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ĶEMERU NACIONĀLĀ PARKA DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES 

UZRAUDZĪBAS GRUPAS 2. SANĀKSME 

2021.gada 23.septembrī plkst. 10:00 

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 pieslēgšanās saite, ko bija iespējams 

iegūt, reģistrējoties sanāksmei plāna izstrādātāja mājas lapā.  

Sanāksmi vada: Gita Strode - Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk - DAP) Dabas 

aizsardzības departamenta direktore. 

Dalībnieki: 

Klātienē piedalās (10) - Kārlis Lapiņš; Inguna Pļaviņa; Meldra Priedēna; Andis Liepa; Gundars 

Važa; Kristaps Siltumēns; Inga Grīnfelde; Agnese Balandiņa; Līga Blanka; Mārtiņš Grosbahs. 

Tiešsaistē piedalās (22) - Agnese Priede; Agris Bodnieks; Aivars Petrins; Andris Veidemanis; 

Anita Zariņa; Edgars Juhnevics; Gita Strode; Ilze Karjuse; Inga Tramdaha; Ingrīda Smuškova; 

Jānis Artemjevs; Jekaterina Milberga; Karīna Zaharāne; Liene Pelēce; Linda Bahura; Māra 

Vilciņa; Māris Muižnieks; Rigmora Riekstiņa; Rita Ansule; Vitālijs Kurpelis; Zane Laiviņa; Zane 

Rungevica. 

  

Sanāksmes sākums: 10:05 

Sanāksmi atklāj Gita Strode un dod vārdu plāna izstrādātājiem. 

Līga Blanka - dabas aizsardzības plāna projekta vadītāja, iepazīstina klātesošos ar 

sanāksmes kārtību, tās dalībniekiem, dabas aizsardzības plāna (turpmāk – DA plāna) 

izstrādes gaitu un līdz šim paveikto, kā arī izvērtētajiem priekšlikumiem. 

Inga Grīnfelde – plāna izstrādē iesaistītā hidroloģijas eksperte, iepazīstina klātesošos ar 

Ķemeru Nacionālā parka (turpmāk – ĶNP) DA plāna ietvaros veicamajiem uzdevumiem 

hidroloģijas kontekstā. Skaidro meliorācijas sistēmu inventarizācijas principus un 

pamatnosacījumus, kā arī izvēlēto rekomendāciju izstrādes principus. 

Mārtiņš Grosbahs – plāna koordinators un kartogrāfs, iepazīstina klātesošos ar DA plānā 

potenciāli veidojamām kartēm un izmantojamiem karšu mērogiem. 

Līga Blanka lūdz klātesošos uzdot jautājumus un izteikt viedokļus par DA plāna 1.redakciju.  

Edgars Juhnevičs – zemes īpašnieks ĶNP, interesējas vai ir apzināts cik daudz zemju 

īpašnieku ĶNP teritorijā skar apgrūtinājums – ierobežotas iespējas veikt būvniecību?   

Līga Blanka skaidro, ka ir apkopota informācija par zemes īpašniekiem un to sadalījumu, taču 

ne par to, cik lielai daļai no tiem piemērots apgrūtinājums. 
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Edgars Juhnevičs izsaka neapmierinātību ar izstrādātā dokumenta saturu un  par to, ka no 

DA plāna izstrādātāju puses netiek darīts nekas, lai risinātu problēmas, kas skar privātos 

zemes īpašniekus ĶNP teritorijā. Tiek izteikta neapmierinātība arī par DA plāna izstrādātāju 

sniegtajām atbildēm uz e-pastiem, kas esot vispārīgas un nekonkrētas. Tiek lūgts sniegt 

informāciju, ko DA plāna izstrādātāji darījuši, lai zemju īpašnieki varētu organizēties un 

sanākt kopā, izvirzīt savu pārstāvi un tālāk risināt esošās problēmas. Tiek jautāts -  kāds 

dokuments radīsies darba grupas darbības rezultātā; pie kā jāvēršas lai apstrīdētu 

dokumenta apstiprināšanu? Tiek pausts viedoklis, ka iedzīvotājos neviens neklausās un viņu 

viedokļi DA plāna izstrādātājus neinteresē un tie nekur dokumentā neparādās.  

