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ĶEMERU NACIONĀLĀ PARKA DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES 

PAPLAŠINĀTĀ SANĀKSME AR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS MINISTRJAS PĀRSTĀVJIEM 

2023. gada 6.janvāris plkst. 12:00 

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: 

Andris Veidemanis, Valsts meža dienests; 

Linda Kārkliņa, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. 

 

Sanāksmi atklāj Gita Strode, DAP - un informē klātesošos par iepriekšējās sanāksmes apskatītajām 

tēmām un šīs sanāksmes mērķi ĶNP DA plāna izstrādātājiem jāsniedz informācija par pašvaldību 

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

sanāksmē.  

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

klātesošajām pusēm un iepazīstina ar pirmo apskatāmo punktu – ierosinājumu papildināt Ministru 

kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumu Nr.601 “Ķemeru nacionālā parka individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (ĶNP IAIN), jauns punkts: par aizliegumu biotopos 

neitrālajā zonā, kuru aizsardzībai izveidots ĶNP, veikt darbības, kuru rezultātā biotops var tikt 

iznīcināts. Pret šo papildinājumu iebilda Tukuma novada pašvaldība, jo Lapmežciema teritorijā ir 

vairākas vietas, kur atrodas ES nozīmes īpaši aizsargājamie biotopi un šajās vietās tiktu aizliegta 

saimnieciskā darbība. Ierosinājums šim punktam nāca no plāna izstrādē iesaistītajiem ekspertiem. 

G. Strode, DAP, papildina – tika saņemti arī priekšlikumi no pašvaldības izņemt ārā šīs ciemu 

teritorijas no ĶNP teritorijas, kas tika papildus izvērtēts un secināts, ka nav iespējams izslēgt šīs 

ciemu teritorijas no ĶNP teritorijas, jo tad no ĶNP tiks izslēgti trīs īpaši aizsargājamo biotopu veidi, 

kuru dēļ teritorija izveidota. 

G. Važa, Tukuma novada domes priekšsēdētājs papildina – problēma ir tāpēc, ka pašvaldība nevar 

sakārtot meliorācijas sistēmas, ja ceļā ir kāds biotops, pašvaldībai bija jāizbūvē slēgto vadu, lai 

risinātu vienkāršas problēmas, tā kā tās ir apdzīvotas teritorijas no saimnieciskā viedokļa šāds 

ierobežojums ir pilnīgi neloģisks. 

Jānis Zitāns, A/S “Latvijas Valsts meži” (LVM) pārstāvis, norāda DAP pārstāvei – sakarā ar iespējamo 

biotopu aizsardzības statusa maiņu, ja Natura 2000 teritorija tiek samazināta Lapmežciemā, tad 

plānots ka daļu no LVM mežiem pievienos ĶNP, tādejādi palielināsies ES nozīmes biotopu un Natura 

2000 teritoriju platība. 
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Daiga Vilkaste, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), Dabas aizsardzības 

departamenta direktore, atbild – paplašinājums LVM zemēs ir tikai papildus citām vietām, par 

biotopu izslēgšanu, izslēdzot ciemu teritorijas, mēs nevaram diskutēt. Par šādām izmaiņām būtu 

jādiskutē ar Eiropas Komisiju sniedzot izmaiņu pamatojumu, tāpēc šāds scenārijs nav jāparedz. Mēs 

varam diskutēt par zonējumu un tām darbībām, kas ir atļautas vai aizliegtas konkrētajos biotopos. 

Inga Grīnfelde, hidroloģijas eksperte komentē – plānā ir paredzēts, ka gan ciemu, gan apdzīvotās 

teritorijās var izbūvēt gan lietus kanalizācijas sistēmas, gan meliorāciju sistēmas, nedrīkst būvēt 

jaunas sistēmas, kur ir biotops, bet esošās sistēmas var apsaimniekot. 

G.Strode, DAP, papildina – manuprāt, runa jau nav tikai par viena grāvja izrakšanu, bet gan par 

apbūves attīstīšanu šajās platībās, kur ir ES nozīmes biotopi, bet ja ĶNP IAIN ir noteikts, ka ir aizliegts 

iznīcināt biotopus, kuru dēļ izveidota šī NATURA 2000 teritorija, tad mēs uzreiz pasakām, ka nav 

atļauta apbūve, bet mēs to pasakām nevis ar zonējumu, bet gan ar noteiktu punktu neitrālajā zonā. 

Diāna Saulīte, VARAM, Dabas aizsardzības departaments, papildina – tieši tā, jo nav runa tikai par 

meliorāciju, bet gan visa veida būvēm. 

