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ĶEMERU NACIONĀLĀ PARKA DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES 

UZRAUDZĪBAS GRUPAS 3. SANĀKSME 

2022.gada 29.martā 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 reģistrācijas saite, ar ko bija iespējams 

iegūt sanāksmes dalības saiti.  

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

aizsardzības departamenta direktore. 

Dalībnieki: 

Klātienē piedalās (16) – Gita Strode; Meldra Priedēna; Kārlis Lapiņš; Jānis Greivulis; Agnese 

Balandiņa; Andis Liepa; Zane Rungevica; Anita Lontone-Ieviņa; Svetlana Buraka; Inga 

Tramdaha; Gundars Važa; Jekaterina Milberga; Vita Zvejniece; Inga Grīnfelde (Hidroloģijas 

eksperte); Mārtiņš Grosbahs; Dāvis Valters Immurs (Ainavu eksperts). 

Tiešsaistē piedalās (18) – Pēteris Blumats; Līga Blanka; Andris Veidemanis; Rita Ansule; Māra 

Vilciņa (Tūrisma eksperte); Jānis Zitāns; Rigomora Riekstiņa; Māris Muižnieks; Aivars Petriņš; 

Anita Zariņa; Karīna Zaharāne; Jānis Atelbauers; Zane Laiviņa; Ingrīda Smuškova; Voldemārs 

Spuņģis (Bezmugurkaulnieku eksperts); Lelde Enģele; Agris Bodnieks; Kārlis Millers 

(Ornitoloģijas eksperts); Edgars Juhnevičs. 

No Uzraudzības grupas pārstāvjiem nepiedalās (2) – Dārta Lasenberga (LIIA); VVD Reģionālās 

vides pārstāvis.   

Sanāksmes sākums: 10.02 

Sanāksmi atklāj Gita Strode un dod vārdu plāna izstrādātājiem. 

Līga Blanka – dabas aizsardzības plāna projekta vadītāja, skaidro, sanāksmes mērķi un 

tēmas, kas tiks pārrunātas - Ķemeru Nacionālā parka (turpmāk - ĶNP) robežas un zonējuma 

izmaiņu priekšlikumi, kā arī ieteikumi izmaiņām vietējo pašvaldību teritorijas plānojumos. 

Mārtiņš Grosbahs - dabas aizsardzības plāna koordinators un kartogrāfs, prezentē ĶNP 

robežu un zonējuma izmaiņu priekšlikumus, tos secīgi stādot priekšā un dodot iespēju 

klātesošajiem (tajā skaitā tiem, kas pievienojušies sanāksmei tiešsaistē) izteikt savu viedokli 

par attiecīgo priekšlikumu. 
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Nr. 
kartē/ 
attēlam 

Piedāvātās izmaiņas/ pamatojums Viedokļi/ Komentāri sanāksmes laikā Sanāksmē pieņemtais lēmums 

1.  Teritorija: LVM mežu masīvs 90820020136 
Esošais statuss/ zonējums: Ainavu aizsardzības zona (turpmāk AAZ) 
Vēlamais zonējums/ statuss: izslēgt 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: jā 
Pamatojums: 
1997.gadā īpašums nebija ĶNP teritorijā, bet ar 2001.gadā 
noteikumiem ticis tajā iekļauts. 
Biotopu eksperts: Teritorijā neatrodas aizsargājami meža biotopi, kā 
arī nogabalu tiešā tuvumā neatrodas aizsargājamie biotopi. 
Nogabalus veido jaunaudzes vai vidēja vecuma mežaudzes, šajā 
teritorijā nav plānota aizsargājamo biotopu veidošana no jauna. 
Teritoriju var izņemt no ĶNP platības.  
No ĪADT izslēgti tikai LVM piederošie 4 meža bloki 

 Nav iebildumu vai komentāru – 
izņemt AS ”Latvijas valsts meži” 
(turpmāk – LVM) piederošo 
teritoriju no ĶNP. 

2.  Teritorija: Mikroliegums “Dubļukrogs” 
Esošais statuss/ zonējums: Nav ĶNP 
Vēlamais zonējums/ statuss: Dabas lieguma zona (turpmāk – DLZ) 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: jā 
Pamatojums: 
Biotopu eksperti: Teritorija abās robežas pusēs ir vienots komplekss, 
kā arī Igaunijas rūgtlapes atradne ir abās pusēs, viena un tā pati 
atradne, robeža sanāk mākslīgi pa vidu. 
Mikroliegums “Dubļukrogs” 

Tukuma novada pašvaldība: 
Piekrītam. 
Klātesošie: Šī ir jau pastāvoša ĪADT un zemes 
vienības pieder valstij. 

Nav iebildumu – pievienot šo 
mikrolieguma teritoriju ĶNP. 

3.  Teritorija: DL Apšuciema zāļu purvs 
Esošais statuss/ zonējums: Nav ĶNP, DL 
Vēlamais zonējums/ statuss: DLZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: jā 
Pamatojums: DL pievienošana 

Tukuma novada pašvaldība: Piekrītam. 
Klātesošie: Šī ir jau pastāvoša ĪADT un zemes 
vienības pieder valstij. 

Nav iebildumu – pievienot šo 
Natura 2000 teritoriju ĶNP. 

4.  Teritorija: LVM meži Tiek skaidrots, ka šī ir LVM piederoša teritorija, par Nav iebildumu vai komentāru – 
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Nr. 
kartē/ 
attēlam 

Piedāvātās izmaiņas/ pamatojums Viedokļi/ Komentāri sanāksmes laikā Sanāksmē pieņemtais lēmums 

Esošais statuss/ zonējums: Nav ĶNP 
Vēlamais zonējums/ statuss: DLZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: jā 
Pamatojums: 
LVM mežu īpašuma pievienošana, LVM zeme 

kuras pievienošanu ĶNP notikusi atsevišķa diskusija 
starp LVM un DAP.  

pievienot LVM piederošo 
teritoriju ĶNP. 

5.  Teritorija: Klapkalnciema pļavas 
Esošais statuss/ zonējums: Nav ĶNP 
Vēlamais zonējums/ statuss: DLZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: jā 
Pamatojums: 
Biotopu un sugu eksperti: 
Klapkalnciema dienvidos ir ne vien aizsargājami biotopi, bet arī 
bagāta skabiozu pļavraibeņa Euphydryas aurinia atradne. Teritorija, 
kas  būtu jāiekļauj ĶNP. 

Tukuma novada pašvaldība: Nepiekrītam. Saskaņā 
ar Engures novada teritorijas plānojumu 
Klapkalnciemam ir noteiktas ciema robežas. Visa šī 
platība iekļaujas ciemā, kurš līdz šim nav atradies 
ĶNP teritorijā. Šajā teritorijā ir izstrādāti un spēkā 
esoši detālplānojumi, kuros zemes īpašnieki ir 
paredzējuši veikt apbūvi. Par vairākiem 
zemesgabaliem, kuri atrodas šajā teritorijā šobrīd ir 
interese par būvniecību. Ir uzsākti būvniecības 
procesi, pievilkta elektrība. 
Tukuma novada pašvaldības pārstāvji: atkārtoti 
uzsver, ka nepiekrīt šādam paplašinājumam, jo 
teritorijā iedzīvotāji jau rēķinājušies ar iespēju veidot 
apbūvi, kā arī jau ir veiktas iestrādnes no pašvaldības 
puses (pievilkta elektrība u.c.). DAP pārstāvji piedāvā 
kā kompromisu izveidot speciālus teritorijas 
apsaimniekošanas pasākumus/aizsardzības 
mehānismus pašvaldības teritorijas plānojuma 
(turpmāk - TP) ietvaros, bet šajā vietā ĶNP 
nepaplašināt. 

Netiek virzīts paplašinājums, bet 
tiek paturēta atvērta diskusija par 
teritorijas aizsardzību vietējās 
pašvaldības TP ietvaros. 

