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Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme 

2022. gada 7. septembrī plkst. 17:00 

Kauguru Kultūras namā, Raiņa iela 110, Kauguri, Jūrmalas valstspilsēta 

Plānu izstrādā SIA “Enviroprojekts” 

SANĀKSMES PROTOKOLS 

 

Sanāksmes dalībnieki: 

Reģistrācijas lapa pielikumā 

Sanāksmi vada: Pēteris Blumats, SIA “Enviroprojekts” valdes loceklis un sanāksmes 

moderators.  

Sanāksmes sākums: 17:00 

Sanāksmi atklāj Moderators. Iepazīstina ar sanāksmes darba kārtību, sanāksmes 

dalībniekiem, Ķemeru Nacionālā parka (turpmāk ĶNP) dabas aizsardzības (turpmāk DA) plāna 

izstrādes darba grupā iesaistītajiem – ekspertiem un plāna izstrādes uzraugošo konsultatīvo 

grupu, ĶNP dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru. 

Moderators piesaka Līgas Blankas prezentāciju. 

Līga Blanka sniedz prezentāciju par izstrādāto ĶNP DA plānu, faktiem par ĶNP, ĶNP dabas 

vērtībām, dabas vērtības ietekmējošiem faktoriem, ĶNP apsaimniekošanas ilgtermiņa un 

īstermiņa mērķiem, apsaimniekošanas pasākumiem. 

Moderators piesaka diskusijas daļu.  

Ķemeru iedzīvotājs uzdod jautājumu par meliorāciju – kā tā tiks nodrošināta Ķemeru 

apkaimē? 

Hidroloģijas eksperte - Inga Grīnfelde un ĶNP gids - Jānis Šlūke atbild uz uzdoto jautājumu 

un izskaidro, ka Ķemeru teritorijā, saskaņā ar jauno plānu atļauts veikt nosusināšanas 

sistēmu uzturēšanu un izbūvi, lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanu un  izbūvi, būvēt 

hidrotehniskas būves un ierīkot meliorācijas sistēmas, veikt to pārbūvi un atjaunošanu.   Kā 

arī norāda, ka iepriekšējo meliorācijas projektu ietvaros veiktie darbi, kas īstenoti Zaļā purva 

rietumu malā un Ķemeru tīreļa dienvidrietumos nekādā veidā nepasliktina Ķemeru apkaimes 

hidroloģisko situāciju. 

Hidroloģijas eksperte - Inga Grīnfelde izsaka komentāru, par ceļa infrastruktūru, kas atrodas 

gar Vēršupīti un vērš uzmanību uz to, ka šajās infrastruktūrās ir atļauti  visa veida 

uzturēšanas darbi, kas saistīti ar meliorāciju. 

Džūkstes medību kolektīva pārstāvis uzdod jautājumu Līgai Blankai – Kurš ir vadošais 

eksperts medību jomā? 

Līga Blanka atbild – ka plāna izstrādē par šo tēmu atbild zīdītāju eksperte, bet viņa par 

medībām  neierosināja izmaiņas Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos 

Nr.601 “Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 

(turpmāk ĶNP IAIN). Izmaiņas, kuras redzamas plānā ĶNP IAIN, lielākoties, ir ierosinājis 
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konsultatīvās grupas dalībnieks – Andis Liepa.  Papildus Līga Blanka atgādina, ka šīs izmaiņas 

noteikumos ir tikai ierosinājumi, kas vēl nav apstiprināti un ir atvērti diskusijai. 

Džūkstes medību kolektīva pārstāvis uzdot jautājumu Līgai Blankai – tātad eksperts par 

zīdītājiem ir sertificēts speciālists, bet vai Liepas kungam ir kāds dokuments, kas apliecina 

viņa kvalifikāciju medību jautājumos? 

Līga Blanka aicina Andi Liepu pašu atbildēt uz šo jautājumu. 

Andis Liepa atbild – Jā, es esmu biologs, beidzis universitāti, tālāk strādājis medību 

saimniecības sistēmā, medību daļā, Meža ministrijā, kā arī lasījis lekcijas universitātē 

studentiem par medību saimniecību. 

Ķemeru iedzīvotājs uzdod jautājumu Andim Liepam  par sodāmību. 