G.Strode, DAP, norāda – saskaņā ar spēkā esošajiem ĶNP IAIN neitrālajā zonā VVD neprasa 

saskaņojumus paredzētajām darbībām. 

Pauls Lielmanis, Valsts vides dienesta, Atļauju pārvaldes vec. eksperts, apstiprina G.Strodes teikto un 

papildina, ka šie ierosinājumi VVD pat nepienāk. 

G.Strode , DAP, papildina – problemātika ir tā, ka atsevišķiem biotopu veidiem ļoti lielas platības 

atrodas ciemu un apdzīvotu vietu teritorijās, kur ir paredzēta apbūve un ir skaidrs, ka šī potenciālā 

apbūve varētu šos biotopus iznīcināt, kas nozīmē, ka mēs varētu zaudēt lielas aizsargājamo biotopu 

platības, jo tie netiek pienācīgi aizsargāti un ieliekot šādu punktu tiktu nodrošināta biotopu 

aizsardzība. Jautājums ir vai un kādā formulējumā šo noteikt, varbūt pārformulējot, lai būtu 

apmierinātas arī pašvaldības? 

D. Saulīte, VARAM, izsaka savu viedokli – ārējo ĶNP robežu nebūs iespējams mainīt, par biotopu 

iznīcināšanu, iespējams, ja nav citu risinājumu, varētu iekļaut izņēmumu attiecībā uz koplietošanas 

infrastruktūras izveidi, piemēram, meliorācijas grāvi, gāzes vadu u.c, bet ne individuāli, īpašumam 

atsevišķi, bet kā publiski nepieciešama būve. 

V. Zvejniece, Jūrmalas valstspilsētas, pilsētas plānošanas pārvaldes vadītāja, piebilst, sanāk, ka mēs 

cilvēka vajadzības vērtējam daudz zemāk, cilvēkiem šeit ir īpašumi un ir bijuši īpašumi pirms ĶNP 

dibināšanas. Jūrmalas pilsēta koncentrēja šo īpašnieku īpašumus apvienot tā, lai viņi nebūtu izkaisīti 

pa kāpu mežu un arī tajā vietā, kur viņiem ir atjaunoti īpašumi jau 1995. gadā apbūves plānā bija 

paredzēts, ka varēs būvēt. Pēctecībai plānošanas dokumentos ir jābūt un arī ĶNP DA plāns ir sava 

veida plānošanas dokuments, kuram tas ir jānodrošina.° 

Gundars Važa, Tukuma novada domes priekšsēdētājs, papildina tā kā īpašumus izdalīja 1992. gadā, 

bet ĶNP dibināja 1999. gadā, tad 1992. gadā par šo jautājumu visdrīzāk neviens nedomāja. 

D. Vilkaste, VARAM, atbild - pēctecībai ir jānodrošina arī dabas aizsardzības intereses, mēs nevaram 

tikai nodrošināt apdzīvotās vietas intereses, bet ne dabas aizsardzības vērtības. 

G. Strode, DAP, izsaka priekšlikumu vienošanos par šo punktu atstāt uz šīs sanāksmes vēlāku laiku, 

lai konstruktīvāk varētu izskatīt pārējos punktus un tad atgriezties pie šī jautājuma. 
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Līga Blanka, plāna izstrādātāja, lūdz visus klātesošos pievērt uzmanību kartēm (redzamas zemāk), kas 

attēlota uz ekrāna par zonējuma maiņu un izklāsta iecerētās darbības par dabas lieguma zonas  

paplašināšanu. 

                           Esošais zonējums                                                 Piedāvātais zonējums 

 

L. Blanka, plāna izstrādātāja, parāda nākamo prezentācijas slaidu, kur attēlotas zemāk redzamās 

kartes un izklāsta attiecīgo situāciju. 

Meža masīvs dienvidos no Bigauņciema (Raganu purva ziemeļos)  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

L. Blanka , plāna izstrādātāja, skaidro – ņemot vērā, ka tur pašlaik ir biotopi, kuros tāpat apbūve ir 

aizliegta, tad ierosinām zonējuma maiņu. 

G. Važa, Tukuma novada domes priekšsēdētājs, atbild – līdz šim, ja zemes īpašnieks gribēja būvēt, 

viņš gāja un veica izpēti tur, kur bija iespējama šī apbūve. Un, ja nebija problēmu viņš varēja būvēt, 

kāpēc tagad ir jāmaina zonējums? Ja tur būs biotops viņš arī tad  nevar neko darīt, bet šādi izmainot 

zonējumu, mēs atkal kādam pasakām nē. 

