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ĶEMERU NACIONĀLĀ PARKA DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES 

KONSULTATĪVĀS GRUPAS 7. SANĀKSME 

2023.gada 6.janvāris plkst. 10:00 

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

Plānu izstrādā SIA “Enviroprojekts” 

SANĀKSMES PROTOKOLS 

 

Sanāksmi vada:  

Gita Strode, Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk DAP) Dabas aizsardzības departamenta 

direktore 

Sanāksmes dalībnieki: Skatīt sanāksmes protokola pielikumu 

Sanāksmē nepiedalās sekojoši Dabas aizsardzības plāna konsultatīvās grupas dalībnieki: 

Gundars Važa, Tukuma novada domes priekšsēdētājs; 

Jekaterina Milberga, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība; 

Andris Veidemanis, Valsts meža dienests; 

Linda Kārkliņa, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra1. 

 

Konsultatīvās grupas (KG) sanāksmi atklāj Gita Strode, DAP - un informē klātesošos par 

sanāksmes mērķiem: ĶNP DA plāna izstrādātājiem jāsniedz informācija par sabiedriskās 

apspriešanas (SA) laikā saņemtajiem un plānā iekļautajiem priekšlikumiem, par pašvaldību 

atzinumiem un par jautājumiem kuri, pēc pašvaldību atzinumu saņemšanas, izskatāmi 

paplašinātajā sanāksmē.  

L. Blanka, SIA Enviroprojekts, Dabas aizsardzības plāna izstrādes projekta vadītāja sniedz 

pārskatu par SA laikā saņemtajiem viedokļiem, pašvaldību atzinumiem, veiktajiem 

labojumiem, jautājumiem paplašinātajai sanāksmei. 

Iesniegumi un vēstules tika saņemti no valsts pārvaldes institūcijām; pašvaldībām, 

biedrībām, privātpersonām, kolektīvie iesniegumi (405 parakstīti iesniegumi no iedzīvotājiem 

10 iesniegumi no SIA). 

Pašvaldību atzinumi: 

Jelgavas novada pašvaldība: 

 Pašvaldība sniedz pozitīvu atzinumu izstrādātajam “Ķemeru Nacionālā parka” dabas 

aizsardzības plānam; 

Mārupes novada pašvaldība: 

                                                           
1
 L.Kārkliņa elektroniski pirms sanāksmes informēja plāna izstrādātājus, ka komentāru par plānu nav. 



2 
 

 Pašvaldībai nav iebildumu par Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna no 

2023. gada līdz 2035. gadam gala redakciju, pie nosacījuma, ja tiek veikts labojums 

atbilstoši sanāksmē panāktajai vienošanās; 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība: 

 Pašvaldība nevar atbalstīt Plānu tā pašreizējā redakcijā, sniedz negatīvu atzinumu un 

aicina Plānu pilnveidot, ievērojot gan Pašvaldības iebildumus, gan arī ņemot vērā 

Parka teritorijas iedzīvotāju viedokli; 

Tukuma novada pašvaldība: 

 Pašvaldība sniedz negatīvu atzinumu par izstrādāto Ķemeru Nacionālā parka Dabas 

aizsardzības plāna  redakciju un uzskata, ka plānā nav panākts kompromiss starp 

visām ieinteresētajām pusēm par vairākiem, iepriekš minētiem, būtiskiem 

jautājumiem. 

Būtiskākie iebildumi un precizējumi saistībā ar medībām: 

 DA plāna izstrādes laikā tika saņemti konkrēti ierosinājumi izmaiņām, par 

ierosinājumiem SA laikā tika saņemti pretēji viedokļi no ieinteresētajām pusēm. Par 

cik trūkst pietiekams pamatojums, lai ierosinājumus pamatotu, ierosinātās izmaiņas 

MK noteikumu projektā nav iekļautas, tās iekļautas DA apsaimniekošanas pasākumu 

priekšlikumos  

 Pašvaldību iebildumi ņemti vērā un daļai no piedāvātajām izmaiņām formulējums 

precizēts, daļa rosināto izmaiņu dzēstas un daļa iekļautas apsaimniekošanas 

pasākumu sadaļā, kā ierosinājumi izmaiņām medību līgumos, kurus DAP slēdz ar 

medību kolektīviem. 

