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ĶEMERU NACIONĀLĀ PARKA DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES 

KONSULTATĪVĀS GRUPAS 5. SANĀKSME 

2022. gada 27. jūlijā plkst. 10:00 

Jūrmalas Centrālā bibliotēka, Strēlnieku prospekts 30, Jūrmalā un tiešsaistē 

Plānu izstrādā SIA “Enviroprojekts” 

 

SANĀKSMES PROTOKOLS 

Sanāksmi vada: Gita Strode, Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta 

direktore 

Dalībnieki: 

Klātienē piedalās (10) – Gita Strode, Jānis Zitāns, Andis Liepa, Aivars Petriņš, Jānis Greivulis, 

Jekaterina Milberga, Līvija Kačkāne, Ieva Anna Arāja, Līga Blanka, Pēteris Blumats pielikumā 

reģistrācijas lapa.  

Tiešsaistē piedalās (19) – Mārtiņš Grosbahs, Andris Veidemanis, Karlis Lapins, Zane 

Rungevica, Linda Kārkliņa, Jānis Atelbauers, Rita Ansule, Meldra Priedēna, Lelde Eņģele, Zane 

Laiviņa, Vita Zvajniece, Dāvis Immurs, Ivo Lemšs, Gints Starts, Gunārs Bodnieks, Svetlana 

Buraka, Inga Grīnfelde, Jānis Ķuze, Kārlis Millers 

Konsultatīvās grupas pārstāvjiem nepiedalās (4) –  Guntars Važa, Inga Tramdaha, Māris 

Muižnieks, Anita Lontone-Ieviņa 

 

Sanāksmes sākums: 10:05 

Sanāksmi atklāj Gita Strode un dod vārdu plāna izstrādātājiem. 

Līga Blanka – Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) dabas aizsardzības (DA) plāna projekta vadītāja, 

iepazīstina sanāksmes dalībniekus ar sanāksmes dienas kārtību un sniedz prezentāciju par 

veiktajiem precizējumiem DA plānā. 

Sanāksmes dalībnieki diskutē par medību jautājumu ĶNP un vienojas, ka visi nosacījumi, kas 

būtu saistāmi ar medībām un pieļaujamajām metodēm dzīvnieku skaita regulēšanai ĶNP ir 

atspoguļojami priekšlikumos labojumiem Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra 

noteikumos Nr.601 “Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi” (turpmāk - ĶNP IAIN). 

A.Liepa ierosina noteikt ierobežojumu – atļaut ĶNP teritorijā zālāju pļaušanu tikai pēc 10. 

jūlija. (Turpinājumā diskusija, par šo pašu ierosinājumu, arī par priekšlikumiem ĶNP IAIN.) 

Jūrmalas valstpilsētas pašvaldības pārstāvji norāda ka būtu jāpārskata atļautie 

apsaimniekošanas pasākumi meliorācijas sistēmām Kūdras apkaimē, apdzīvotā vieta pie 

Kūdras stacijas, jo ir bijušas iedzīvotāju sūdzības. 

I.Grīnfelde komentē – lūgums pašvaldībai iesniegt iedzīvotāju sūdzības lai var izvērtēt, vai 

paredzētie meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas paskumi ir pietiekami, vai arī 

nepieciešami kādi precizējumi. 
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Diskusija par vēsturiskām mājvietām – ainavu eksperts kopā ar SIA “Enviroprojekts” DA plānā 

iekļaus karti, kurā būs iezīmētas vēsturiskās mājvietas, lai DAP var sekot līdzi tam vai šīs 

teritorijas netiek apmežotas vai pārvērstas par lauksaimniecības zemi. 

Pārējie sanāksmē diskutētie jautājumi saistīti ar priekšlikumiem ĶNP IAIN un tie ir apkopoti 

un pārskata tabulā šī Protokola pielikumā: “Priekšlikumi labojumiem Ministru kabineta 2016. 

gada 6. septembra noteikumos Nr.601 “Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi”” (skatīt pielikumu). 