G. Storde, DAP, komentē – zemes īpašnieks vērsīsies DAP saņems atteikumu, jo tur ir purvs un 

biotops. Ja nomainītu zonējumu zemes īpašniekam būs iespējams saņemt kompensāciju (kaut arī ne 

lielu) un pašvaldībai jāsamazina zemes nodoklis, jo šobrīd iedzīvotājs maksā pilnu nodokli par 

potenciāli apbūvējamu zemi, bet ja teritoriju nosaka kā dabas lieguma zonu, tad pašvaldībai ir 

jāsamazina zemes nodoklis. 
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G. Važa, Tukuma novada domes priekšsēdētājs,  mans priekšlikums būtu ļaut katram zemes 

īpašniekam pajautāt - vai viņš piekrīt ierosinājumam. 

G. Strode, DAP, atbild, jā tā tas arī tiks darīts. 

G. Važa, Tukuma novada domes priekšsēdētājs, jautā – vai visi zemes īpašnieki ir piekrituši? 

G. Strode, DAP, atbild – tas notiek pēc plāna apstiprināšanas, tad šo vēstuli mēs sūtīsim īpašniekiem 

un informāciju par to vai piekrīt vai nepiekrīt, plānotajām izmaiņām, iegūsim. 

Jānis Greivulis, DAP, komentē – saistībā ar mežu šobrīd esošie noteikumi nosaka, lai veiktu jebkādu 

ciršanu ainavu aizsardzības zonā ir jāizstrādā meža apsaimniekošanas plāns šim īpašumam un 

konstatētajos biotopos mežsaimnieciskā darbība ir aizliegta. Tātad, ieliekot lieguma zonā, īpašnieks 

iegūst kaut kādas kompensācijas, turpretī šobrīd viņš, iespējams, izstrādā meža apsaimniekošanas 

plānu, iztērē līdzekļus un pēc tam plānotās darbības tiek atteiktas, jo noteikumos ir punkts, kas 

aizliedz mežsaimniecisko darbību biotops. 

G. Važa, Tukuma novada domes priekšsēdētājs, komentē – apziņojiet šos zemes īpašniekus tagad un 

saņemiet šo apstiprinājumu un tikai tad mainiet zonējumu. 

D. Vilkaste, VARAM, atbild – īpašniekam, protams, ir jāzina, ko viņš grib un konkrēti jāatbild kāpēc šīs 

izmaiņās neapmierina, neder arguments man nepatīk, ir jāpaskaidro kāpēc un ko tur vēlas darīt. 

G. Strode, DAP, ņemot vērā to, ka veicot ĶNP IAIN grozījumu apstiprināšanu notiks šīs sarunas ar 

zemes īpašniekiem, tad ir jautājums vai saglabājam esošo zonējumu, kur neskatoties uz zonējumu 

zemju īpašnieki neko nevar darīt, vai arī mainām, lai zemju īpašnieki vismaz varētu dabūt 

kompensācijas un nodokļu atlaides? 

G. Važa, Tukuma novada domes priekšsēdētājs, atbild , ka savu viedokli nemainīs. 

D. Vilkaste, ņemot vērā, ka ir atšķirīgi viedokļi un VARAM nemainīs savu nostāju, pašlaik, tad tas 

plānā atspoguļosies un plānā jāiekļauj dažādie viedokļi šajā jautājumā par šīm teritorijām. 

L.Blanka, plāna izstrādātāja, izklāsta nākamo problēmsituāciju par Jūrmalas valstspilsētas Stigas un 

Mežciema ielu īpašumiem, kur plāna izstrādātāji piedāvā mainīt zonējumu, kam nepiekrīt zemju 

īpašnieki (kartes skat. zemāk) un pašvaldība. 

Esošais zonējums (Stigas iela)                      Piedāvātais zonējums (Stigas iela) 
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Anete Leskeviča, zemes īpašniece, jautā – kādi biotopi šeit ir konstatēti un kā šie dati iegūti? 

L. Blanka, plāna izstrādātāja, atbild – šeit ir konstatēti biotopi mežainas piejūras kāpas un staignāju 

meži un dati ir ņemti no dabas skaitīšanas datiem, kā arī plāna izstrādātāji ir apsekojuši teritoriju. 

A. Leskeviča kartē parāda savu īpašumu un esošās infrastruktūras līnijas (siltumtrase, ūdens urbums, 

kanalizācija u.c.) 

V. Zvejniece, piebilst – šī ir tā teritorija, kurā Jūrmalas plānojumā ir plānota apbūve jau no 1995. 

gada un šeit ir vēsturiskie īpašnieki, kuriem īpašumi bija kāpu zonā. Mēs nekādi nevaram piekrist 

zonējuma maiņai, jo šeit cilvēki īpašumu ieguvuši daļēji pat pašvaldības mudināti, lai īpašumi būtu 

koncentrēti vienuviet. 