Būtiskākie precizējumi - par zonējuma maiņu: 

 Saglabātas piedāvātās izmaiņas: meža masīvs dienvidos no Bigauņciema iekļaušana 

dabas lieguma zonējumā (Tukuma novads) 

Pamatojums: šī vieta nav piemērota būvniecībai un visā tās platībā ir ES nozīmes biotopi 

 Saglabāta zonējuma maiņa no neitrālās zonas uz ainavu aizsardzības zonu Stigas un 

Mežciema ielā (Jūrmala) 

Stigas ielā (AAZ teritorijā, kur nav ES nozīmes biotopi) piedāvājam paredzēt apbūves zonu, 

kur ievērojot nosacījumu  par vienotu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un meliorācijas 

sistēmu kompleksu risinājumu 

 Saglabāts zonējums dabas lieguma zona Parka daļā, kas robežojas ar Ķemeru 

vēsturisko kūrorta teritoriju (Jūrmala) 

 Zemes vienības pie Dūņu ceļa (Jūrmala) 

Gala risinājums DA plānā ietverams pēc lēmuma paplašinātajā KG sanāksmē 

 Brīzes iela (Jūrmala)/ asfaltētā kājāmgājēju taka 

Diskusijā KG sanāksmē (08.07.22.) abas puses (DAP pārstāvji un Jūrmalas valstspilsētas 

pašvaldības pārstāvji) vienojās ka ir gatavas veikt maiņu. 
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Gala risinājums DA plānā ietverams pēc lēmuma paplašinātajā KG sanāksmē. 

Klātesošie diskutē par zonējuma maiņa no neitrālās zonas uz ainavu aizsardzības zonu Stigas 

un Mežciema ielā (Jūrmala): 

- Stigas ielas īpašuma īpašniece norāda ka iebilst piedāvātajām izmaiņām 

- Plāna izstrādātāji skaidro faktisko situāciju dabā un informē, ka pēdējā plāna 

redakcijā pievienots papildus priekšnosacījums, kas būtu jāņem vērā pirms 

būvniecības Stigas un Mežciema ielās – “teritorijā pieļaujamas antropogēnas 

hidroloģiskā režīma izmaiņas ja ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli tiek risinātas 

centralizēti, un meliorācijas sistēmas risinātas kompleksi”. 

- Tiek sniegts skaidrojums par DA plāna izstrādes kārtību ĶNP likuma un ĶNP IAIN 

izstrādes kārtību. ĶNP likumā tiks noteikts jaunais zonējums, ja nepieciešams arī 

speciālās zonas un ĶNP IAIN tiks skaidroti (aprakstīti) specifiskie nosacījumi. Tiek 

norādīts, ka tad, kad tiek veiktas izmaiņas normatīvajos aktos atkārtoti tiek informēti 

visi īpašnieki, notiek sabiedriskā apspriešana. 

L. Blanka turpina 

Precizējumi par hidroloģiju: 

- Kaņiera ezera ūdens līmenis – punkts dzēsts no MK noteikumu projekta. Pasākums 

aprakstīts 5.3.2. nodaļā, pasākums B.4.6. Kaņiera ezera ūdens līmeņa noteikšana, kā 

nākotnē risināms jautājums, ja tiek novērsti apdzīvotu vietu applūšanas riski 

- Visas meliorācijas sistēmas jāuztur atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta 

noteikumiem Nr. 714 "Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumi" 

- Dabas aizsardzības plānā netiek izstrādāti hidromelioratīvās būvniecības projekti, bet 

rekomendēti hidroloģiskie pasākumi dabas vērtību saglabāšanai, kas nerada draudus 

infrastruktūrai  un apdzīvotām teritorijām ĶNP 

V. Zvejniece, Jūrmalas valstspilsētas, pilsētas plānošanas pārvaldes vadītāja, norāda ka 

nepiekrīt piedāvātajam hidroloģiskajam režīmam starp Slokas ezeru un Kauguriem. 

I. Grīnfelde, DA plāna hidroloģijas eksperte izskaidro ka dabas aizsardzības plānā netiek 

izstrādāti hidromelioratīvās būvniecības projekti, bet rekomendēti hidroloģiskie pasākumi 

dabas vērtību saglabāšanai, kas nerada draudus infrastruktūrai un apdzīvotām teritorijām 

ĶNP. 

Paredzētais pasākums “Meliorācijas sistēmu likvidēšana, lai mazinātu strauju ūdens noteci 

no teritorijas” šajā teritorijā neapdraud Kauguru mikrorajonu.  

Visas meliorācijas sistēmas jāuztur atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta 

noteikumiem Nr. 714 "Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi". 

Jebkura hidrotehnisko būvju likvidācija vai meliorācijas sistēmu likvidācija īstenojama 

saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu būvniecības jomā 

https://www.em.gov.lv/lv/buvniecibas-process.  