6.  Teritorija: Mežu masīvs A no Lustūžkalna 
Esošais statuss/ zonējums: AAZ 
Vēlamais zonējums/ statuss: DLZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: nē 
Pamatojums: 

Tukuma novada pašvaldība: Piekrītam. Kā tiek 
nodrošināta piekļuve šiem zemesgabaliem? Ja 
apkārtējai teritorijai maina zonējumu uz DLZ, kā tas 
ietekmē šos privātos zemesgabalus? 
DAP pārstāvji atbild uz Tukuma novada pašvaldības 

Nav iebildumu – zonējuma maiņa 
ir īstenojama. 
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Nr. 
kartē/ 
attēlam 

Piedāvātās izmaiņas/ pamatojums Viedokļi/ Komentāri sanāksmes laikā Sanāksmē pieņemtais lēmums 

Biotopu eksperti: Šie meži lielā daļā platības jau ir ļoti vērtīgi vai par 
tādiem kļūs, nav nepieciešama un pieļaujama mežsaimnieciska 
iejaukšanās (pieļaujamie izņēmumi būtu pasākumi biotopu kvalitātes 
uzlabošanai). 

jautājumiem – zonējuma maiņa neietekmēs 
privātīpašumus, kam apkārt tiks mainīta zona uz DLZ, 
kā arī neskars to esošās piekļuves iespējas. Ja 
zonējuma maiņa tiks veikta, tiks apziņoti visi šo 
zemju īpašnieki. 
Jānis Zitāns jautā vai šajā teritorijā pienācīgi 
izvērtēta meliorācija, lai nākotnē nodrošinātu 
šķērsojošo/robežojošo ceļu uzturēšanu. Hidroloģijas 
eksperte atbild, ka šis aspekts tiek rūpīgi izvērtēts un 
konkrētus esošos grāvjus varēs uzturēt (arī Jāņa 
norādītā konkrētā vietā, pie Mucenieku mājām, kur 
grāvis savienojas ar LVM grāvi). 

7.  Teritorija: Starpiņupīte un tās delta 
Esošais statuss/ zonējums: Neitrālā zona (turpmāk – NZ) 
Vēlamais zonējums/ statuss: AAZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas  korekcijas: nē 
Pamatojums: 
Ainavu eksperts: Vērtīga teritorija, kas vēsta par dabas un cilvēka 
attiecībām – Starpiņupītes izveidi. Industriālais mantojums – 
Starpiņupītes slūžas. Teritorija tiek izmantota rekreācijai. Paveras 
ainavisks (dziļš) skats uz Kaņiera niedrājiem. Starp Talsu šoseju un 
jūru – putniem svarīga ziemošanas vieta. 
Teritorijas piejūras daļā vērtīgi biotopi:  “Viengadīgu augu 
sabiedrības uz sanesumu joslām”, “Ar lakstaugiem klātas pelēkās 
kāpas”, “Priekškāpas” un “Smilts sēkļi jūrā”. Starpiņupītes ieteka un 
jūras krasta procesi veido savdabīgu piejūras ainavu – tikpat kā bez 
pludmales un ar atsegtām kāpām. 

Tukuma novada pašvaldība: Daļēji piekrītam. 
Piekrītam zonējuma maiņai pašvaldības 
zemesgabalam ar kadastra apz.90660041042, 
privātajiem zemesgabaliem saglabāt NZ. Zonējuma 
robežas noteikt precīzi pa kadastra robežām. 
Klātesošie diskutē par nepieciešamību šeit mainīt 
zonējumu. Tukuma novada pašvaldības pārstāvji 
iebilst pret šo zonējuma maiņu un Jānis Zitāns 
viedokli atbalsta. Ainavu eksperts un Hidroloģijas 
eksperte argumentē, ka šai teritorijai būtu jābūt 
aizsargātai ar stingrāku zonējumu kā NZ. Andis Liepa 
izsaka viedokli, ka šajā teritorijā, lai aizsargātu zivju 
ceļu, būtu jāizdala DLZ. DAP pārstāvji uzsver, ka 
informācija par šīs vietas ainavisko vērtību ir jāpatur 
dokumentā pat ja zonējums netiek mainīts.  
Aivars Pertiņš (Latvijas ornitoloģijas biedrības 
pārstāvis UG): Atbalstu iekļaušanu AAZ, jo NZ 
nepasargā no nevēlamas būvniecības ietekmes, kas 

Tiek lemts, ka zonējuma maiņa 
nesniedz būtiskas izmaiņas 
teritorijas apsaimniekošanā un 
aizsardzībā, tāpēc nav veicama. 
Informācija par teritorijas vērtību 
tiks iekļauta DA plāna 
aprakstošajā daļā. 
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Nr. 
kartē/ 
attēlam 

Piedāvātās izmaiņas/ pamatojums Viedokļi/ Komentāri sanāksmes laikā Sanāksmē pieņemtais lēmums 

var notikt. 

8.  Teritorija: Kaņiera ezera krasts, Liepu ielas galā, 3 korekcijas 
(īpašumi – fiziskām personām) 
Esošais statuss/ zonējums: NZ/AAZ 
Vēlamais zonējums/ statuss: AAZ/NZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: nē 
Pamatojums: 
Zonējuma robežas precizēšana atbilstoši situācijai dabā. 
Korekcijas skar sekojošas zemes vienības: 
uz AAZ - 90660041008, 90660041071, 90660041076, 90660040523; 
uz NZ - 90660040809, 90660040379, 90660040842, 90660040786 

Tukuma novada pašvaldība: 
Piekrītam. 

Nav iebildumu – zonējuma maiņa 
ir īstenojama. 

9.  Teritorija: Laivu piestātne pie Kaņiera 
Esošais statuss/ zonējums: DLZ 
Vēlamais zonējums/ statuss: AAZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: nē 
Pamatojums: 
Zālāju un purvu eksperte: Tā jau ir apbūvēta, ilgstoši pārveidota 
teritorija.  
Mežu eksperte: Teritorijā neatrodas aizsargājamie meža biotopi. 
Iepriekš kartētie meža biotopi novērtēti kā neatbilstoši aizsargājamo 
biotopu kritērijiem. Dienvidu daļā konstatēts aizsargājamais biotops 
“Kadiķu audzes zālājos un virsājos”. 
Saldūdeņu biotopu eksperte: Zonējuma maiņa atbalstāma, no 
saldūdeņu biotopu viedokļa nav jēgas no dabas lieguma (DL) zonas 
esošā laivu piestātnē. AAZ  veicinātu arī teritorijā esošās kadiķu 
audzes apsaimniekošanu. 

Tukuma novada pašvaldība: 
Piekrītam. 

Nav iebildumu – zonējuma maiņa 
ir īstenojama. 

10.  Teritorija: Kupskalni/Siliņupīte 
Esošais statuss/ zonējums: NZ 
Vēlamais zonējums/ statuss: AAZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: nē 

Tukuma novada pašvaldība: Daļēji piekrītam. 
Piekrītam zonējuma maiņai tikai pašvaldības 
zemesgabaliem ar kadastra apz.90660060725; 
906600605235; 90660041066 

Tiek lemts, ka zonējuma maiņa 
nesniedz būtiskas izmaiņas 
teritorijas apsaimniekošanā un 
aizsardzībā, tāpēc nav veicama. 
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Nr. 
kartē/ 
attēlam 

Piedāvātās izmaiņas/ pamatojums Viedokļi/ Komentāri sanāksmes laikā Sanāksmē pieņemtais lēmums 

Pamatojums: 
Ainavu eksperts: Viena no “dabas salām” piekrastes zvejniekciemu 
apbūvē. Pilda rekreācijas funkcijas (izveidota dabas taka, pludmalē 
izveidota peldvieta), augstvērtīga dabas teritorija (uz apbūvēto 
teritoriju fona) – biotopi “Mežainās piejūras kāpas”, “Ar lakstaugiem 
klātās pelēkās kāpas”, “Priekškāpas”, arī eitroficētā Siliņupīte ir 
vērtīga no putnu ligzdošanas viedokļa. Pludmalē atrodas 
kultūrvēsturiska vieta – Lapmežciema vecais akmeņu mols. 
Atbilst ĶNP likuma nosacījumiem par AAZ mērķi. 