J. Greivulis, DAP, komentē – paskatoties topogrāfisko karti varam redzēt, ka Mežciema iela atrodas 

slapju mežu teritorijā, kur būvdarbi ir iespējams tikai uzberot zemi vai arī uz pāļiem. 

L. Blanka, plāna izstrādātāja, komentē, ka šajā teritorijā paredzēta iespēja būvniecībai ar nosacījumu, 

ja tiek izstrādāts visiem īpašumiem kopīga centralizētā kanalizācijas sistēma un vienota meliorācijas 

sistēma, nevis katram īpašniekam savs individuālais risinājums. 

A. Leskeviča – komentē norādot uz karti, ka ne visur šī meliorācija ir veikta un jautā kādēļ 

kanalizācijai jābūt vienotai visiem? 

Mārtiņš Grosbahs, plāna izstrādātājs, atbild – tāpēc, ka nedrīkst novadīt dabā kanalizāciju. 

Turpinās diskusija par Stigas ielas īpašumu, diskusijas turpinājumā Gita Strode, DAP, piedāvā atstāt 

šo zonējumu bez izmaiņām, bet ar nosacījumu izstrādāt detālplānojumu un prasa vai Jūrmalas 

pašvaldība piekrīt šādam risinājumam? 

V. Zvejniece, atbild – pašvaldība varētu izstrādāt detālplānojumu ielu teritorijām un kopīgajiem 

tehniskajiem risinājumiem, jo izstrādājot detālplānojumu ir nepieciešams saņemt 100% īpašnieku 

piekrišanu, un to no visiem šiem zemes gabaliem nav iespējams iegūt. 

Diskusijas noslēgumā Gita Strode, DAP, ierosina atstāt nemainīgu funkcionālo zonējumu - neitrālo 

zonu, bet pašvaldība izstrādās detālplānojumu inženiertehniskajiem risinājumiem, šis tiks aprakstīts 

pie ierosinājumiem ĶNP IAIN. 

L. Blanka, plāna izstrādātāja, iepazīstina klātesošos ar nākamo problēmjautājumu – par dabas 

lieguma funkcionālo zonu pie Ķemeru vēsturiskā parka teritorijas (skat. Kartes zemāk). 
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Esošais zonējums                                                             Piedāvātais zonējums 

 

V. Zvejniece, piebilst, ka šī lieguma zona maina arī apsaimniekošanas nosacījumus un, ja lieguma 

zona tieši robežojas ar apbūves teritoriju, tad tas rada pretrunas un konfliktus. 

D. Vilkaste, VARAM, ierosina paredzēt kādus nosacījumus pārejas zonai, ko tur  drīkst darīt. 

V. Zvejniece, piebilst, vajadzētu noteikt kādus parametru, tas ir cik metrus plata šī zona būs. 

J. Greivulis, DAP, komentē – bīstamos kokus, jebkurā gadījumā var novākt arī dabas lieguma zonā. 

Uldis Kornačs, Ķemeru iedzīvotājs, piebilst, tā ir mana tik pat ļoti kā Jūsu zeme, bet es vēlos, lai tas ir 

kopts mežs, bet Jums tas ir biotops.  

Turpinās diskusija starp Ķemeru iedzīvotāju un DAP. Diskusijas noslēgumā Daiga Vilkaste, VARAM, 

rosina ielikt jaunu punktu noteikumos par Ķemeru vēsturiskajai zonai piegulošo dabas lieguma zonas 

teritoriju izkopšanu, ja tiek sagatavots ekspertu atzinums par īstenojamiem darbiem un tādā veidā 

risināt šo problēmu. 

G. Strode, DAP, piebilst, ka jebkurā gadījumā, ja kaut kas šajās dabas liegumu zemēs ir jādara, tad 

pēc pašvaldības ierosinājuma to darīs DAP. Tas tad būs atsevišķs jauns punkts ĶNP IAIN. 

L. Blanka, plāna izstrādātāja, iepazīstina klātesošos ar nākamo problēmjautājumu par Dūņu ceļa 

zonējumu (kartes skatīt zemāk) un lūdz Jūrmalas pilsētas pārstāvei paskaidrot šo ierosinājumu pārlikt 

zonējumu no ainavu aizsardzības zonas uz neitrālo zonu. 

Piedāvātais zonējums                                                           Pašvaldības ierosinātais zonējums 

 

V. Zvejniece, skaidro – šeit atrodas arī dienas centrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
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Jekaterina Mīlberga, Jūrmalas valstspilsētas Stratēģiskās nodaļas vadītāja, piebilst, teritorijā pašlaik 

notiek infrastruktūras uzlabošana, tur pašlaik ir arī esoša apbūve, bet tiek arī būvēts pašlaik. 