Sanāksmes dalībnieki vienojas ka jāpapildina meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas 

apraksts DA plānā, precīzi norādot to, ka meliorācijas būvju izveide vai meliorācijas sistēmu 

likvidācija īstenojama saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu būvniecības jomā. 
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L. Blanka turpina: 

 Par ierosinātā IAIN 5.(5) punkta papildināšanu un precizēšanu; 

 Jautājums par vilku medībām ĶNP un ĶNP pierobežā - risināms ar apsaimniekošanas 

pasākumu plānu; 

 13.1 priekšlikums dzēsts - par iespējām noteikt īslaicīgu (sezonālu) liegumu visa 

veida medībām risināms ar apsaimniekošanas pasākumu plānu; 

 Par bebru medību ierobežojumiem - risināms ar apsaimniekošanas pasākumu plānu; 

 MK noteikumu projekta ieteikumos dzēstas piedāvātās izmaiņas attiecībā uz stirnu 

medībām; 

 Hidroloģijas jautājumi - veicami precizējoši papildinājumi un skaidrojumi par 

piedāvātajiem risinājumiem. 

Ivars Lodiņš, Latvijas mednieku savienības pārstāvis, norāda, ka plāna aktuālajā redakcijā 

trūkst pielikumu un ir kaut kas sajaukts attiecībā uz pielikumu secību. Jautājums par bebru 

medībām, tāpēc plānā nav saprotams. 

L. Blanka paskaidro, ka tiks pārskatīts vai attiecīgie pielikumi ir pieejami un nekas nav 

sajaukts. 

G. Strode, DAP, jautā klātesošajiem ir vēl kādi jautājumi? 

Andis Liepa, ĶNP fonda pārstāvis, norāda, ka runājot par medībām ir ņemts vērā tikai vienas 

puses viedoklis, viss pašlaik ir izmainīts pēc mednieku protestu uzklausīšanas. Jautājums ir 

vai medību jautājumi paliek neizdiskutēti un vai šie jautājumi vēl tiks skatīti? 

G. Strode, DAP, norāda, ka visi šie jautājumi par medībām ir iepriekš izrunāti ar pašvaldībām 

un nevar tikt ignorēti iedzīvotāju viedokļi, līdz ar to medību kārtība kopumā tiek saglabāta kā 

līdz šim. Apsaimniekošanas pasākumos, tiek papildināts, ka ir nepieciešama papildus izpēte 

par šo jomu, kā arī noteikts bebru medību aizliegums konkrētās zonās, kas ir apstiprinātas no 

pašvaldību puses. 

L. Blanka piedāvā, ja ir iespējams noformulēt konkrētus jautājumus par medībām diskusijai 

ar VARAM, tad varam prezentācijai pievienot šos jautājumus. 

L. Blanka turpina – jautājumi diskusijai ar VARAM 

 MK noteikumu projekta ierosinājumu 6.29. punkts (par aizliegumu veikt darbības 

biotopos (arī NZ), kuru aizsardzībai izveidots ĶNP kā Natura 2000 teritorija)  

 Tukuma novads: iebildums zonējuma maiņai no AAZ uz DLZ, meža masīvs dienvidos 

no Bigauņciema, Raganu purva ziemeļos 

 Jūrmalas pašvaldība: iebildums zonējuma maiņai pie Stigas un Mežciema ielām (no 

NZ uz AAZ) 

 Jūrmalas pašvaldība: jāmaina zonējums ĶNP daļā, kas robežojas ar Ķemeru 

vēsturisko kūrorta teritoriju (no DL uz AAZ) 

 Jūrmalas pašvaldība: zonējums pie Dūņu ceļa (no AAZ uz NZ) 
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 Jūrmalas pašvaldība: Brīzes ielas un esošā asfaltētā celiņa maiņa (īpašuma maiņa) 

 Citi jautājumi 

Klātesošie turpina diskutēt par medību jautājumiem, kas noslēdzas ar ierosinājumu šo 

medību jautājumu diskutēt ar VARAM nākamajā sanāksmē un parādīt VARAM šo Anda 

Liepas, ĶNP fonda pārstāvja, sūtīto kompromisa variantu, par ko tad pēc diskusijas ar 

VARAM arī nolemtu, kura redakcija paliek uz plāna gala versiju. 

P. Blumats, SIA “Enviroprojekts” valdes loceklis, jautā – vai ir vēl kāds jautājums, kas nav 

iekļauts prezentācijā, ko kāds no klātesošajiem vēlētos rīt izdiskutēt ar VARAM? 

Anete Leskeviča, zemes īpašniece, komentē, ka apspriežoties ar zemju īpašniekiem ir 

konstatēts, ka nav saņemtas vēstules, ko plāna izstrādātāji ir nosūtījuši zemju īpašniekiem. 