Kā zonējuma maiņa var ietekmēt labiekārtojuma 
infrastruktūras būvniecību? 
Tukuma novada pašvaldības pārstāvji iebilst pret šo 
zonējuma maiņu, argumentējot tā pat kā gadījumā 
ar Starpiņupīti. Atkārtota diskusija par šo aspektu 
netiek veikta. 
Aivars Pertiņš: Atbalstu iekļaušanu AAZ, jo NZ 
nepasargā no nevēlamas būvniecības ietekmes, kas 
var notikt. 

Informācija par teritorijas vērtību 
tiks iekļauta DA plāna 
aprakstošajā daļā. 

11.  Teritorija: Meža masīvs dienvidos pie Bigauņciema 
Esošais statuss/ zonējums: AAZ 
Vēlamais zonējums/ statuss: DLZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: nē 
Pamatojums: Mežu eksperte, purvu biotopu eksperte: AAZ ietilpst 
vairāki aizsargājamie biotopi gan atsevišķi poligoni, gan hidroloģiski 
vienots biotopu komplekss (augstā purva mala ar pārmitro mežu 
kompleksu), gan liels īpaši aizsargājamu sugu īpatsvars, kas turpinās 
arī dabas lieguma zonā (DLZ). Vienotai biotopu apsaimniekošanai un 
aizsardzībai AAZ esošo biotopu kompleksu pievienot piegulošajai 
DLZ. 

Tukuma novada pašvaldība: Nepiekrītam. Daļa no 
teritorijas atrodas ciema teritorijā. Visi privāti 
zemesgabali. 
DAP pārstāvji argumentē, ka zonējumu 
nepieciešams mainīt pat ja pašlaik šajā vietā 
pašvaldības TP ir norādīta apbūves teritorija, jo šī 
vieta nav piemērota būvniecībai un visā tās platībā ir 
ES ĪA biotopi, tāpēc tajā nebūs iespējama būvniecība 
un būtu tikai loģiski šo teritoriju izņemt no 
pašvaldības TP kā apbūves teritoriju, pretējā 
gadījumā tā ir iedzīvotāju maldināšana. Tukuma 
novada pašvaldības pārstāvji neatbalsta zonējuma 
maiņu, uzskata, ka cilvēki nebūs apmierināti ar 
zonējuma maiņu. 
Aivars Pertiņš: Atbalstu iekļaušanu DLZ, jo AAZ 
nepasargās no ES biotopus ietekmējošas 
mežizstrādes,   kas var notikt. 

Priekšlikums zonējuma maiņai 
tiek uzturēts no plāna 
izstrādātāju puses. Tukuma 
novada pašvaldība uztur 
pretenziju pret šo priekšlikumu. 

12.  Teritorija: Lapmežciems, Bigauņciemā uz D no P128 
Esošais statuss/ zonējums: AAZ 
Vēlamais zonējums/ statuss: “speciālā zona” 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: nē 

Tukuma novada pašvaldība: Nepiekrītam. Ja tiek 
iekļauts nosacījums par obligātu centralizēto 
kanalizācijas pieslēgumu, tad tuvāko 10 gadu laikā, 
šajā teritorijā neviens neko neuzbūvēs. Šobrīd jau ir 

Tiek ņemtas vērā Tukuma novada 
pašvaldības pretenzijas un 
nolemts izmaiņas nerosināt. 
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Nr. 
kartē/ 
attēlam 

Piedāvātās izmaiņas/ pamatojums Viedokļi/ Komentāri sanāksmes laikā Sanāksmē pieņemtais lēmums 

Pamatojums: Teritorijai ĶNP IAIN tiks noteikti papildus nosacījumi.  
Māju būvniecība pieļaujama tikai tad, ja tiek nodrošināts pieslēgums 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai kā arī pirms paredzētās 
būvniecības, atbilstoši situācijai, jāizstrādā detālplānojums vai 
lokālplānojums. 

aktīva sabiedrības interese par vairākiem no šiem 
zemesgabaliem. Nosacījums par detālplānojumu vai 
lokālplānojumu izstrādi nav pamatots. 
Lokālplānojums pēc būtības un definīcijas neatbilst 
šādas situācijas risināšanai. Nav skaidrs mērķis par 
noteikto nosacījumu reģistrēšanu zemesgrāmatā. 
Tukuma novada pašvaldības pārstāvji interesējas kā 
speciālā zona tiktu atspoguļota plānā un vai šī ir 
vienīgā vieta ar šādu zonu? 
Plāna izstrādātāji skaidro, ka pašreiz šī ir vienīgā 
šāda veida zona un speciālie noteikumi tiktu atrunāti 
ĶNP individuālajos aizsardzības un izmantošanas 
noteikumos (turpmāk – IAIN). 
Tukuma novada pašvaldība neatbalsta šādas zonas 
izveidi un labprāt atstāj to AAZ. 

13.  Teritorija: 13000252105054 un 13000251902 
Esošais statuss/ zonējums: AAZ 
Vēlamais zonējums/ statuss: NZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: nē 
Pamatojums: Industriāli apbūvēta teritorija. 

 Nav iebildumu – zonējuma maiņa 
ir īstenojama. 

14.  Teritorija: Pie Stigas ielas (Īpašumi – fiziskām personām) 
Esošais statuss/ zonējums: NZ 
Vēlamais zonējums/ statuss: AAZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: Nē 
Pamatojums: Jāsaglabā mežs, apbūve ir ļoti nevēlama. Mežs lielā 
daļā platības nav vecs, taču samērā dabisks, tā bioloģiskā vērtība 
nākamo 30–50 gadu laikā noteikti pieaugs. 

Jūrmalas novada pašvaldības pārstāve iebilst pret 
zonējuma maiņu, jo uzskata, ka teritorija jau izsenis 
iedalīta apbūvei. DAP pārstāvji un plāna izstrādātāji 
argumentē, ka vieta nav piemērota būvniecībai un 
tajā atrodas liels daudzums dabas vērtību un 
potenciālu dabas vērtību. 
Aivars Petriņš: Neatbalstu izmaiņas, jo vāji 
argumenti 

Tiek nolemts nevirzīt 
priekšlikumu šādā konfigurācijā, 
bet DA plāna izstrādātājiem kopā 
ar pašvaldību diskutējot iezīmēt 
precīzāku izmaiņu variantu, kurā 
pieļauti abām pusēm pieņemami 
kompromisi. 

15.  Teritorija: Apkārt Ķemeriem un Jaunķemeriem (DAP īpašumā) 
Esošais statuss/ zonējums: AAZ 

 Nav iebildumu – zonējuma maiņa 
ir īstenojama. 
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Nr. 
kartē/ 
attēlam 

Piedāvātās izmaiņas/ pamatojums Viedokļi/ Komentāri sanāksmes laikā Sanāksmē pieņemtais lēmums 

Vēlamais zonējums/ statuss: DLZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: nē 
Pamatojums: ĶNP zonējuma maiņa Dabas aizsardzības pārvaldes 
īpašumiem. Sasniegt iespējami izcilu dabas vērtību līmeni 

16.  Skat. 15. 

17.  Skat. 15. 

18.  Teritorija: Apkārt Ķemeriem un Jaunķemeriem (DAP un pašvaldības 
īpašumā) 
Esošais statuss/ zonējums: AAZ 
Vēlamais zonējums/ statuss: DLZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: nē 
Pamatojums: ĶNP zonējuma maiņa Dabas aizsardzības pārvaldes 
īpašumiem. Sasniegt iespējami izcilu dabas vērtību līmeni 

Notiek diskusija par zonu robežas konfigurāciju 
dienvidrietumu daļā, kur zemes vienībā iespiedušies 
mazdārziņi. DAP pārstāvji skaidro, ka šis tiks risināts 
vai nu noslēdzot īres līgumus ar mazdārziņu 
īpašniekiem vai arī piespiežot tos šīs būves likvidēt. 

