
 

Ķemeru Nacionālā parka Dabas aizsardzības plāna konsultatīvās grupas pārstāvju 
viedokļu apkopojums par Dabas aizsardzības plāna nodošanu sabiedriskajai 

apspriešanai 
 

Informācijas apkopojums, 2022.gada 8.augusts 
  
Apkopojot e-pastā gita.strode@daba.gov.lv līdz šī gada 8.08.2022. darba dienas beigām 
saņemtos Konsultatīvās grupas pārstāvju viedokļus par Ķemeru Nacionālā parka dabas 
aizsardzības plāna nodošanu uz sabiedrisko apspriešanu, tika saņemts šāds Konsultatīvās 
grupas pārstāvju viedoklis: 

 Par Plāna nodošanu uz sabiedrisko apspriešanu – astoņi balsstiesīgo viedokļi un 
viens ar padomdevēja tiesībām; 

 Par Plāna izstrādes turpināšanu (Plāns nav nododams apspriešanai) – viena 
balsstiesīgā viedoklis un viens viedoklis ar padomdevēja tiesībām; 

 Viedoklis nav saņemts/atturas - trīs balsstiesīgo viedokļi un viens ar padomdevēja 
tiesībām. 

  
  
Attiecīgi paziņoju, ka rakstiski esam vienojušies nodot Ķemeru Nacionālā parka dabas 
aizsardzības plānu uz sabiedrisko apspriešanu. 
  
Lūdzu dokumenta izstrādātājus informēt mūs visus par sabiedrisko apspriežu laikiem un 
vietām, tiklīdz tas ir zināms. 
  
Zemāk sniegts Konsultatīvās grupas pārstāvju viedokļu apkopojums: 
  

1. Plāns ir nododams uz sabiedrisko apspriešanu: 
  

 Inga Tramdaha, Tukuma novada pašvaldības teritorijas plānotāja – ar padomdevēja 
tiesībām; 

 Zane Laiviņa, Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes vides speciāliste; 
 Andris Veidemanis, Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes 

mežniecības vecākais mežzinis; 
 Zane Rungevica, Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības inženieris vides 

aizsardzības jautājumos;   
 Jānis Zitāns, A/S “Latvijas Valsts meži” Zemgales reģiona meža apsaimniekošanas 

plānošanas vadītājs; 
 Linda Kārkliņa, Latvijas Investīciju un Attīstības Aģentūras Tūrisma departamenta 

Tūrisma produkta attīstības nodaļas vadošā eksperte; 
 Gita Strode, Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta 

direktore; 
 Jekaterina Milberga, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas 

Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja; 
 Anita Lontone-Ieviņa, Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas 

Attīstības un plānošanas nodaļas vides speciāliste. 
  

  
2. Plāns nav nododams uz sabiedrisko apspriešanu, jo atsevišķas Plāna sadaļas ir būtiski 

pilnveidojamas un pilnveidojami priekšlikumi ĶNP individuālajiem aizsardzības un 
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apsaimniekošanas noteikumiem (attiecībā uz ornitofaunas un zīdītāju 
apsaimniekošanas pasākumiem, kas ietver arī medību jautājumus): 

 Andis Liepa, biedrības "Ķemeru Nacionālā parka fonds" pārstāvis, tālr. 
29136137;           e-pasts: andis@kemerunacionalaisparks.lv; 

 Aivars Petriņš, Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis, e-
pasts: aivars.petrins@lu.lv – ar padomdevēja tiesībām. 

  
3. Nav saņemtas atbildes (dažādi iemesli, piemēram, atvaļinājums, darba tiesisko 

attiecību pārtraukšana): 
  

 Māris Muižnieks, Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības 
pārvaldes vadītāja vietnieks – Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs;  

 Ivo Lemšs, Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes direktora 
vietnieks; 

 Gundars Važa, Tukuma novada domes priekšsēdētājs; 
 Svetlana Buraka, Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un 

plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja – ar padomdevēja tiesībām. 
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