P.Blumats ,SIA “Enviroprojekts” valdes loceklis, jautā – Vai Jūs saņēmāt atbildi no VARAM 

par šo vēstuļu saņemšanu? 

A. Leskeviča, apstiprina, ka atbilde ir saņemta. 

P. Blumats, SIA “Enviroprojekts” valdes loceklis, norāda, ka plāna izstrādātāji visu 

informāciju ir nodevuši VARAM, kuri tad visu pārbaudīja un sniedza Jums atbildi. 

G. Strode, DAP, izskaidro vēstuļu sūtīšanas procedūru un aicina jautāt vēl neskaidros 

jautājumus VARAM pārstāvjiem. 

Uldis Kornačs, Ķemeru iedzīvotājs, komentē– Tūristu iela, no Ķemeriem līdz Ventspils šosejai 

un Ķemeru gatve, bija lūgums, lai no šiem ceļiem 100 m uz katru pusi būtu atļauts kopt 

mežu, novākt kritušos kokus un veikt tamlīdzīgus darbus. 

Klātesošie turpina diskutēt par šo jautājumu un G.Strode, DAP, piebilst, ka bīstamos kokus 

drīkst savākt un tie regulāri arī tiek savākti. 

V. Zvejniece, Jūrmalas valstspilsētas plānošanas pārvaldes vadītāja, norāda, ka Jūrmalas 

pašvaldība arī ir rakstījusi vēstuli, par vietām, kur dabas lieguma zonas tieši pieguļ Ķemeru 

vēsturiskā kūrorta teritorijām noteikt pārejas zonu, jo šo teritoriju apsaimniekošana ietekmē 

gan apdzīvoto teritoriju, gan ūdens līmeņa izmaiņas. 

G. Strode, DAP, ierosina šo jautājumu pārlikt uz sanāksmes daļu ar VARAM. 

Klātesošie piekrīt. 

G. Strode, DAP, jautā vai ir vēl kādi jautājumi par plānu? 

Aivars Petriņš komentē, ka putnu sadaļas metodika ir neskaidra, tā nav pietiekami aprakstīta 

un to vajadzētu precizēt, lai turpmāk šo metodiku varētu izmantot. 

L. Blanka atbild – labi, nodosim ziņu ekspertam un viņš precizēs šo metodiku. 

P. Lielmanis, VVD pārstāvis jautā – vai sērūdeņu jautājums ir papildināts? 

L. Blanka atbild – jā, tas ir iekļauts gan noteikumos, gan apsaimniekošanas pasākumos. 

I. Lodiņš, Latvijas mednieku savienības pārstāvis ierosina aizstāt vienu vārdu vīzijā par ūdens 

putnu medīšanu, aizstāt vārdu medīšana pret traucēšana. 

L. Blanka atbild – jā, šo mēs nomainīsim. 
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A. Petriņš norāda, ka ir ļoti grūti uztvert kartes, kurās atspoguļotas putnu sugu atradnes 

vietas. 

M. Grosbahs, plāna izstrādātājs, atbild – tās ir pārskata kartes, šie visi dati liela daļa jau ir 

Ozolā un tas, kas vēl nav drīzumā parādīsies, jo diemžēl nav iespējams tik daudz punktus 

vienā kartē apskatīt. 

A. Petriņš norāda, ka visām putnu sugām apzīmējums ir krustiņš, atšķiras tikai krāsa tādēļ, 

karte ir grūti uztverama. 

M. Grosbahs, plāna izstrādātājs, atbild – labi, nomainīsim apzīmējumus. 

A. Petriņš norāda, ka apsaimniekošanas pasākumu tabula ir jāprecizē, jo tā ir grūti 

uztverama. 

M. Grosbahs ,plāna izstrādātājs,  izskaidro tabulas lietošanas principu un norāda, ka tabula 

vēl tiks precizēta. 

A. Petriņš jautā vai pirms biotopu kopšanas vēlreiz ies eksperts un sniegs atzinumu? 

G. Strode, DAP, atbild, ka jā noteikti pirms biotopu kopšanas noteikti vēlreiz eksperts 

izvērtēs. 

L. Blanka papildina, pie apsaimniekošanas pasākumiem ir ierakstīts maksimums, ko vien 

varētu vislabāk darīt šajā biotopā, saprotot, ka visticamāk visu nevarēs īstenot. 