Nav iebildumu – zonējuma maiņa 
ir īstenojama. 

19.  Teritorija: Apkārt Ķemeriem un Jaunķemeriem (DAP īpašumā) 
Esošais statuss/ zonējums: AAZ 
Vēlamais zonējums/ statuss: DLZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: nē 
Pamatojums: 
ĶNP zonējuma maiņa Dabas aizsardzības pārvaldes īpašumiem. 
Sasniegt iespējami izcilu dabas vērtību līmeni 

Jūrmalas novada pašvaldības pārstāve pauž vēlmi 
neveidot tik augstas aizsardzības zonu pie paša 
atjaunotā Ķemeru parka, lai saglabātu tajā specifisku 
hidroloģiju. DAP pārstāvji pauž skepsi par zonējuma 
maiņas ietekmi uz blakus esošo parku. 

Pirms tālākas priekšlikuma 
virzīšanas veicama saruna ar 
pašvaldības pārstāvjiem par 
konkrētiem nosacījumiem šajā 
teritorijā. 

20.  Teritorija: Apkārt Ķemeriem un Jaunķemeriem (DAP īpašumā) 
Esošais statuss/ zonējums: AAZ 
Vēlamais zonējums/ statuss: DLZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: nē 
Pamatojums: ĶNP zonējuma maiņa Dabas aizsardzības pārvaldes 
īpašumiem. Sasniegt iespējami izcilu dabas vērtību līmeni 

 Nav iebildumu – zonējuma maiņa 
ir īstenojama. 

21.  Teritorija: Apkārt Ķemeriem un Jaunķemeriem (DAP īpašumā) 
Esošais statuss/ zonējums: AAZ 
Vēlamais zonējums/ statuss: DLZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: nē 

Jūrmalas novada pašvaldības pārstāve pauž vēlmi 
neveidot tik augstas aizsardzības zonu šajā posmā 
starp apbūvētu teritoriju un ceļu. 

Pirms tālākas priekšlikuma 
virzīšanas veicama saruna ar 
pašvaldības pārstāvjiem par 
konkrētiem nosacījumiem šajā 
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Nr. 
kartē/ 
attēlam 

Piedāvātās izmaiņas/ pamatojums Viedokļi/ Komentāri sanāksmes laikā Sanāksmē pieņemtais lēmums 

Pamatojums: ĶNP zonējuma maiņa Dabas aizsardzības pārvaldes 
īpašumiem. Sasniegt iespējami izcilu dabas vērtību līmeni 

teritorijā. 

22.  Teritorija: Apkārt Ķemeriem un Jaunķemeriem (DAP īpašumā) 
Esošais statuss/ zonējums: AAZ 
Vēlamais zonējums/ statuss: DLZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: nē 
Pamatojums: ĶNP zonējuma maiņa Dabas aizsardzības pārvaldes 
īpašumiem. Sasniegt iespējami izcilu dabas vērtību līmeni 

Jūrmalas novada pašvaldības pārstāve interesējas, 
kas šajā teritorijā pēc zonējuma maiņas notiks ar 
dūņu ieguvi un reģenerāciju. DAP pārstāvji izskaidro, 
ka dūņu ieguve notiek pavisam citā vietā, bet dūņu 
reģenerācijas lauki neietilpst konkrētajā teritorijā 

Nav iebildumu – zonējuma maiņa 
ir īstenojama. 

23.  Teritorija: Apkārt Ķemeriem un Jaunķemeriem (DAP īpašumā) 
Esošais statuss/ zonējums: AAZ 
Vēlamais zonējums/ statuss: DLZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: nē 
Pamatojums: ĶNP zonējuma maiņa Dabas aizsardzības pārvaldes 
īpašumiem. Sasniegt iespējami izcilu dabas vērtību līmeni 

 Nav iebildumu – zonējuma maiņa 
ir īstenojama. 

24.  Teritorija: Pie Autoceļa A10, uz D (DAP īpašumā) 
Esošais statuss/ zonējums: AAZ 
Vēlamais zonējums/ statuss: DLZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: nē 
Pamatojums: ĶNP zonējuma maiņa Dabas aizsardzības pārvaldes 
īpašumiem. Sasniegt iespējami izcilu dabas vērtību līmeni 

 Nav iebildumu – zonējuma maiņa 
ir īstenojama. 

25.  Teritorija: Jaunķemeru kūrorta mežs (Lielākoties ir Jūrmalas 
pašvaldības zeme (neskaitot 7 privātīpašumus). Gandrīz visa AAZ 
iekļaujamā teritorija, saskaņā ar Jūrmalas teritorijas plānojumu ir DA 
teritorijā.) 
Esošais statuss/ zonējums: Nav ĶNP 
Vēlamais zonējums/ statuss: AAZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: jā 
Pamatojums: 
Ainavu eksperts: Teritorija turpina Jaunķemeru kūrorta ainavu telpu 
gan funkcionāli (de facto rekreācijas mežs + plānotā sanatorijas 

Jūrmalas novada pašvaldības pārstāve iebilst pret 
ĶNP paplašināšanu šajā vietā, argumentējot, ka 
parka robeža ir laba tādā konfigurācijā kādā tā ir 
noteikta tagad -  pa Raga ielu.  

Teritorijas paplašināšana šajā 
vietā nav virzāma tālāk.  
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Nr. 
kartē/ 
attēlam 

Piedāvātās izmaiņas/ pamatojums Viedokļi/ Komentāri sanāksmes laikā Sanāksmē pieņemtais lēmums 

teritorija), gan ainavas veidā. Teritorijas iekļaušana AAZ saskan ar 
ĶNP likumā rakstītajiem zonas izveides mērķiem: lai “aizsargātu 
tūrisma, atpūtas un izglītības resursus” un “saglabātu dabas ainavu”. 
Faktiski visa AAZ iekļaujamā teritorija ietilpst biotopā “Mežainas 
piejūras kāpas”. Tajā fiksēta arī retās pelēkās kāpas klātbūtne. 

26.  Teritorija: Jaunķemeru-Kauguru mežs (Jūrmalas pašvaldības zeme. 
Lielākoties pēc plānojuma ir ar DA zonējumu, neskaitot plānoto Raga 
ielas trasi (transporta infrastruktūras teritorija). 
Esošais statuss/ zonējums: Nav ĶNP 
Vēlamais zonējums/ statuss: AAZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: jā 
Pamatojums: 
Ainavu eksperts: Jaunķemeru meža ainavu telpas turpinājums – 
dabā tāda pati ainava kā ĶNP iekļautajā daļā. Būtu tikpat 
saudzējama.Teritorijā ar kāpām (tuvāk Talsu šosejai) atrodas biotops 
“Mežainas piejūras kāpas”. 

Jūrmalas novada pašvaldības pārstāve iebilst pret 
ĶNP paplašināšanu šajā vietā, jo tajā ir plānots veidot 
apkalpošanas centru, kurā atradīsies gan Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - 
VUGD), gan Valsts policijas (turpmāk - VP), gan 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk - 
PMLM) posteņi. 

Teritorijas paplašināšana šajā 
vietā nav virzāma tālāk. 

27.  Teritorija: Jaunķemeru kūrorta mežs (Privātīpašums. 
NZ iekļaujamā sanatorijas teritorija – saskaņā ar Jūrmalas teritorijas 
plānojumu publiskas apbūves teritorija) 
Esošais statuss/ zonējums: Nav ĶNP 
Vēlamais zonējums/ statuss: NZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: jā 
Pamatojums: 
Ainavu eksperts: Teritorija turpina Jaunķemeru kūrorta ainavu telpu 
gan funkcionāli (de facto rekreācijas mežs + plānotā sanatorijas 
teritorija), gan ainavas veidā. Neitrālā zona (lai nebūtu jāparedz 
anklāvveida caurumi) nosakāma līdz galam neuzbūvētās PSRS 
Aizsardzības rūpniecības ministrijas sanatorijas teritorijai, kas 
patlaban ir vidi degradējoša zona, un Talsu šoseja. 