Līga Blanka skaidro, ka DA plānu apstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrs, kā arī apstiprinājumus sniedz vietējās pašvaldības. Iedzīvotājiem ir visas iespējas 

pulcēties un apvienoties, lai risinātu sev svarīgos jautājumus, taču DA plāna izstrādātāji nevar 

to izdarīt iedzīvotāju vietā. 

Gita Strode papildina, ne valsts iestādes, nedz arī plāna izstrādātāji neveidos biedrību 

iedzīvotāju vietā. Iedzīvotājiem pašiem jāorganizējas un ja tas tiek darīts, ir iespējams saņemt 

arī finansējumu dažādām darbībām. Citās dabas aizsardzības teritorijās iedzīvotāji šādu 

iespēju arī izmanto un aktīvi darbojas – iesniedz savus priekšlikumus un idejas. DAP no savas 

puses var piedāvāt telpas, kur pulcēties, līdzīgi iespējams izmantot arī pašvaldību rīcībā 

esošās telpas. Galvenais ir iedzīvotājiem pašiem vienoties un būt gataviem darboties. 

Edgars Juhnevičs pauž uzskatu,  ka cilvēki nevēlas savākties, jo trūkst laika un finansējuma, 

taču tas tāpat būs jādara, citādi viņam un citiem zemes īpašniekiem svarīgās problēmas 

netiek risinātas. Tiek jautāts - vai kādam no klātesošajiem pieder zeme un ir jāmaksā nodokļi 

ĶNP teritorijā un kādas ir sajūtas, kad ir jāmaksā nodokļi, bet neko atpakaļ no savas zemes 

nevar iegūt? Ko zemes īpašnieks, kuram nav atļauta būvniecība un citas apsaimniekošanas 

darbības, var darīt lietas labā? 

Agnese Balandiņa – DAP Pierīgas reģionālās administrācijas Dabas izglītības centra "Meža 

māja" vadītāja , atbild, ka viņai pieder zeme ĶNP, bet viņa šajā teritorijā redzot vairāk 

iespēju kā ierobežojumu, tāpat arī papildina, ka Edgara minētajā aptaujā, par ko runāts 

iepriekšējā sanāksmē, ir tikuši aptaujāti ĶNP iedzīvotāji, nevis zemju īpašnieki (taču šīs grupas 

lielā mērā pārklājas) un aptaujas rezultāti ir publiski pieejami.  

Līga Blanka skaidro, ka šādi jautājumi nevar tikt skatīti atrauti no pārējās teritorijas – vienā 

zemes vienībā. Iedzīvotājiem ir iespēja apvienoties un izstrādāt kopīgu lokālplānojumu 

vairākiem īpašumiem. 

Meldra Priedēna - DAP Pierīgas reģionālās administrācijas direktore, skaidro, ka plāna 

izstrādātājiem dots uzdevums – skatīt ĶNP teritorijā esošās būvniecības konflikta teritorijas 

kopumā. Pašlaik ir liels skaits dažādas apkopojamās informācijas, plāna izstrādes gaitā 

noteikti nonāksim arī līdz priekšlikumiem konflikta teritoriju attīstībai nākotnē. Pašlaik vēl 

tiek aktīvi strādāts pie plāna, kā arī paralēli tiek izstrādāti jaunie teritorijas plānojumi 

jaunajām pašvaldībām. Pēc tam, kad būs konkrētāk zināms iespējamais zonējums un dabas 

vērtību atrašanās vietas, jau varēsim rīkot atsevišķas sanāksmes un par šo runāt.   

Edgars Juhnevičs skaidro, ka piekrīt teiktajam, bet uzskata ka dokumentā ir jāiestrādā 

punkts, ka šāda problēma pastāv un ir jārisina, citādi līdz šim neko par šo problēmu nav 

sanācis atrast dokumentā. 
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Meldra Priedēna skaidro, ka uzraudzības grupas (turpmāk – UG) sēdes ir atvērtas un 

ikvienam ir iespējas iepazīties ar plāna izstrādes procesu, redzēt kādi dati tiek apkopoti un 

analizēti un izsakot savu viedokli arī virzīt izstrādes procesu. 

Edgars Juhnevičs skaidro, ka nekur dokumentā neredz atspoguļotas savas (un citu zemes 

īpašnieku) vēlmes un tādā gadījumā uzskata, ka iedzīvotājus var uz sanāksmēm arī neaicināt. 