G. Strode, DAP, noslēdz sanāksmi. 

 

Sanāksmi protokolēja 

 

L. Blanka 
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Pielikums: Dalībnieku reģistrācijas lapas 
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Papildus informācija pie protokola: 

(1) e-pasts no E.Juhnēviča 

Par pēdējo KG sanāksmi (kas notika 6.01.23.) informācija tika publicēta plāna izstrādātāju 

mājas lapā www.enviro.lv , kā arī tika nosūtīti informatīvi e-pasti iedzīvotājiem, kas 

pieteikušies uz jaunumiem par ĶNP plāna izstrādi. Pēc 30.decembra papildus par DA plānu 

tika saņemts e-pasts no E.Juhnēviča, kuram bija šādi jautājumi: 

 kompensācijas sistēmas izstrāde (piemēram, līdzvērtīgas zemes piešķiršana apbūves 

teritorijā)  vai būvniecības lieguma noņemšana zemes īpašniekiem, kuru zeme ir 

iekļauta Ķemeru nacionālā parka teritorijā (Bigauņciemā, Lapmežciemā); 

  joprojām neesam saņēmuši atbildi, pēc kādiem kritērijiem tika atlasīti šī plāna 

izstrādes eksperti, kas pieņēma lēmumu par apbūves iespējamību? 

  lūdzu sniegt skaidrojumu, kā var apstrīdēt plāna pēdējo redakciju, jo tas tieši 

ietekmē zemes īpašnieku tiesības rīkoties ar savu īpašumu. Nesaņemot atbildes, 

plānojam tās saņemt izmantojot masu mēdiju starpniecību. 

 

DA plāna izstrādātāju ieskatā ĶNP iedzīvotāju viedokli pauž pašvaldības savos atzinumos un 

viens no jautājumiem – par apbūves aizliegumiem ir viens no jautājumiem, kas skatīts 

paplašinātajā sanāksmē. 

Kompensācijas piešķiršana par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijās un mikroliegumos aprakstīta šeit: 

https://www.daba.gov.lv/lv/pakalpojumi/kompensacijas-pieskirsana-par-saimnieciskas-

darbibas-ierobezojumiem-ipasi-aizsargajamas-dabas-teritorijas-un-mikroliegumos 

Plāna izstrādes eksperti izvēlēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 

https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums. 

 

(2) 2023.gada 10.janvāra Ķemeru Nacionālā parka fonda vēstule Nr. 2023/4 Par 

06.01.2023 sanāksmi un par Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna 

30.12.2022 redakciju. 

 

  

http://www.enviro.lv/
https://www.daba.gov.lv/lv/pakalpojumi/kompensacijas-pieskirsana-par-saimnieciskas-darbibas-ierobezojumiem-ipasi-aizsargajamas-dabas-teritorijas-un-mikroliegumos
https://www.daba.gov.lv/lv/pakalpojumi/kompensacijas-pieskirsana-par-saimnieciskas-darbibas-ierobezojumiem-ipasi-aizsargajamas-dabas-teritorijas-un-mikroliegumos
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums
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Jūrmala, 10.01.2023. 

Nr. 2023/4                                                                                               

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pasts@varam.gov.lv 

Dabas aizsardzības pārvalde pasts@daba.gov.lv 

SIA “Enviroprojekts”      info@enviro.lv 

Kopijas:  maris.sprindzuks@varam.gov.lv  

liga@enviro.lv 

gita.strode@daba.gov.lv 

juris@teici.lv  

ilze.trusinska@varam.gov.lv 

Par 06.01.2023 sanāksmi un par Ķemeru Nacionālā  

parka dabas aizsardzības plāna 30.12.2022 redakciju. 

 

Ķemeru Nacionālā parka fonds (turpmāk – Fonds) 07.12.2022 Ķemeros Meža mājā 

klātienes sarunā, tika iesniedzis SIA „Enviroprojekts” Ķemeru Nacionālā parka (turpmāk – 

Parka) dabas aizsardzības plānam (turpmāk – Plānam), priekšlikumu (kā kompromisa 

variantu) turpmākai Parka faunas apsaimniekošanai. Priekšlikums ir domāts kā kompromiss 

medību jautājumā un ietver piedāvājumu nodalīt medību saimniecības Parka rietumu daļā, 

kuru teritorija aptuveni sakrīt ar medību kolektīvu vēsturiskām platībām (Parku dibinot), no 

pārējās Parka teritorijas, ko noteikt, kā vienotu teritoriju (skat. pielikumu) ar lieguma tiesisko 

regulējumu. Papildus ir izteikts priekšlikums atsevišķās vietās Parkā nomainīt ainavu 

aizsardzības zonu uz dabas lieguma zonu, ņemot vērā šo vietu meža vērtības un turpmākas 

izmantošanas paredzēto mērķi. Fonda priekšlikums līdz šim laikam Plānā nav iekļauts. 