L. Blanka, plāna izstrādātāja piebilst – mums ir atsūtīti precīzi kadastri un tos arī pārliksim uz neitrālo 

zonu. 

L. Blanka, plāna izstrādātāja, iepazīstina ar nākamo problēmjautājumu par Brīzes ielas zonējuma 

maiņu (kartes redzamas zemāk). 

     Īpašumu piederība  Jaunais zonējums (bez izmaiņām) 

 

 

Ter. plān. (esošais)                                              Orto foto 

 

 

V. Zvejniece, skaidro, ka dabā tur atrodas stiga un gājēju celiņš, kā arī glābšanas stacija. 

L. Blanka, plāna izstrādātāja, skaidro - bija iecerēts veikt īpašumu maiņu un valsts īpašumā esošo 

celiņu atdot pašvaldībai, lai būtu piekļuve šim īpašumam. 

V. Zvejniece, papildina – kad tika izstrādāts šis detālplānojums glābšanas stacijai ideja par īpašumu 

maiņu vēl nebija izskanējusi, bet ja notiek šī īpašumu maiņa, tad problēmas nav. 

D. Saulīte, VARAM, Dabas aizsardzības departamenta pārstāve ierosina nodot pašvaldībai īpašumā 

tikai šo celiņu un neveikt šo īpašuma maiņu. 

 



8 
 

L. Blanka, plāna izstrādātāja, ierosina atgriezties pie pirmā problēmjautājuma, kas netika izrunāts līdz 

galam punkta 6.29. 

D. Saulīte, jautā – vai pašvaldība vēlas sakārtot un izbūvēt kopējās (publiskās) inženiertehniskās 

būves/līnijas, jo nav citu variantu? 

G.Važa, Tukuma novada domes priekšsēdētājs, vēlas nodrošināt iespēju ciemu teritorijās, vietās, kur 

nepieciešams, ES nozīmes biotopu teritorijās, izbūvēt infrastruktūru (meliorāciju, ceļus, ūdeni, 

kanalizāciju un elektrību), kam sanāksmes dalībnieki piekrīt. 

L. Blanka, plāna izstrādātāja, vērš pašvaldību pārstāvju uzmanību uz ĶNP IAIN punktu 5.4. un lūdz 

VVD pārstāvi nokomentēt šo ierosinājumu par sērūdens aizsardzības zonas noteikumiem, kuru mēs 

iekļāvām plānā, bet pašvaldības nebija pamanījušas. 

Pauls Lielmanis, Valsts vides dienesta pārstāvis, skaidro – šī zona vēsturiski tika noteikta ar 

sanitārajām aizsargjoslām un šie sēravoti ir viens no argumentiem kādēļ tika dibināts šis ĶNP, līdz ar 

to šos sēravotus jāaizsargā, lai netiktu traucēti šie sērūdeņu veidošanās procesi ar būvniecības un 

meliorācijas sistēmu izveides darbiem, kas var rezultēties šī resursa izsīkšanā vai pazušanā, tāpēc ir 

nepieciešams noteikt šo aizsargjoslu. Iesaku konsultēties ar Jāni Prolu, ekspertu šajā jomā, kas ir 

pētījis sērūdeņus tieši Ķemeros vairāk kā 40 gadus. Šī resursa aizsardzībai, pirms jebkādu rakšanas 

darbu sākšanas būtu jākonsultējas un jāiegūst hidroģeologa atzinums, lai būtu skaidrs vai darbību 

šeit drīkst veikt un kādā dziļumā šie rakšanas darbi konkrētajā vietā būtu atļauti. VVD pārstāvis 

norāda, ka esošā redakcija ir jāpārformulē un detalizētāk jāapraksta kādām darbībām ir 

nepieciešama šī ģeoloģiskā izpēte. 

Pēteris Blumats, SIA “Enviroprojekts” valdes loceklis, jautā – vai šie noteikumi attiektos arī uz 

seklajiem mājas pamatiem vai tikai uz inženierbūvēm? 

P. Lielmanis atbild – būtu nepieciešams, lai šo izpēti novērtē ģeologs. 

G. Strode, DAP, piebilst – Bārbeles sērūdeņražu avotiem tika nodefinēti noteikumi, kuros, ja rakšanas 

darbi aizskar konkrētu svītu, tad ir nepieciešams ģeologa atzinumus, ja nē, tad var iztikt bez šī 

atzinuma. 

V. Zvejniece, aicina plāna izstrādātājus parādīt šo teritoriju kartē, lai saprastu cik tā ir plaša. 

D. Saulīte ierosina plānā aprakstīt vismaz aptuveno dziļumu pie kura ir jāveic ģeoloģiskā izpēte, lai 

varētu veikt darbību. 