Līga Blanka skaidro, ka DA plāns ir tikai izstrādes sākuma stadijā un versija, kura tiks 

saskaņota un precizēta diskutējot ar plašāku sabiedrību, būs pieejama tikai 2022. gada 

vasarā. Tiek norādīts par DA plāna pielikumu “3.2.pielikums Ekspertu izvērtējums 

pasākumiem”, kur pieejama informācija par plāna izstrādātājiem iesniegtiem priekšlikumiem 

un sniegts to izvērtējums. Šis pielikums, šobrīd,  ir vieta DA plānā, kur atspoguļojas zemes 

īpašnieku viedoklis. 

Gita Strode skaidro, ka ir nepieciešams piedalīties UG sanāksmēs, jo piedaloties tajās 

interesentiem tiek sniegta informācija par darbiem, kas tiek veikti un datiem, kas tiek ievākti. 

Dalībnieki tiek aicināti uzdot nākošo jautājumu. 

Vitālijs Kurpelis – Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas vadītājs, 

skaidro Jūrmalas pašvaldības novērojumu – Vēršupītes lejas daļas un Vecslocenes 

šķērsgriezumi to beigu posmos nav pietiekami un pavasaros tas izraisa Ķemeru applūšanu. 

Lūdz plānā iekļaut esošā un vēlamā šķērsgriezuma aprēķinus šiem upju posmiem (piemēram 

sākumā, vidū un beigās), kā arī iekļaut konkrētus apsaimniekošanas pasākumus šo 

šķērsgriezumu uzturēšanai un grafiku to veikšanai. Tiek izteikti šādi priekšlikumi - vērtēt 

nepieciešamību un iespējas tīrīt un uzturēt Slokas ezerā veidoto paplašināto kanālu 

(mākslīgais Vecslocenes posms, kas sākas netālu no vietas, kur savienojas Vēršupīte un 

Vecslocene un ietek Slokas ezerā), lai nodrošinātu netraucētu ūdens plūsmu Slokas ezerā; 

izveidot karti kur redzami konkrēti grāvji, kas tiks likvidēti un kas tiks uzturēti, lai pašvaldības 

var vērtēt šos pasākumus, kam ir ietekme uz to teritoriju. 

Inga Grīnfelde skaidro, ka Vēršupīte un Vecslocene ir iekļautas pašreizējā izpētes objektu 

sarakstā un par tiem tiks sniegti priekšlikumi. 

Līga Blanka skaidro, ka par grāvju likvidēšanu un uzturēšanu konkrētu grāvju līmenī 

informācija netiks sniegta, taču tā tiks sniegta par grāvjiem meliorācijas sistēmu sateces 

baseinu līmenī. Katram likvidējamajam grāvim tāpat būs jāizstrādā veicamās darbības 

projekts atbilstoši likumdošanai.  

Gundars Važa – Tukuma novada domes priekšsēdētājs, piekrīt Vitālijam Kurpelim par 

problemātiku ar meliorāciju un situāciju Slokas ezerā, un lūdz informēt pirms tiek likvidēti 

kādi grāvji, lai pašvaldības šīs vietas var apsekot. 

Meldra Priedēna skaidro, ka gadījumā ja kāds grāvis tiks likvidēts, tam tiks veidots projekts, 

DAP strādās atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Plānošana tiks veikta sadarbojoties ar 

pašvaldībām. 

Vitālijs Kurpelis vērš uzmanību, ka būtu nepieciešams sadaļā “ĶNP meliorācijas tīkls” 

precizēt informāciju par meliorācijas sistēmām vai arī pievienot atrunu, ka apskatītas 

meliorācijas sistēmas, kas reģistrētas meliorācijas kadastra sistēmā, bet ir arī nereģistrētas 

sistēmas, kas atrodas ārpus apdzīvotām vietām, kas ir svarīgas ĶNP meliorācijas kontekstā. 

Vitālijs interesējas  - tekstā Vēršupītes un citu upju kontekstā tiek runāts par piketiem, no 

kurienes ņemti šie piketi? 
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Inga Grīnfelde skaidro, ka sistēmas tiek vērtētas sateces baseinu mērogā un arī ārpus 

apdzīvotu vietu robežām, piketi ir ņemti no meliorācijas kadastra. 