Pirms Plāna paplašinātās sanāksme 06.01.2023 Meža mājā ar Vides aizsardzības un 

reģionālās ministrijas (turpmāk – VARAM) un pašvaldību pārstāvju piedalīšanos, Fonds 

sagatavoja jautājumus, par kuriem Fonds vēlējās dzirdēt šo institūciju viedokli 

(argumentāciju), kas skar Fonda iesniegtos priekšlikumus: 

1. Izvērtējot pirmā Plāna (2002) izpildi, aizvien palicis atklāts jautājums, vai medību 

saimnieciskās darbības paplašināšana 2011.gadā ārpus Plānā norādītajām 

robežām ir bijusi korekta, un vai 2002.gada MK noteikumu Nr.236 „Ķemeru 

Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” kontekstā 

bija leģitīma, ja noteikumu 26.p. noteica: „Savvaļas dzīvnieku skaita regulēšana, 

medības, makšķerēšana un zveja parka teritorijā notiek saskaņā ar šiem 

noteikumiem, citiem normatīvajiem aktiem, kā arī ievērojot parka dabas 

aizsardzības plānā noteiktās prasības”, savukārt Plāns medības Parkā paredzēja 

pielikumā esošās kartes norādītās robežās? Vai ir iespēja atgriezties pie pirmajā 

Plānā noteiktās ierobežotu medību kārtības? 

2. Zinot lielo plēsēju sugu aizsardzības statusu un šo dzīvnieku būtisko lomu 

ekosistēmā, ne tikai Parkā, bet valstu mērogā, kā arī to, ka Parka vilki tiek nošauti 

pie Parka robežas, - vai ir iespēja, saistībā ar Pelēkā vilka SAP norādījumiem par 

šīs vietas ekoloģiskā tilta nozīmi, noteikt vilku medību lieguma buferzonu ap 

Parku? Lūdzu piedāvāt risinājumu? 

3. Kāda ir argumentācija noraidīt Vides konsultatīvās padomes un Fonda pamatoto 

priekšlikumu pārtraukt Parkā stirnu medības un medījamo dzīvnieku 

piebarošanas praksi, ja to par nepieciešamu ir atzinis arī Dabas aizsardzības 

mailto:pasts@varam.gov.lv
mailto:pasts@daba.gov.lv
mailto:info@enviro.lv
mailto:maris.sprindzuks@varam.gov.lv
mailto:liga@enviro.lv
mailto:gita.strode@daba.gov.lv
mailto:juris@teici.lv
mailto:ilze.trusinska@varam.gov.lv
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pārvaldes (turpmāk –DAP) sertificēts eksperts un LVMI „SILAVA” vadošais 

pētnieks Dr.biol. Jānis Ozoliņš? 

4. Vērā ņemot līdzšinējo starptautisko sadarbību un līdz šim paveikto Parkā 

biotopu/dzīvotņu veidošanā ar taurgovju palīdzību, Fonds ir vairākkārt norādījis 

uz nepilnīgu šīs prakses atspoguļojumu Plānā, kā arī līdz šim laikam neatrisināto 

normatīvo regulējumu problēmu, kas būtu jāpiemin Plānā. Vai VARAM atbalsta 

šīs apsaimniekošanas prakses turpināšanu Parkā? Kā VARAM var palīdzēt 

normatīvā regulējuma sakārtošanā, lai taurgovīm noteiktu no mājlopiem atšķirīgu 

statusu? 

5. Kāda virziena zinātniskie pētījumi VARAM ieskatā ir Parkam atbilstošāki un 

kādus prioritāri atbalstīs nākotnē: a) medību ietekme uz sugām un apmeklētājiem, 

vai b) sugu dinamika un dzīvnieku uzvedība pašregulācijas (nemedīšanas) 

apstākļos? 

Sakarā ar diskusijas ierobežotajām iespējām 06.01.2023 sanāksmes laikā Ķemeros, 

Fonds lūdz VARAM rakstiski atbildēt uz minētajiem pieciem jautājumiem, jau iepriekš 

izsakot pateicību. 