K. Lapiņš ierosina papildus labojumiem ĶNP IAIN veikt grozījumus Ķemeru Nacionālā parka 

likumā, saistībā ar nepieciešamību noteikt aizliegumu apmeklētājiem atrasties dabas 

rezervāta zonā. 

Sanāksmes noslēgumā L.Blanka lūdz klātesošos ĶNP  plāna konsultatīvās grupas dalībniekus 

izteikt savu viedokli par to vai DA plāna 2. redakcija ir nododama uz sabiedrisko apspriešanu. 

G.Strode aicina klātesošos balsot “par”, neviens no dalībniekiem nebalso par plāna 

nodošanu sabiedriskajai apspriešanai, turpinājumā dalībnieki tiek lūgti sniegt savu vērtējumu 

vai ir nepieciešams vēl papildus laiks DA plāna 2. redakcijas izskatīšanai. 

Z. Laiviņa komentē ka būtu nepieciešams vēl papildus laiks lai iepazītos ar DA plāna 

apsaimniekošanas pasākumiem. 

P.Blumats atzīmē līdz šim izdarīto DA plāna autoru un ekspertu ievērojamā darba apjomu un 

atgādina klātesošiem, ka darbs tiek īstenots atbilstoši darba uzdevumam un ka bieži 

iesaistītās puses vēlas saņemt vairāk informāciju nekā to paredz konkrētais darba uzdevums, 

tāpat uzsver, ka DA plāna izstrāde šī iemesla dēļ jau kavējas par 1 mēnesi pret esošiem 

līguma noteikumiem. Līdz ar to pamatoti uzskata, ka nevajadzētu kavēties ar DA plāna 1. 

redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriedei, jo procedūras laikā visi šobrīd plāna izstrādes 

uzraudzībā iesaistītie un citi interesenti, varēs ar plānu turpināt iepazīties un līdz plāna 

sabiedriskās apspriešanas beigām paust savu viedokli un sniegt savus komentārus. Šobrīd 

būtu svarīgi identificēt nozīmīgākās nepilnības, ja tādas pirmšķietami ir, kas varētu būtiski 

ierobežot plāna nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. Tāpat uzsver iesaistītām pusēm, ka 

sabiedrības priekšlikumu saņemšanas rezultātā plāns un iespējams ekspertu atzinumi būs 

jāpapildina, līdz ar to nebūtu racionāla iemesla šobrīd kavēties ar Konsultatīvās grupas 

lēmumu par 1. redakcijas DA plāna nodošanu sabiedriskajai apspriedei.  

A.Petriņš un J.Ķuze izsaka komentārus par ornitofaunas atzinumu – tiek panākta vienošanās 

ka DA plāna ornitologs un citi ieinteresētie ornitologi satiksies un izdiskutēs ornitofaunas 

apsaimniekošanas pasākumus, kas būtu paredzami DA plānā, tā, lai vēlākais līdz sabiedriskās 

apspriešanas sanāksmēm būtu pieņemts ieinteresētajām pusēm pieņemams viedoklis. 

G.Strode ierosina DA plāna izstrādātājiem, ņemot vērā šīs sanāksmes laika pārrunāto, 

sagatavot precizējumus priekšlikumiem labojumiem Ministru kabineta 2016. gada 6. 

septembra noteikumos Nr.601 “Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi” un nosūtīt tos izskatīšanai DA plāna Konsultatīvās grupas 

dalībniekiem. Konsultatīvās grupas dalībnieki, pēc priekšlikumu saņemšanas un iepazīšanās 

ar tiem,  tiks aicināti attālināti ar tiem iepazīties un līdz 5. augustam atsūtīt savu viedokli par 

to vai DA plānas ir nododams uz sabiedrisko apspriešanu. 

Sanāksme tiek slēgta. 
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Sanāksmi protokolēja 

L. Blanka                                           

 

Pielikums: 

Priekšlikumi labojumiem Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.601 

“Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (skatīt 

pievienoto failu 