Tiek nolasīts jautājums no čata:  

“Ingrīda Smuškova – Tukuma novada domes Tūrisma un mantojuma attīstības 

nodaļas vadītāja: Man būtu ierosinājums izveidot atsevišķu tematisko karti par 

tūrisma infrastruktūru un piedāvājumu - ne tikai torņi un laipas, bet arī maršruti 

(kājāmgājējiem, velo maršruti), servisa pakalpojumu sniedzēji - tas ļautu gan dabas 

sargiem redzēt cilvēku plūsmas teritorijas, punktus, gan nozares pārstāvjiem saprast 

tālāko attīstību.” 

Mārtiņš Grosbahs skaidro, ka tūrisma infrastruktūras karte ir viena no obligātajām DA plāna 

izstrādē veidojamajām kartēm un tiks veidota. Karti ar servisa pakalpojumu sniedzējiem DA 

plāna izstrādātāji var izveidot, ja tiek nodrošināti nepieciešamie dati, bet iespējams DAP  to 

varētu veidot kā atsevišķu projektu/bukletu. 

Ingrīda Smuškova komentē, ka šāda karte ir veidota Engures ezera DA plānā izstrādes 

ietvaros un ir bijusi ļoti noderīga palīdzot visām iesaistītajām pusēm saprasties. 

Agris Bodnieks – VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk - ZMNI)  

Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītāja vietnieks, lūdz iespēju dalīties ar ekrānu un 

norāda uz neprecizitāti DA plāna sadaļā par normatīvajiem aktiem – skaidro, ka ZMNI 

apsaimnieko tās ūdensnotekas, kurām piešķirts valsts nozīmes ūdensnotekas statuss (tās 

visas savulaik tikušas regulētas un meliorācijas kadastrā redzamas kā slānis “Valsts nozīmes 

ūdensnotekas”). Par dabiskajām ūdenstecēm ZMNI nav atbildīgi. Tiek ierosināts tabulā “ĶNP 

teritorijā esošo meliorācijas sistēmu inventarizācija sateces baseinu līmenī” atsevišķi izdalīt 

dabiskās ūdensteces un valsts nozīmes ūdens notekas, kā arī norādīt, ka gadījumā, kad tiek 

plānots likvidēt kādu grāvi, normatīvie akti nosaka nepieciešamību izstrādāt šai darbībai 

būvprojektu, tāpēc nav pamata uztraukumam, ka grāvji tiks nesaskaņoti likvidēti. Plāna 

izstrādātāji tiek lūgti DA plānā sniegt ne tikai priekšlikumus par lietām ko ar grāvjiem 

nedrīkst darīt, bet arī uzskaitīt darbības kuras ir atļauts un nepieciešams veikt. Tiek ierosināts 

izveidot atsevišķu meliorācijas sistēmu karti, kā arī pie apsaimniekošanas pasākumiem 

iezīmēt obligāti saglabājamos grāvjus.  

Līga Blanka apstiprina, ka obligāti saglabājamās sistēmas tiks iezīmētas. 

Inga Tramdaha – Tukuma novada domes Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja, 

interesējas vai ir zināms vai būs nepieciešams izstrādāt jaunus ĶNP individuālos aizsardzības 

un izmantošanas noteikumus (turpmāk - IAIN)? Vai ir zināmas kādas vietas, kur tiks mainīts 

ĶNP zonējums un vai tas ir atspoguļots DA plānā? 

Līga Blanka apstiprina - ĶNP IAIN tiks izstrādāti grozījumu priekšlikumi. Šobrīd ir zināmas 

vietas, kur plānots mainīt ĶNP zonējumu un tas ir atspoguļots pielikumā “3.2.pielikums 

Ekspertu izvērtējums pasākumiem”. Tiks izveidots saraksts un kartogrāfiskais materiāls par 

veicamajiem zonējuma labojumiem. 

Inga Tramdaha interesējas vai DA plānā kā uzdevumu varētu iekļaut interaktīvas karšu 

platformas izveidi, kur varētu visu ar DA plāniem saistīto informāciju redzēt vienkopus.  

Līga Blanka skaidro, ka visa ar DA plāniem saistītā informācija ir interaktīvā veidā pieejama 

DAP dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS. 
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Meldra Priedēna piezīmē, ka ja teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros  ir nepieciešama kāda 

konkrēta informācija, vienmēr ir iespējams vērsties pie DAP.  

Vitālijs Kurpelis komentē, ka zonējuma labojumus vajadzētu izsūtīt pašvaldībām. 