Ja netiek iekļauti 25. un 26. punkts, nav pamata 
iekļaut šo punktu. 

Teritorijas paplašināšana šajā 
vietā nav virzāma tālāk. 

28.  Teritorija: Vecslocenes lejtece (Jūrmalas pašvaldības zeme Jūrmalas novada pašvaldības pārstāve iebilst pret Pašvaldība neatbalsta šo ĶNP 
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Nr. 
kartē/ 
attēlam 

Piedāvātās izmaiņas/ pamatojums Viedokļi/ Komentāri sanāksmes laikā Sanāksmē pieņemtais lēmums 

(neskaitot sīkus fragmentus kadastra vienībās, kas jau ir iekļautas 
ĶNP teritorijā): lielākoties tās plānojumā definēta kā applūstoša 
teritorija.) 
Esošais statuss/ zonējums: Nav ĶNP 
Vēlamais zonējums/ statuss: DLZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: jā 
Pamatojums: 
Ainavu eksperts: Vecslocenes lejteces ainavas telpu veido arī tās 
kreisā krasta palienes mitrāju komplekss – pļavas, niedrāji, atklāti 
ūdeņi. Šeit atrodas ES biotopa “kaļķaini zāļu purvi” teritorija. 
Teritorija, turpinot otrā krastā jau iekļauto zonējumu, būtu jāiekļauj 
DLZ. 

ĶNP paplašināšanu šajā vietā, jo tajā plānota 
Kauguru apvedceļa izbūve. Ainavu eksperts 
argumentē, ka pašreiz robeža ir nosprausta pa upi, 
kas sanāk ainavu objekta vidus un arī otra upes un 
tās palienes puse ir vienlīdz vērtīga un saglabājama, 
ne tikai ainavisko bet arī dabas vērtību kontekstā.  
Aivars Petriņš: Atbalstu iekļaušanu ĶNP DLZ 
atbilstoši pamatojumam. 

paplašinājumu. 

29.  Teritorija: Vecslocenes lejtece (AAZ teritorijas konfigurācija var tikt 
precizēta.) 
Esošais statuss/ zonējums: Nav ĶNP 
Vēlamais zonējums/ statuss: AAZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: jā 
Pamatojums: 
Ainavu eksperts: Vecslocenes lejteces ainavas telpu veido arī tās 
kreisā krasta palienes mitrāju komplekss – pļavas, niedrāji, atklāti 
ūdeņi. 

Jūrmalas novada pašvaldības pārstāve iebilst pret 
ĶNP paplašināšanu šajā vietā, jo tajā plānota 
Kauguru apvedceļa izbūve. Ainavu eksperts 
argumentē, ka pašreiz robeža ir nosprausta pa upi, 
kas sanāk ainavu objekta vidus un arī otra upes un 
tās palienes puse ir vienlīdz vērtīga un saglabājama, 
ne tikai ainavisko bet arī dabas vērtību kontekstā.  
Aivars Petriņš: Atbalstu iekļaušanu ĶNP DLZ 
atbilstoši pamatojumam. 

Pašvaldība neatbalsta šo ĶNP 
paplašinājumu. 

30.  Teritorija: Vecslocenes lejtece (Jūrmalas pašvaldības zeme 
(neskaitot sīkus fragmentus kadastra vienībās, kas jau ir iekļautas 
ĶNP teritorijā): lielākoties tās plānojumā definēta kā applūstoša 
teritorija.  
Pēc plānojuma ar DA zonējumu un kā transporta infrastruktūras 
teritorija) 
Esošais statuss/ zonējums: Nav ĶNP 
Vēlamais zonējums/ statuss: DLZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: jā 

Jūrmalas novada pašvaldības pārstāve iebilst pret 
ĶNP paplašināšanu šajā vietā, jo tajā plānota 
Kauguru apvedceļa izbūve. Ainavu eksperts 
argumentē, ka pašreiz robeža ir nosprausta pa upi, 
kas sanāk ainavu objekta vidus un arī otra upes un 
tās palienes puse ir vienlīdz vērtīga un saglabājama, 
ne tikai ainavisko bet arī dabas vērtību kontekstā.  
Aivars Petriņš: Atbalstu iekļaušanu ĶNP DLZ 
atbilstoši pamatojumam. 

Pašvaldība neatbalsta šo ĶNP 
paplašinājumu. 
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Nr. 
kartē/ 
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Piedāvātās izmaiņas/ pamatojums Viedokļi/ Komentāri sanāksmes laikā Sanāksmē pieņemtais lēmums 

Pamatojums: 
Ainavu eksperts: Vecslocenes lejteces ainavas telpu veido arī tās 
kreisā krasta palienes mitrāju komplekss – pļavas, niedrāji, atklāti 
ūdeņi. Šeit atrodas ES biotopu teritorijas: “Eitrofi ezeri ar iegrimušo 
ūdensaugu un peldaugu augāju” (2 vienības), “Palieņu zālāji” (1), 
‘’Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs” (2). Lai arī teritorija ir 
vairāk antropogēni ietekmēta, kas nedaudz pasliktinājis ainavas 
kvalitāti (krūmu aizaugums, zemesdarbi), tomēr teritorija joprojām ir 
vērtīga. Nozīmīga būtu teritorijas aizsardzība pret plānoto Jūrmalas 
pašvaldības ieceri par apvedceļu. 
Šādi pilnā apmērā ĶNP teritorijā tika iekļauta arī viens no tālākajiem 
skatu vērsumiem – Kurzemes ielas tilts pār Vecsloceni, kas tagad 
“mākslīgi” sadalīts. 
Nedrīkstētu ļaut šo teritoriju pārvērst par plānoto Jūrmalas 
apvedceļu, kas iznīcinās vērtīgo ainavu, tai skaitā skatu vērsumus no 
Kurzemes ielas puses, un biotopus. Teorētiski arī pasliktinās 
hidroģeoloģiskos apstākļus, kas varētu ietekmēt krietni plašākas 
teritorijas. 

31.  Teritorija: Zonējuma maiņa mikroliegumam 1718 – Lēzeļa lipare 
Esošais statuss/ zonējums: NZ 
Vēlamais zonējums/ statuss: DLZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: nē 
Pamatojums: Nolemts mainīt mikrolieguma teritorijai zonējumu uz 
dabas lieguma zonu (kas, papildus citam, dos potenciālu iespēju šo 
teritoriju nākotnē atpirkt). Sagatavos pārbaudes akts par dabas 
vērtībām (mikrolieguma pašreizējo statusu), uz kura pamata tiek 
virzīta teritorijas zonējuma maiņa. 

Jūrmalas novada pašvaldības pārstāve iebilst pret 
zonējuma maiņu un skaidro, ka te ir jāved privāta 
saruna ar Slokas kooperatīva īpašniekiem. DAP 
pārstāvji skaidro, ka šādas izmaiņas var palīdzēt 
risināt teritorijā esošo problemātisko situāciju un 
nākotnē dot iespēju šo teritoriju no iedzīvotājiem 
atpirkt. 

Zonējuma maiņa virzāma, taču 
jāveic individuālas pārrunas ar 
zemes īpašniekiem. 

32.  Teritorija: Aklā ezera mežu buferzona ap Slocenes mazdārziņiem 
(Valsts zemē – DLZ, privātīpašnieku zemē AAZ) 
Esošais statuss/ zonējums: NZ 

Jūrmalas novada pašvaldības pārstāve piedāvā 
nemainīt zonējumu privātīpašumos un to atstāt NZ. 
Papildus lūgums no Jūrmalas pašvaldības pārstāves 

Zonējuma maiņa virzāma, ņemot 
vērā pašvaldības ieteikumu. 
Robeža minētajā posmā tiks 
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Nr. 
kartē/ 
attēlam 

Piedāvātās izmaiņas/ pamatojums Viedokļi/ Komentāri sanāksmes laikā Sanāksmē pieņemtais lēmums 

Vēlamais zonējums/ statuss: DLZ/AAZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: nē 
Pamatojums: 
Ainavu eksperts: Starp DLZ un Slocenes mazdārziņiem (NZ) būtu 
nepieciešama buferzona, kurai varētu piešķirt vismaz AAZ, ja ne DLZ 
statusu. Mežu masīvs un atsevišķie zālāji uzskatāmi par 
neatņemamu Aklā ezera mežu ainavu telpas daļu, nav pamatota tā 
nodalīšana un esošā NZ. Lielu potenciāli maināmās teritorijas daļu 
veido biotopi:  “Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs” un 
“Staignāju meži”. 