G. Strode, DAP, ierosina noteikt šo dziļumu līdz 1 m, līdz kuram ģeologa atzinums nav nepieciešams, 

bet sasniedzot šo 1 m dziļumu ir nepieciešams ģeologa atzinums, lai veiktu plānoto darbību. 

I. Grīnfelde, hidroloģijas eksperte, skaidro, šis sasaistās kopā ar to, ka ir nepieciešama centralizēta 

ūdens apgāde un kanalizācija, jo stihiska urbumu veidošana šajā teritorijā arī ir liels risks, proti, ja 

katrs privātīpašnieks veidos savu urbumu, iespējams to pat nepiereģistrējot, tad pametot šo 

urbumu, ja tas netiks pienācīgi likvidēts tiks radīts liels risks šiem pazemes ūdeņiem. 

P. Blumats, SIA “Enviroprojekts” valdes loceklis, piebilst -  jāprecizē, nepieciešamās izpētes forma, jo 

māju pamatu ierīkošanai parasti veic ģeotehnisko izpēti. 

Diskusijas trupinājumā klātesošie vienojas, ka ir jāprecizē pie kādiem darbiem un pie cik metru 

dziļuma ir nepieciešams šis eksperta atzinums. 



9 
 

G. Strode, DAP, aicina apspriest 45. punktu par kokkopja  atzinumu, uz kuru pašvaldības ir prasījušas 

skaidrojumu, kas to prasa un kas to saņem? 

G. Strode, DAP, skaidro – prakse šeit ir tāda, ka kokiem, kuri ir bīstami šo atzinumu nevajag, taču, ja 

koks vienkārši traucē, jo tur vēlas kaut ko būvēt, tad šis atzinums ir nepieciešams un jautā pašvaldību 

pārstāvjiem vai šis skaidrojums apmierina? 

G.Važa, Tukuma novada domes priekšsēdētājs, jautā – ja īpašniekam neapmierina arborista 

atzinums, vai viņam ir tiesības meklēt citu arboristu? 

J. Greivulis ,DAP, atbild – protams, mēs tādā situācijā izsniegsim īpašniekam lēmumu ar kuru nebūs 

atļauts nocirst šo koku, šo lēmumu ir tiesības pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

piesaistīt savu arboristu. Ja piesaistītais arborists atzinumā atzīs, ka koks ir jācērt, tad tiks veidota 

komisija no vairākiem arboristiem, lai pieņemtu gala lēmumu. 

I. Ozoliņa piebilst, pašvaldību īpašumā arī darbojās šie noteikumi līdzīgi, proti, ja pašvaldība vēlēsies 

kaut ko būvēt un nebūs iespējas gan saglabāt koku, gan būvēt iecerēto ēku, tad, protams, atzinumu 

neprasīs, bet ja šāda iespēja pastāvēs, tad būs nepieciešams arborista atzinums.  

U. Kornačs, jautā – kur šajā plānā ir atspoguļots kur un vai es varu iegūt dūņas? 

J. Greivulis , DAP, atbild- dūņu atradne ir pie Slokas ezera. 

D. Vilkaste, VARAM, skaidro turpmāko plāna apstiprināšanas un atzinumu saņemšanas kārtību –

plāns, kopā ar priekšlikumiem IAIN, precizējams, norādot arī atšķirīgos viedokļus un tad tas 

nododams pašvaldībām atzinuma sniegšanai. 

L. Blanka, plāna izstrādātāja, jautā – vai pēc tam vēl ir nepieciešama kāda sapulce un cik ilgs laiks 

plāna izskatīšanai pašvaldībām tiek dots? 

D. Vilkaste, VARAM atbild – nē, sapulces vairs nav nepieciešamas. VARAM ierosina pašvaldībām 

viena mēneša laikā precizēto plānu izskatīt un sagatavot atzinumus. 

Andis Liepa, ĶNP fonds, jautā VARAM pārstāvjiem – vai VARAM atzīst, ka 2010. gadā izmainot 

situāciju ĶNP, ko paredzēja dabas aizsardzības plāns un MK noteikumi, šīs izmaiņas paplašinot 

medību saimniecību visā parka teritorijā bija leģitīmas? Kāds ir pamatojums tam? 

D. Vilkaste, VARAM atbild – šodien par šo jautājumu mēs nevaram diskutēt, tam nav pamatojuma. 

Šajā sanāksmē tiek izskatīti tikai tie jautājumi par kuriem iebilda pašvaldības sniedzot plāna 

atzinumus. 