Mārtiņš Grosbahs skaidro, ka tas tiks darīts. 

Gita Strode jautā vai no DA plāna izstrādē iesaistīto ekspertu puses ir priekšlikumi par 

nepieciešamajām izmaiņām esošajos IAIN vai likumā?  

Līga Blanka skaidro, ka vēl šādu ieteikumu nav, bet tas saistīts ar to, ka lielākā daļa 

apsaimniekošanas pasākumu vēl ir darba stadijā. Ļoti iespējams, ka šādi priekšlikumi vēl tiks 

noformulēti. 

Andis Liepa - biedrības "Ķemeru Nacionālā parka fonds" pārstāvis, interesējas, kāda ir 

virzība medību jautājuma risināšanā kopš pagājušās sanāksmes. 

Līga Blanka skaidro, ka pašlaik tiek gaidīts papildus vērtējums no DA plānam piesaistītās 

zīdītāju ekspertes Līgas Mihailovas par iespējamo medību ietekmi uz lielo zīdītāju faunu. Tiek 

izmantota iepriekšējā plāna informācija un jaunākie dati par nomedītajiem dzīvniekiem.  

Gita Strode piezīmē, ka DA plāna izstrādātājiem nosūtīta visa DAP pieejamā informācija par 

medību tiesību nomas līgumiem un to ietvaros veiktajām medībām pār pēdējiem 2 gadiem. 

Andis Liepa pauž šaubas par medību datu analīzes lietderīgumu, ņemot vērā, ka ĶNP 

nepieciešams izstrādāt principiāli jaunu piegājienu medībām. Vajadzētu vispārēji izvērtēt 

medību nepieciešamību ĶNP (kaut izmantojot SVID analīzi). 

Līga Blanka skaidro, ka DA plāna izstrādes ietvaros nav iespējams izpētīt šo jautājumu 

pietiekami detalizēti un šī jautājuma risināšanai nepieciešams atsevišķs projekts, taču DA 

plānā tas tiks risināts tik tālu cik ir iespējams.  

Andis Liepa vērš uzmanību, ka spēkā stājusies Eiropas savienības bioloģiskās daudzveidības 

stratēģija 2030. gadam, kas paredz, ka uz 2030.gadu stingri jāaizsargā būtu vismaz viena 

trešdaļa aizsargājamo teritoriju, proti, 10 % ES sauszemes. Stratēģijas ietvaros Latvijas 

aizsargājamās dabas teritorijas būs jāpalielina par pusi, no tām daļu nosakot kā stingrā 

režīma aizsardzības teritorijas. Tiek izteikts aicinājums ĶNP noteikt kā prioritāru teritoriju, 

stingrā režīma dabas aizsardzības teritoriju veidošanai. Tiek pausts viedoklis, ka medību 

aizliegums ĶNP sniegtu ieguldījumu ne tikai stingrā aizsardzības režīma platību palielināšanai 

ĶNP, bet būtu arī ieguldījums turpmākai atlasei/noteikšanai valstī. 

Līga Blanka skaidro nākošos soļus DA plāna izstrādes procesā.  

Tiek nolasīts jautājums no čata:  

“Jānis Artemjevs - Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas 

vadītājs: Labdien, papildus kolēģa izteiktajiem komentāriem, apkopojot arī citus 

komentārus par ĶNP DA plāna 1.redakciju Jūrmalas pašvaldība tos iesniegs 

izstrādātājiem līdz septembra beigām.” 

Gita Strode atgādina, ka teritoriāli  administratīvās reformas rezultātā DA plāna izstrādes UG 

ir veiktas izmaiņas. Papildus interesenti no iesaistītajām pašvaldībām būtu jāiekļauj DA plāna 

UG informatīvo e-pastu sarakstā, pašvaldības ir informētas, ka šādas nepieciešamības 

gadījumā tām jāsazinās ar plāna izstrādātājiem. Ja no ekspertu puses rodas priekšlikumi par 
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Karīna Zaharāne 124
Liene Pelēce 85
Liga Blanka (piedalījās klātienē) 25
LINDA Bahura 36
Māra Vilciņa 82
Māris Muižnieks 156
Rigmora Riekstiņa 137
RITA ANSULE 152
Vitālijs Kurpelis 137
Zane Laiviņa 162
Zane Rungevica 162

ĶNP 2. UG grupā piedalījās tiešsaistē