Lūdzu DAP nodrošināt sekojošu neatbilstību novēršanu Plāna dokumentācijā: 

A. Pievienot Plāna gala redakcijai sabiedriskās apspriedes laikā no Fonda iesniegto 

vēstuli Nr.2022/33 pilnā apmērā (ar abiem pielikumiem); 

B. Veikt sekojošus labojumus sadaļā „3.4. Pārskata tabula par sabiedriskās 

apspriešanas saņemtajiem priekšlikumiem, informācija, kuri priekšlikumi nav 

ņemti vērā un kādu iemeslu dēļ”:  

B.1. Tabulā saistībā ar medībām vairākkārt parādās ieraksts „Kā priekšlikumi 

ĶNP IAIN attiecībā uz medībām iekļauti nosacījumi, kurus kā pamatotus 

atzinis Dr.biol. DAP sertificēts eksperts par sugu grupu zīdītāji”. Šis 

apgalvojums pat daļēji neatbilst patiesībai. Nav ievēroti šādi priekšlikumi:  

a) stirnu medību aizliegums,  

b) bebru dambju nojaukšanas nosacījumi un slazdu pielietojums,  

c) kompensāciju paredzēšana par lielo plēsēju radītiem zaudējumiem 

mājdzīvnieku īpašniekiem,  

d) aizliegums nepiebarot un nepievilināt savvaļas dzīvniekus ar pārtikas un 

lauksaimniecības produktiem (30-12-2022 redakcija paredz aizliegumu 

deponēt produktus brīvā dabā, bet ne barotavu lietošanas aizliegumu!),  

e) „[..]ĶNP ir zināmas iespējas uzturēt populāciju pašregulēšanās procesus[..]”. 

Pašregulācijas iespējas un REWILDING princips nekur nav pieminēts. 

Lūdzu eksperta atzinumā minētās un Fonda priekšlikumu iesniegtās 

prasības iekļaut Plānā, vai uzrādīt, ka priekšlikumi nav ņemti vērā. 

B.2. Tabulā saistībā ar medībām vairākkārt parādās ieraksts „Dabas aizsardzības 

plāna sabiedriskās apspriešanas ietvaros tika saņemti apmēram 500 

iedzīvotāju iesniegumi[..]” Pievienotajos dokumentos nav šāds iesniegumu 

skaits. Iespējams, ka te ir domāti paraksti uz vēstulēm, nevis iesniegumi. 

Lūdzu labot ierakstus tabulā. 

B.3. Par Vides konsultatīvās padomes 16.09.2022, vēstuli Nr.1-33: 

B.3.1. priekšlikums Nr.3 „Projektā nav vērtēta zīdītāju un putnu nozīme 

dabas tūrismā” - nav paskaidrots kādēļ nav ņemts vērā. Lūdzu 

paskaidrot. 
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B.3.2. priekšlikums 4.”Projektā nav izvērtēta medību (dzīšanas, šaušanas) 

ietekme uz rekreāciju[..]” - nav ņemts vērā, jo šāds (sociālais) pētījums 

norādītajā sadaļā nav atrodams. Lūdzu papildināt. 

B.4. Par Fonda 19.09.2022 vēstuli Nr. 2022/33: 

B.4.1. 7.priekšlikums 4.1.2. tabulai „Pārskats par ĶNP dabas vērtību 

ietekmējošiem faktoriem[..]”- līdzīgi kā citām ietekmēm, veikt arī medību 

ietekmes analīzi un uzrādīt ietekmes kodu – nav ņemts vērā un nav 

iekļauts 4.1.2. tabulā. Lūdzu pievienot vai uzrādīt, kādēļ nav ņemts vērā. 

B.4.2. 9.priekšlikums – paskaidrojums „.[..]ir ņemti vērā visi labojumi un 

papildinājumi, kas tika iesniegti no Ķemeru Nacionālā parka fonda...” 

neatbilst patiesībai, Plāna eksperta (Mihailovas) atzinums joprojām ir 

nekvalitatīvs, nesatur nevienu konkrētas sugas vai sugu grupas 

aizsardzības priekšlikumu. 

B.4.3. 10.priekšlikums – priekšlikumā uzrādītā problēma „[..]ir jāiekļauj 

īpaši aizsargājamās sugas -pelēkā vilka (Canis lupus) aizsardzības 

pasākums, -noteikt vilku medību ierobežojumu ĶNP teritorijai piekļauto 

VMD dzīvnieku uzskaites vienību robežās” nav uzrādīta Plānā. Sniegtais 

paskaidrojums, kādēļ priekšlikums noraidīts, nav loģiski adekvāts. Lūdzu 

labot ierakstu tabulā. 

B.4.4. 14.priekšlikums – 5.3.1. tabula. „Apsaimniekošanas pasākumu 

apkopojums”, pasākumam D.1.4. pētījums „Pētījums par medību ietekmi 

uz dabas vērtībām ĶNP” nav nomainīts vai papildināts ar „Medījamo 

dzīvnieku skaita dinamika pašregulācijas apstākļos”. Apgalvojums, ka ir 

ņemts vērā, nav patiess. Lūdzu veikt ierakstu Plānā  vai labot ierakstu 

tabulā paskaidrojot atteikumu. 