- precizēt ĶNP robežu posmā no 32. labojuma līdz 
autoceļam A10. 

precizēta. 

33.  Teritorija: Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80880080017 
(Saņemts iesniegums no īpašnieces) 
Esošais statuss/ zonējums: DLZ 
Vēlamais zonējums/ statuss: AAZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: nē 
Pamatojums: Vēsturiski izveidojusies neprecizitāte, jo tā ir 
vēsturiska mājvieta. 
Eksperti neiebilst – šajā gadījumā zonējums ir neprecīzs. 

 Nav iebildumu – zonējuma maiņa 
ir īstenojama. 

34.  Teritorija: Lielupes paliene pie Kaļķa ar ganībām (Privātīpašums. 
Lielākā daļa teritorijas plānota lauksaimniecībai.) 
Esošais statuss/ zonējums: NZ 
Vēlamais zonējums/ statuss: AAZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: nē 
Pamatojums: 
Ainavu eksperts: Lielupes palienes ainavu telpas turpinājums – arī 
gandrīz visā teritorijā esošā “Palieņu zālāji” biotopa esamība par to 
liecina. Patlaban teritorija jau tiek izmantota kā ganības (uz to 
norāda nožogojums). Uz šo teritoriju vērsts augstvērtīgais skats no 
Lielupes tilta. 

 Nav iebildumu – zonējuma maiņa 
ir īstenojama. 

35.  Teritorija: Ceļš uz Dunduru pļavām no Lanceniekiem (Tehnisks Tukuma novada pašvaldība: Nav iebildumu – teritorijas 
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precizējums. Valsts zeme) 
Esošais statuss/ zonējums: Nav ĶNP 
Vēlamais zonējums/ statuss: AAZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: jā 
Pamatojums: 
Ainavu eksperts: Vēsturiski zīmējot robežas, acīmredzot šis zemes 
fragments nejauši palicis aiz robežas, jo ir daļa no vienotā mežu 
masīva, kuru dabā norobežo grāvis un ceļš. Turklāt šādi ĶNP platībā 
pilnībā tiks iekļauts biotops “Veci vai dabiski boreāli meži”. 

Piekrītam paplašināšana ir īstenojama. 

36.  Teritorija: Džūkstes upes aluviālie meži (Privātīpašumi. Konfigurācija 
var tikt precizēta) 
Esošais statuss/ zonējums: Nav ĶNP 
Vēlamais zonējums/ statuss: AAZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: jā 
Pamatojums: 
Ainavu eksperts: Lai arī pati Džūkstes upe lielākajā daļā 
pievienojamās teritorijas pārveidota, palikuši dabiski aluviālie meži, 
nepārveidotā vecā gultne (vecupe). Dabiski, nestādīti meži ĶNP 
dienvidrietumu malā ir retums. 
Pārveidotā Džūkstes upe šajā posmā veido biotopu “Upju straujteces 
un dabiski upju posmi”, savukārt daļa mežu (rietumu virzienā) 
iekļauti biotopā “Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži)”. 
Potenciāli iekļaujamā mežu teritorija ir ainaviski vērtīga. 

Tukuma novada pašvaldība: Nepiekrītam. Blakus 
notiek rūpnieciska darbības, aktīva lauksaimnieciskā 
darbība. Privāts īpašums. Mākslīgs izvirzījums, nav 
kompakta teritorija. 
Tukuma novada domes pārstāvji iebilst pret šādu 
teritorijas paplašinājumu. DAP pārstāvji skaidro, ka 
teritorijas iekļaušanai ĶNP ir pietiekams pamatojums 
no dabas vērtību aspekta.  
Aivars Petriņš: Atbalstu iekļaušanu ĶNP atbilstoši 
pamatojumam. Pašreizējā situācijā vieta nav nekādi 
aizsargāta un var tikt pārveidota vēl vairāk.   

Būtu nepieciešams sakontaktēties 
personīgi ar šīs zemes 
īpašniekiem un pārrunāt par 
ierosinājumu. 

37.  Teritorija: Mazā ērgļa mikroliegums 
Esošais statuss/ zonējums: Mikroliegums Nav ĶNP 
Vēlamais zonējums/ statuss: AAZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: jā 
Pamatojums: Šobrīd ĶNP piegulošajā teritorijā ir mazā ērgļa 
mikroliegums. Teritorija, kas  būtu jāiekļauj ĶNP 

Tukuma novada pašvaldība: Piekrītam. Vai tiek 
informēti zemes īpašnieki? 
 
Tiek diskutēts par DLZ un mikrolieguma aizsardzības 
prasību atšķirībām. Tukuma novada pašvaldības 
pārstāvji lūdz noteikti pakonsultēties ar zemes 
īpašnieku. Ornitoloģijas eksperts skaidro esošo 

Zonējuma maiņa ir īstenojama 
pēc ekspertu sazināšanās ar 
īpašnieku. 
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Nr. 
kartē/ 
attēlam 

Piedāvātās izmaiņas/ pamatojums Viedokļi/ Komentāri sanāksmes laikā Sanāksmē pieņemtais lēmums 

situāciju mikroliegumā un nepieciešamību to 
pievienot ĶNP.  
Aivars Petriņš : izmaiņas var ieplānot tikai iepriekš 
saskaņojot ar īpašnieku, jo ML pievienošana ĶNP 
teritorijai, īpašniekam nav izdevīga, ja tā būs DLZ, jo 
šim ML ir visai liela buferzona. Savukārt ML likt AAZ 
radīs sarežģījumus pašā ML ar pārāk brīvu 
saimniecisku darbību. 

38.  Teritorija: DAP piederoša zeme  
90820110011, pie A10, Kramiņu mājām (DAP īpašumā) 
Esošais statuss/ zonējums: Ārpus parka 
Vēlamais zonējums/ statuss: AAZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: jā 
Pamatojums: Ir DAP zeme. Pirms tam robeža tikusi vilkta pa vecajām 
mežu bloku robežām. Lielākā daļa kadastra jau ir ĶNP. 

Tukuma novada pašvaldība: 
Piekrītam 

Nav iebildumu – teritorijas 
paplašināšana ir īstenojama. 

39.  Teritorija: DAP piederoša zeme 90820110011, 262 kvartāls, 11,12 
nogabals (DAP īpašumā) 
Esošais statuss/ zonējums: Ārpus parka 
Vēlamais zonējums/ statuss: AAZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: jā 
Pamatojums: Ir DAP zeme. Pirms tam robeža tikusi vilkta pa vecajām 
mežu bloku robežām. Lielākā daļa kadastra jau ir ĶNP. 

Tukuma novada pašvaldība: 
Piekrītam 

Nav iebildumu – teritorijas 
paplašināšana ir īstenojama. 

40.  Teritorija: Smārdes ciema apbūvētā daļa (Privātīpašumi (neskaitot 
pašvaldības ceļu).  Izslēgtā teritorija iekļauj arī autoceļu V 1446 līdz 
tā kadastra robežai) 
Esošais statuss/ zonējums: NZ 
Vēlamais zonējums/ statuss: izslēgt 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: jā 
Pamatojums: No ĶNP likuma un ĶNP izveides pamatojuma viedokļa 
nav nekāda pamata, kāpēc tieši šī Smārdes ciema relatīvi blīvi 

Tukuma novada pašvaldība: 
Piekrītam Nav iebildumu – teritorijas 

sašaurināšana ir īstenojama. 
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Nr. 
kartē/ 
attēlam 

Piedāvātās izmaiņas/ pamatojums Viedokļi/ Komentāri sanāksmes laikā Sanāksmē pieņemtais lēmums 

apbūvētā teritorijas daļa tiktu iekļauta ĶNP. Šajā teritorijā nav 
saskatāmas nekādas dabas vērtības (ne sugu atradņu, ne biotopu), 
tāpat no ainavu telpu viedokļa šis fragments ir daļa no Smārdes 
ciema ainavas, nevis piederīgs lauku ainavai. Tā kā teritorija atrodas 
tieši ĶNP malas joslā, to būtu vēlams izslēgt no ĪADT teritorijas. 