A. Liepa, jautā VARAM – kā medību jautājumu Jūs redzat saistītu ar sabiedrības interesēm? 

D. Vilkaste, VARAM atbild – sabiedrībai šajā jautājumā ir ļoti pretēji viedokļi. 

A. Liepa,  jautā VARAM – tā tas varētu būt, bet tā kā ĶNP ir īpaši aizsargājama dabas teritorija un šeit 

arī vēro dzīvniekus, tad šeit šim jautājumam vajadzētu mazliet citādi pieiet nekā citās teritorijās, vai 

Jums ir cits viedoklis? 

D. Vilkaste, VARAM komentē – medījamos dzīvniekus drīkst vērot visā Latvijā ne tikai ĶNP  teritorijā. 

D. Saulīte, piebilst – DAP izīrējot medību platības drīkst likt medību ierobežojumus pie takām, skatu 

laukumiem u.t.t., bet nevar principiāli aizliegt medības. 
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A. Liepa, ĶNP fonds, jautā VARAM -tad Jūs neuzskatāt, ka dzīvniekiem uzvedība mainās sakarā ar 

medību saimniecības esamību? 

D. Vilkaste, VARAM atbild – mēs nepiekrītam medību aizliegumam un par šo mēs vairs nediskutēsim, 

mēs varam Jūsu viedokli ielikt plānā. 

A. Liepa, ĶNP fonds, jautā VARAM – tātad problēmjautājumus šajā situācijā izskatīt Jūs neesat gatavi, 

ja? 

D. Vilkaste, VARAM atbild – šajā sanāksmē nav runa par medībām, bet tikai pašvaldību atzinumiem, 

kad virzīsim noteikumus šo diskusiju varam turpināt, pēc plāna apstiprināšanas. 

A. Petriņš – vai noteikumu projektā ir ietverti ĶNP Fonda ierosinātie medību jautājumi vai tie jau 

pašlaik ir izņemti ārā? 

G. Strode, DAP, skaidro – pašvaldības iebilda pret ierosinājumiem izmaiņām medību jautājumos, līdz 

ar to pašlaik tās ir izņemtas ārā, bet pie apsaimniekošanas pasākumu sadaļas parādās atsevišķi 

jautājumi par bebru medību aizliegumu noteiktās teritorijās. Sakarā ar medību aizlieguma zonām, tās 

zonas kurās pašvaldības piekrita tika atstātas pie apsaimniekošanas noteikumiem, bet tās pret kurām 

pašvaldības iebilda tika izņemtas ārā. 

A. Liepa, ĶNP fonds, jautā pašvaldību pārstāvjiem – vai Jums ir konkrēts pamatojums kāpēc Jūs 

uzstājat, ka medībām ir jānotiek visā parka teritorijā? 

G.Važa, Tukuma novada domes priekšsēdētājs, atbild – jautājums tika skatīts no saimnieciskā 

viedokļa, jo mums ir iesniegumi no iedzīvotājiem, jo šie dzīvnieki nedzīvo tikai ĶNP, bet nāk ārā uz 

citam apdzīvotām teritorijām un pašreizējais regulējums ļoti labi ar to tiek galā. 

A. Liepa, ĶNP fonds, jautā – vai Jūs zināt, ka pirmajā plānā kārtība bija daudz ierobežotāka un 

teritorijas tika izdalītas, kuras netika skartas un nekādi postījumi tajās netika nodarīti un otrs 

jautājums – vai to slodzi, kas pašlaik ir visā parka teritorijā novirzot uz vietām, kur dzīvnieki nāk ārpus 

ĶNP un sagādā problēmas, vai tas neatrisinātu šo problēmu? 

G.Važa, Tukuma novada domes priekšsēdētājs, atbild – mūs apmierina pašreizējais regulējums un 

mēs nevēlamies aizliegt medības. 

A. Liepa, ĶNP fonds, aicina VARAM pārstāvjus gatavoties šīm sarunām par medībām un diskutēt šos 

jautājumus par sabiedrības interesēm un ĶNP specifiku. 

A. Petriņš, jautā – cik saprotu ierosinājums par dzīvnieku piebarošanu ir izņemts āra no plāna un, ja 

jā, tad kādēļ tas tiek darīts? 

Tiek parādīts konkrētais punkts uz ekrāna un klātesošie piekrīt, ka šis punkts der, ka netiek veidotas 

jaunas dzīvnieku barotavas. 

Dalībnieki jautā par punktu noteikumos sakarā ar 500 m aizsargjoslu no ĶNP robežas vēja parkiem 

sakarā ar sikspārņiem 

Gita Strode, DAP, atbild – šis punkts vairs nav noteikumos, tas ir iekļauts pie apsaimniekošanas 

pasākumiem. 

Gita Strode, DAP, noslēdz Konsultatīvās grupas (KG) sanāksmi. 