B.4.5. 15.priekšlik. – nav ņemts vērā neviens no tabulā uzrādītajiem 12 

priekšlikumiem (pat ne daļēji!). Nav adekvāti paskaidrojumi tabulā „DA 

plāna izstrādātāju komentārs par priekšlikumiem, kas saņemti Ķemeru 

Nacionālā parka fonda 19.09.2022 vēstules Nr.2022/33 1.pielikumā. 

Lūdzu skaidrot tabulā. 

C. Fonds atkārtoti lūdz Plānā attiecīgā(-s) sadaļā(-s) uzrādīt vilku aizsardzības 

problēmu saistībā ar vilku medībām aiz Parka robežas, par pamatojumu minot 

pelēkā vilka SAP uzrādīto ekoloģisko koridoru un Parka vilku apdzīvotās 

teritorijas lielumu. Ja priekšlikums tiek noraidīts, - noraidīšanas faktu un iemeslu 

uzrādīt sadaļā „3.4. Pārskata tabula par sabiedriskās apspriešanas saņemtajiem 

priekšlikumiem, informācija, kuri priekšlikumi nav ņemti vērā un kādu iemeslu 

dēļ”. 

D. Plāna sadaļā „3.2.1. tabula. Apkopojums par problēmjautājumiem, kas saistīti ar 

tūrisma attīstību ĶNP” (100.lpp) pēdējās rindas teikumā „Lai izvērtētu medību 

pārtraukšanas iespēju ĶNP teritorijā, nepieciešama medījamo savvaļas dzīvnieku 

skaita dinamikas izpēte” vārdus „medību pārtraukšanas iespēju” aizstāt ar 

„medību nepieciešamību”. 

E. Sadaļā „Pārskats par Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plānu 

saskaņošanu ar pašvaldībām” līdztekus citu organizāciju iesniegtajām vēstulēm, 

lūdzu pievienot arī Fonda 22.12.2022. sūtīto vēstuli Nr. 2022/42 (un šo vēstuli). 

F. Plāna gala redakcijai pievienot sekojošas Fonda iesniegto vēstuļu kopijas: 



12 
 

F.1. 14.06.2022 vēstuli Nr.2022/23 „Par Ķemeru Nacionālā parka dabas 

aizsardzības plānu un Sugu un biotopu eksperta atzinumu par Ķemeru 

Nacionālajā parkā sastopamo zīdītāju faunu”. 

F.2. 29.06.2022 vēstuli Nr.2022/27 „Informācija Ķemeru Nacionālā parka 

dabas aizsardzības plānam – par taurgovju un savvaļas zirgu 

izmantošanu bioloģiskās daudzveidības vairošanai un ekoloģisko 

procesu nodrošināšanai kopumā”. 

F.3. 19.07.2022 vēstuli Nr.2022/27 ar diviem pielikumiem „Par sugu un 

biotopu ekspertes atzinumu un tā izmantošanu ĶNP dabas 

aizsardzības plāna vajadzībām”. 

F.4. 05.09.2022 vēstuli Nr.2022/31 „Informācija Ķemeru Nacionālā parka 

dabas aizsardzības plānam – par taurgovju un savvaļas zirgu 

izmantošanu”. 

F.5. 28.11.2022 vēstuli Nr.2022/37 „Par labojumiem Ķemeru Nacionālā 

parka dabas aizsardzības plāna redakcijā pēc sabiedriskās 

apspriedes”. 

F.6. Plāna gala redakcijai līdztekus visām vēstulēm/iesniegumiem pievienot arī šo 

vēstuli ar pielikumu. 

 

Pielikumā: Priekšlikums - karte vienotas medību lieguma teritorijas nodalīšanai no medību 

saimniecībām Par ka rietumu malā un dabas lieguma zonas paplašināšanai 

(četrās vietās). Šo zonējumu Fonds piedāvā kā kompromisa variantu „medību 

jautājumā”. Priekšlikums tika iesniegts klātienē 07.12.2022 Ķemeros. 

 

Ar cieņu, 

valdes priekšsēdētājs                                                                              Andis Liepa* 

 

 

 

 

*DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Pielikums 

vēstulei Nr.2023/04 

 

Priekšlikums vienotas medību lieguma teritorijas nodalīšanai no medību saimniecībām  

un priekšlikums dabas lieguma zonas paplašināšanai (četrās vietās). 

 
 