41.  Teritorija: Smārdes ciema teritorija Valguma šosejas labajā pusē 
(Robeža vilkta pa Kurzemes loka elektrolīnijas malu) 
Esošais statuss/ zonējums: AAZ 
Vēlamais zonējums/ statuss: NZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: jā 
Pamatojums: 
Ainavu eksperts: Teritorija atrodas Smārdes  ciema robežās, atrodas 
viena privātmāju apbūves teritorija (“Mežrozes”). Nav augstvērtīga 
ainava un drīzāk piederīga Smārdes ciema ainavu telpai, nevis 
Smārdes lauku telpā — de facto ĶNP buferzonā. Nav nozīmīgu dabas 
vērtību, no kultūrvēstures pieminami 2. pasaules kara brāļu kapi un 
jaunveidotais pašvaldībai piederošais Vēja dārzs, tomēr tie nav 
uzskatāmi par īpašiem kultūrainavas elementiem. 

Tukuma novada pašvaldība: Piekrītam 
Ainavu eksperts iesaka līdz galam pārlikt uz NZ 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
90820100434, jo tajā nav nekādu ainavisku vai dabas 
vērtību. 

Zonējuma maiņa veicama ar 
ainavu eksperta labojumu. 

42.  Teritorija: Pie Smārdes 
90820100251 (DAP īpašumā) 
Esošais statuss/ zonējums: AAZ 
Vēlamais zonējums/ statuss: DLZ 
Izmaiņas skar ĶNP robežas korekcijas: nē 
Pamatojums: Meži jau ir vērtīgi vai ar potenciālu tuvāko 20–50 gadu 
laikā kļūt par nozīmīgiem biotopiem 

Tukuma novada pašvaldība: 
Piekrītam 

Nav iebildumu – zonējuma maiņa 
ir īstenojama. 
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Līga Blanka nolasa un atbild uz vairākiem jautājumiem, kas saņemti čatā: 

- Edgars Juhnevičs aizrāda, ka plāna izstrādātāji nav izvērtējuši visus iesniegumus. Līga 

Blanka skaidro, ka Plāna pirmajā redakcijā ir pieejams materiāls (tabula) kur dotas 

atbildes un vērtējumi visiem līdz tam laikam iesniegtajiem jautājumiem un 

priekšlikumiem – tajā skaitā Edgara iesniegtajam jautājumam. Ja ir kādas problēmas 

atrast nepieciešamo informāciju, lūgums sazināties ar plāna izstrādātājiem, kas 

gatavi palīdzēt to atrast. 

- Uzdots jautājums – “Kā apstrīdēt šī projekta izstrādes rezultātus un lēmumus?” – 

Līga Blanka skaidro, ka savu viedokli par izstrādāto plānu iespējams izteikt 

piedaloties UG sanāksmēs, kā arī sabiedriskās apspriešanas laikā. 

- Uzdots jautājums – “Vai 41. punktā atbilstošāks nevarētu būt AAZ zonējums” – 

Gundars Važa minētajā teritorijā iegūta zeme no valsts un tajā izstrādāts projekts 

parka paplašināšanai. 

 

Līga Blanka prezentē priekšlikumus pašvaldību teritorijas plānojumu izmaiņām: 

1. Tukuma novada, Engures pagasta, Lapmežciema ciema robežas precizēšana –mainīt 

ciema robežu tā, lai tā atbilst ĶNP neitrālās zonas robežai. Pašvaldības iecerētais zemes 

izmantošanas veids DzM3 ir jānomaina uz M. 

 

Izvēršas diskusija ar dažādiem pretējiem viedokļiem par to kā šāda zonējuma situācija ir 

izveidojusies. Pašvaldība neatbalsta šādu TP zonējuma maiņu. 

 

2. Lapmežciems - Bigauņciems uz D no P128. 
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Zonējums ar nosacījumu – tiek plānots noteikt nosacījumus būvniecības darbiem Ainavu 

aizsardzības zonā. Teritorijai ĶNP IAIN tiks noteikti papildus nosacījumi. 

Māju būvniecība pieļaujama tikai tad, ja tiek nodrošināts pieslēgums centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai kā arī pirms paredzētās būvniecības, atbilstoši situācijai, jāizstrādā 

detālplānojums vai lokālplānojums.  

Nosacījumi: 

Būvniecību var veikt ar šādiem nosacījumiem: 

1. būvniecību veic saskaņā ar vietējās pašvaldības apstiprinātu un ar Dabas aizsardzības 

pārvaldi saskaņotu plānošanas dokumentu; 

2. plānošanas dokumentā nosaka plānoto ēku un būvju atrašanās vietas un nosacījumus to 

izbūvei;  

3. esošo ēku un būvju atjaunošana, pārbūve vai jaunu ēku un būvju būvniecība iespējama 

atbilstoši plānošanas dokumentam pēc ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanas. 

Dabas aizsardzības pārvalde rakstisku atļauju esošo ēku un būvju atjaunošanai, pārbūvei vai 

jaunu ēku un būvju būvniecībai izsniedz tikai tādā gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks 

vai pilnvarotā persona ievēro  dabas aizsardzības pasākumus (piemēram, nodrošināts 

pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai), kas noteikti ĶNP dabas aizsardzības plānā; 

4. plānošanas dokumentā noteiktie nosacījumi apbūves veikšanai atzīmes veidā ierakstāmi 

attiecīgā nekustamā īpašuma zemesgrāmatā, pamatojoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes 

nostiprinājuma lūgumu. 

Tā kā iepriekš diskusijā tika nolemts nevirzīt speciālās zonas izveidi šajā vietā, par šo netiek 

vairāk diskutēts. Pie šī varētu atgriezties jaunā TP izstrādes procesā. 

 

3. Klapkalnciems - ĶNP robežu saskaņošana: 
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a) Precizēt Klapkalnciema robežu un ĶNP zonējumu teritorijas plānojumā. 

b) Priekšlikums: zemes vienības 90500090454 (zemes vienība, kas izdalīta ceļam, bet ceļš 

faktiski dabā tur nav) iekļaušana ĶNP,  

c) Klapkalnciems. Teritorijas plānojumā veicama transporta infrastruktūras zonas korekcija 

atbilstoši dabā konstatētajam novietojumam. (Skatīt līniju kartē, kas ievilkta ar pelēku 

krāsu.) 

Tukuma novada pašvaldības pārstāvji informē, ka šādi netiek atrisināta piekļuve šajā vietā 

esošajām zemes vienībām. DAP pārstāvji skaidro, ka zemes vienību sadalījumam tādam kāds 

tas ir izveidots, jau sākotnēji nav tikusi nodrošināta piekļuve. Citu pretenziju šim 

priekšlikumam nav. 

 

4. Brīzes iela - Tiek ieteikta ieplānotā ceļa pārcelšana uz jau esošu asfaltēto celiņu. Asfaltētais 

celiņš dabā eksistē, kaut arī tas ir plata kājāmgājēju taka nevis iela. Segumu būtu pieļaujams 

atjaunot, attiecīgi, pirms asfalta maiņas nepieciešamos komunikāciju kabeļus 

rekomendējams ierakt zem celiņa trases, pēc tam veicot celiņa seguma atjaunošanu. 

Apgaismojums un soliņi ir atbalstāmi.  

 

Jūrmalas pilsētas domes komentāri un priekšlikumi : 

“Neatbalsta Brīzes ielas (Jaunķemeros) “pārcelšanu” - noteikta Jūrmalas pilsētas Teritorijas 

plānojumā pamatojoties uz pašvaldībai piederošu zemesgabalu ar kadastra numuru: 

13000250219 (Transporta infrastruktūras teritorija (TR).  

