējumā tās parādās? (Jautājums nodots mežu ekspertei) 

Par potenciālo meža biotopa izveidošanos pie Slokas ezera – ir ieplānots un paredzēts nozīmīgs 
hidroloģiskais pasākums ar meliorācijas sistēmu daļēju likvidēšanu pie Slokas ezera, teritorijā, kur 
šobrīd nav ES nozīmes meža biotops, vai nebūtu meža ekspertei jāparedz ka te nākotnē varētu 
veidoties biotops 91D0 Purvaini meži? (Jautājums nodots mežu ekspertei) 

Par tekošu ūdeņu apsaimniekošanu: 

Pasākums - Bebru dambju likvidēšana 

– Diskusija: dambju nojaukšana Kauguru kanālā nebūtu jāparedz, jo dambju jaukšana neko nedod, 
dambji atjaunosies, turklāt tie palīdz Kauguru kanālam dabiskoties, veidojas jauni meandru loki. 
Slocenes upē arī nebūtu nepieciešams paredzēt bebru dambju likvidēšanu, ja nu vienīgi augšpus 
Valguma ezeram. Pasākumu visā ĶNP nevarētu paredzēt, tas neatbilst dabīgās teritorijas 
saglabāšanai.  Skudrupītē pasākumu varētu atļaut. Precizējams pasākuma formulējums – var veikt 
bebru dambju likvidēšanu nepieciešamības gadījumā. 

Pasākums - Koku sagāzumu izvākšana 

- Diskusija: pasākumu var atstāt, pasākumam plānā nodefinēti specifiski raksturlielumi, atbilstoši 
metodikai.  

- Papildus jāparedz atstāt lielus nokritušus kokus (atsevišķus) no lielu nokritušu koku grupām, jo tie 
ir dabīgi tilti pār upēm. Jāprecizē kas ir atsevišķi nokrituši koki un kas ir nokritušu koku grupas. 

Pasākums - Ūdensaugu izpļaušana 
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- Diskusija: Slocenes upē, pie Jāņkroga, pasākumu var saglabāt 

Par stāvošu ūdeņu apsaimniekošanu: 

Pasākums - Niedru pļaušana  

- Diskusija: paredzētās pasākumu īstenošanas vietas, kas ir Kaņiera ezera Z galā, nav nepieciešamas 
ezera biotopa stāvokļa uzlabošanai. Plānā jānorāda: Niedru pļaušanas platības Kaņiera Z galā – ar 
zemāku prioritāti, pasākums var tikt saglabāts ar mērķi niedres pļaut jumtiem. 

Papildus ūdensputniem niedru pļaušana būtu paredzama apkārt Mērsalai, pie Vērsalas, Niedru 
salā. 

Pasākums - aizauguma likvidēšana,  

Pievienojams kā plānotā pasākuma īstenošanas vieta pasākums Kaņiera ezerā - Slocenes grīvas 
rajons - jāparedz pētījums ar mērķi pēc tam īstenot praktiskos darbus. (Pētījuma ietvaros 
jākonstatē piesārņojuma areāls, stāvokļa uzlabošana paredzot ieteikumus izmantojamiem 
tehniskajiem paņēmieniem. Varbūt šajā rajonā var paredzēt kaut ko līdzīgu kā Engures ezera Z galā 
– labirintu izveide?) 

Sikspārņu sugu apsaimniekošanas pasākumi 

Diskusija: Vietās , kur šobrīd ir konstatētas sikspārņu kolonijas, nepastāv potenciālie aprobežojumu 
ēku īpašniekiem veicot ēku pārbūves vai atjaunošanas darbus. 

Dzīvojamās ēkās mikroliegumu izveide nav paredzēta. Tā ir īpašnieka brīva griba, atbilstoši 
eksperta ieteikumiem veikt ēku pārbūvi vai atjaunošanu. 

Bezmugurkaulnieku apsaimniekošanas pasākumi 

- Zālāju apsaimniekošanas rekomendācijas pašvaldībām. Nepļaut zālājus kā mauriņus 100% 
teritorijā. Izglītot par zālāju saglabāšanas priekšrocībām 

Pasākumi  Perlamutrenes saglabāšanai : 

- bebru dambji nebūtu uzskatāma par problēmu Kauguru kanālā. Dīķi, kas veidojas tie nav vēlami, 
bet bebru skaits un paši bebri nav problēma; 

- jāparedz ūdens kvalitātes monitorings Kauguru kanālā, lai novērtētu lauksaimniecības noteces 
piesārņojuma slodzi uz Kauguru kanālu; 

- jāpiedāvā piesārņojuma noteci samazinoši agrotehniskie pasākumi Džūkstes un Slampes upju 
sateces baseinos esošajiem lauksaimniekiem. 

DA plānā jāpiedāvā ierosinājumi lauksaimniecībā izmantojamo mēslošanas līdzekļu izmantošanas 
nosacījumiem ĶNP teritorijai, norādot arī ierosinājumu tos ņemt vērā piegulošo teritoriju 
lauksaimniekiem. 

Ainavu apsaimniekošana 

Diskusija - stāvlaukuma izveide Tūrisma ielā 18A, nevar būt kā vienīgais iespējamais šīs teritorijas 
izmantošanas mērķis, tas ir kā iespējamais pasākums, nebūt ne vienīgais šīs teritorijas 
izmantošanas mērķis. 
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Pielikums 

 

 