Kopsavilkums par sanāksmē izskatītajiem jautājumiem 
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Jautājumi diskusijai Nolemts 

MK noteikumu projekta ierosinājumu 6.29. 
punkts (par aizliegumu veikt darbības biotopos 
(arī NZ), kuru aizsardzībai izveidots ĶNP kā 
Natura 2000 teritorija) 

Neitrālajā zonā, pilsētu un ciematu teritorijās, ES 
nozīmes biotopu teritorijās, ja nav cita 
alternatīva risinājuma, atļauts izbūvēt publisko 
koplietošanas infrastruktūru (meliorāciju, ceļus, 
ūdeni, kanalizāciju un elektrību) 

Tukuma novads: iebildums zonējuma maiņai pie 
Bigauņciema (no AAZ uz DLZ) 

Ņemot vērā, ka ir atšķirīgi viedokļi un VARAM 
nemainīs savu nostāju, pašlaik, tad tas plānā 
atspoguļosies un plānā jāiekļauj dažādie viedokļi 
šajā jautājumā par šīm teritorijām – priekšlikums 
mainīt zonējumu un saglabāt esošo 

Jūrmalas pašvaldība: iebildums zonējuma maiņai 
pie Stigas un Mežciema ielām (no NZ uz AAZ) 

Atstāt nemainīgu funkcionālo zonējumu - 
neitrālo zonu, jāpapildina ĶNP IAIN norādot 
nosacījumus potenciālajai apbūvei šajā teritorijā: 
detālplānojumu inženiertehniskajiem 
risinājumiem (meliorācijas sistēmām, 
kanalizācijai, ūdensapgādei) 

Jūrmalas pašvaldība: jāmaina zonējums ĶNP 
daļā, kas robežojas ar Ķemeru vēsturisko kūrorta 
teritoriju (no DL uz AAZ) 

Sagatavot priekšlikumu jaunam punktam ĶNP 
IAIN par Ķemeru vēsturiskajai kūrorta zonai 
piegulošo dabas lieguma zonas teritoriju 
izkopšanu, ja tiek sagatavots ekspertu atzinums 
par īstenojamiem darbiem, tad piegulošajās 
teritorijās varētu izkopt. 

Jūrmalas pašvaldība: zonējums pie Dūņu ceļa (no 
AAZ uz NZ) 

Atbalstīta zonējuma maiņa 

Jūrmalas pašvaldība: Brīzes ielas un esošā 
asfaltētā celiņa maiņa (īpašuma maiņa) 

Zonējuma maiņa Jūrmalas valstspilsētas 
teritorijas plānojumā – Brīzes iela tiek noteikta 
kā dabas aizsardzības teritorija, ja tiek īstenots 
īpašuma piederības maiņas risinājums Brīzes 
ielai: Jūrmalas valstspilsētas teritorijas 
plānojumā ieplānotās Brīzes ielas teritorijas 
maiņa pret asfaltēto celiņu meža masīvā, 
teritoriju, kas šobrīd ir VARAM/DAP īpašumā. 
Optimālākais risinājums pieņemams tad, kad tiks  
uzsāktas darbības šī pasākuma īstenošanā.  
Piezīme: Jūrmalas pašvaldība izmaiņām piekrīt 
tikai īpašumu maiņas gadījumā. 

Valsts vides dienesta ierosinājums par sērūdens 
aizsardzības zonas noteikumiem : 
Priekšlikums jaunam punktam ĶNP IAIN, 5.4 
punkts. Sērūdens veidošanās teritorijā (2. 
pielikumā norādītajās sērūdens veidošanās 
teritorijas robežās) pirms būvniecības darbu 
īstenošanas, kas saistīta ar būvdarbiem, kas var 
skart Salaspils ūdens horizontu veicama 
ģeoloģiskā izpēte, kas saskaņojama Valsts vides 
dienestā. 

Noteikumu projektā punkts precizējams – 
nosakāms būvdarbu dziļums, līdz kuram izpēte 
nav nepieciešama. 

 

Turpmākie soļi: 

 Tiek sagatavots sanāksmes protokols; 
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 Tiek precizēts ĶNP DA plāns saskaņā ar 06.01.2023. sanāksmē nolemto; 

 Precizētais plāns tiek iesniegts visām pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas ĶNP; 

 Pašvaldības mēneša laikā pēc precizētā plāna saņemšanas sniedz atzinumu; 

 Pēc atzinumu saņemšanas, ĶNP Plāna izstrādātāji plāna gala redakciju iesniedz DAP. 

 

Sanāksmi protokolēja: 

 

L. Blanka   

 

 

 

 

 

Pielikums: Dalībnieku reģistrācijas lapa. 
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