Priekšlikums plānā iekļaut dabā eksistējošo esošo asfaltēto celiņu (šķērso divus valsts 

īpašumus: 13000250203 un 13000250303) uz jūru/glābšanas staciju izmantošanu un 

apsaimniekošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā šim gājēju ceļam 

noteiktajai izmantošanai - Transporta infrastruktūras teritorija (TR).” (8.lpp.) 
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Dabas ekspertu viedokļi: 

Jauna ceļa izbūve, pašvaldības teritorijas plānojumā iezīmētajā vietā, veicinās biotopa 2180 

“Mežainas piejūras kāpas” fragmentāciju, tiks izcirsti koki,  samazinot sugu izplatīšanās 

iespēju, kā arī veidojot “mežmalas” efektu, kad gar ceļa malām veidojas dabiskam biotopam 

neraksturīga veģetācija un struktūra.   

Izvēršas diskusija par situāciju dabā. Jūrmalas pašvaldības pārstāve pauž neizpratni par 

nepieciešamību ko šeit mainīt.  

 

5. Jūrmalā – Stigas iela 

Samazināta neitrālā zona 

nomainot uz  ainavu aizsardzības zonu. Pašvaldībai nomainīt TP šīs teritorijas izmantošanu, 

nenorādīt to kā apbūves teritoriju.  

Par šo jau tika diskutēts iepriekš tāpēc diskusija tālāk netiek turpināta. 

 

Gita Strode interesējas, kad varētu rīkot UG sanāksmes par ĶNP IAIN priekšlikumiem, 

hidroloģiju un apsaimniekošanas pasākumiem? 

Tiek diskutēts par šo sanāksmju potenciālajiem laikiem un sanāksmju secību. 

Līga Blanka skaidro, ka sanāksme par hidroloģiju varētu notikt aprīļa beigās. Pirms ĶNP IAIN 

apspriešanas UG, vispirms notiks iekšējā sanāksme par ĶNP IAIN ar DAP Pierīgas 

administrāciju, bet ĶNP IAIN sanāksmi UG kopā ar apsaimniekošanas pasākumu pārrunāšanu 

varētu plānot maija vidū.  

Tiek īsi diskutēts par hidroloģiskajiem apsaimniekošanas pasākumiem poldera teritorijā. Gita 

Strode atgādina, ka nepieciešams atsevišķi izvērtēt grāvju tīrīšanu poldera teritorijā. 

Hidroloģijas eksperte skaidro, ka tas tiks darīts. 

Andis Liepa interesējas vai ir bijuši kādi lēmumi, priekšlikumi kontekstā ar medību jautājumu 

ĶNP. Līga Blanka skaidro, ka nekas daudz vairāk nav risināts. Plāna tiks iekļauta informācija 

un ieteikumi par specifiskām medību praksēm un citiem precizējumiem, taču liela mēroga 

izmaiņas nav plānotas. Uz Anda Liepas jautājumu – “Kāpēc tā?” tiek atbildēts, ka būtiskām 
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izmaiņām šobrīd ir nepietiekami zinātniskais pētījumi un pamatojumi. Lai pienācīgi atbildētu 

uz visu iesaistīto pušu jautājumiem šajā kontekstā ir nepieciešami vairāk un ilglaicīgāki 

pētījumi, datu ievākšana un novērtējumi. 

Andis Liepa ierosina ieviest DA plānā arī informāciju par taurgovju statusu ĶNP 

apsaimniekošanas kontekstā. Ir gatavs plāna izstrādātājiem nosūtīt skaidrojošu informāciju 

par šo tēmu. 

Jānis Greivulis jautā vai ir izvērtētas vietas ĶNP kur nepieciešama ainavisko vērtību 

apsaimniekošana?  Ainavu eksperts atbild, ka šāds izvērtējums ir veikts. 

Gundars Važa jautā vai plāna izstrādātāji ir saņēmuši Tukuma novada pašvaldības vēstuli par 

medību jautājumiem ĶNP. Plāna izstrādātāji atbild, ka vēstule ir saņemta. 

Gita Strode atgādina, ka nākamā UG sanāksme ir aprīļa otrā pusē par hidroloģiju ĶNP un 

noslēdz uzraudzības grupas sanāksmi. 

Šīs sanāksmes protokols un ieraksts tiks ievietots izstrādātāja mājas lapā www.enviro.lv. 

Sanāksme noslēdzas 13.05            

 

 

Sanāksmi protokolēja 

Mārtiņš Grosbahs 

 







  

Dalībnieku ievērībai! 
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām (GDPR) informējam, ka pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, dabas aizsardzības plāna izstrādātājs apstrādā Jūsu personas datus, lai: 
- gūtu apliecinājumu un analizētu sabiedrības iesaisti dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā, 
- nodrošinātu turpmāko saziņu par izmaiņām dabas aizsardzības plāna projektā un nosūtītu informatīvos materiālus (t.sk. informāciju par turpmākajiem pasākumiem) atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. 
panta 1. punkta a) apakšpunktam. 
Personas dati tiks neatgriezeniski anonimizēti pēc dabas aizsardzības plāna apstiprināšanas. 
Jums ir tiesības pieprasīt labot vai dzēst sanāksmes dalībnieku sarakstā un protokolā fiksēto Jūsu dalību šajā pasākumā. 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Pēteris Blumats, adrese: Mazā nometņu iela 31, Rīga, tālr.: 29262684, e-pasts: peteris@enviro.lv; 
Informējam, ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos, fiksējot arī Jūsu dalību šajā pasākumā.  

 

 

Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 3. sanāksme 

2022.gada 29. martā plkst. 10:00, Dabas izglītības centrā "Meža māja"  – "Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala, LV-2012. 

Tiešsaistes dalībnieki 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Iestāde 

1 Pēteris Blumats SIA “Enviroprojekts” 

2 Andris Veidemanis Valsts meža dienests 

3 Rita Ansule  

4 Māra Vilciņa DA plāna izstrādei piesaistītā tūrisma eksperte 

5 Jānis Zitāns A/S “Latvijas Valsts meži 

6 Rigmora Riekstiņa  

7 Māris Muižnieks Lauku atbalsta dienests 

8 Aivars Petrins Latvijas ornitoloģijas biedrība 

9 Anita Zariņa  

10 Karīna Zaharāne  

11 Jānis Atelbauers  



  

Dalībnieku ievērībai! 
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām (GDPR) informējam, ka pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, dabas aizsardzības plāna izstrādātājs apstrādā Jūsu personas datus, lai: 
- gūtu apliecinājumu un analizētu sabiedrības iesaisti dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā, 
- nodrošinātu turpmāko saziņu par izmaiņām dabas aizsardzības plāna projektā un nosūtītu informatīvos materiālus (t.sk. informāciju par turpmākajiem pasākumiem) atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. 
panta 1. punkta a) apakšpunktam. 
Personas dati tiks neatgriezeniski anonimizēti pēc dabas aizsardzības plāna apstiprināšanas. 
Jums ir tiesības pieprasīt labot vai dzēst sanāksmes dalībnieku sarakstā un protokolā fiksēto Jūsu dalību šajā pasākumā. 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Pēteris Blumats, adrese: Mazā nometņu iela 31, Rīga, tālr.: 29262684, e-pasts: peteris@enviro.lv; 
Informējam, ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos, fiksējot arī Jūsu dalību šajā pasākumā.  

 

12 Zane Laivina Jelgavas novada pašvaldība 

13 Ingrīda Smuškova  

14 
Voldemārs Spuņģis 

DA plāna izstrādei piesaistītais bezmugurkaulnieku 

eksperts 

15 Lelde Eņģele  

16 Agris B  

17 Karlis Millers DA plāna izstrādei piesaistītais ornitofaunas eksperts 

18 Edgars Juhnevics  

   

   

   

   

   

   

   

   

   