Andis Liepa atbild, ka šis jautājums neattiecas uz ĶNP DA plānu. 

Džūkstes medību kolektīva pārstāvis aicina Andi Liepu atbildēt uz šo jautājumu. 

Andis Liepa norāda, ka viņš jau ir atbildējis un šis jautājums nav saistīts ar šīs dienas 

sanāksmes tematu. 

Džūkstes medību kolektīva pārstāvis vēršas pie Līgas Blankas – Jūsu eksperts neatbild uz 

jautājumiem. 

Andis Liepa norāda, ka viņš nav eksperts. 

Moderators skaidro: ka Liepas kungs ir uzraudzības grupā no ĶNP fonda un pauž savu 

viedokli arī papildus no Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk VARAM) 

puses - Vides konsultatīvajā padomē. 

Džūkstes medību kolektīva pārstāvis norāda, ka tātad Andis Liepa nav sertificēts eksperts. 

Moderators atbild: Jā, eksperts viņš nav,  bet saviem priekšlikumiem bija pievienojis cita 

eksperta viedokli par mūsu priekšlikumiem un aicina Andi Liepu nosaukt eksperta vārdu. 

Andis Liepa atbild: Ka eksperta vārds ir Jānis Ozoliņš un piebilst, ka šie priekšlikumi nav tikai 

viņa, bet gan visa ĶNP fonda un citu organizāciju un ekspertu ierosināti. 

Džūkstes medību kolektīva pārstāvis jautā: vai ir veikts pētījums par zīdītāju populācijas 

dinamiku ĶNP teritorijā, kurā līdz šim brīdim ir notikušas medības un kādi ir argumenti, kāpēc 

pēkšņi ir jāaizliedz medības? Vai zīdītāju populācijai ir nodarīts kāds ļaunums kamēr notika 

medības, kuras tika atļautas atbilstoši pašlaik spēkā esošajam ĶNP DA plānam?  

Džūkstes medību kolektīva pārstāvis norāda, ka jauno noteikumu redakcijā punktam 6.15 ir 

minēti divi argumenti, kādēļ parka teritorijā būtu jāaizliedz dzinējmedības, kuri viņu 

nepārliecina un viņš vēlās dzirdēt argumentus, kāpēc tas būtu nepieciešams? 

Andis Liepa norāda : ka medības ĶNP nav aizliegtas šajā plānā, šobrīd joprojām viss norit tā 

kā tas ir. Nākotnē ir paredzēts medības pielietot tur, kur tās ir vajadzīgas. Tas ir konkrēti 

vietās, kur ir kādi dzīvnieku izraisīti postījumi, bet pārējā teritorijā, tā kā tas ir Nacionālais 

parks, medības nebūtu nepieciešamas.  Runātājs atbild, ka medības zīdītāju populāciju nav 

ietekmējušas un, ka medības šeit ir sociāla problēma, kas ir traucējoša ĶNP apmeklētājiem. 

Apmeklētājiem traucē, ka šie dzīvnieki tiek trenkāti ĶNP, jo tas rada problēmas dzīvnieku 
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vērotājiem, fotogrāfiem u.t.t.  Kā arī ir jāņem vērā to, ka šī nav medību saimniecība un ja līdz 

šim tā tāda ir bijusi, tad pašlaik to vajadzētu mainīt. 

Džūkstes medību kolektīva pārstāvis jautā – vai ĶNP ir veikta apmeklētāju uzskaite? 

Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk DAP)  darbiniece -  Agnese Balandiņa atbild – ka jā, 

ĶNP ir veikta apmeklētāju uzskaite tai skaitā Dunduru pļavās, kur šī uzskaite ir veikta pa 

mēnešiem 2021. gadā: Janvārī: 175; Februārī: 177; u.t.t. 

Džūkstes medību kolektīva pārstāvis jautā – kādā veidā tika veikta šī uzskaite? 

Agnese Balandiņa (DAP) atbild – ir speciālas apmeklētāju uzskaites iekārtas, kuras ir 

uzstādītas un šī uzskaite notiek automātiski. 

Džūkstes medību kolektīva pārstāvis jautā – tad varbūt tie ir braucošie mednieki , kas tiek 

uzskaitīti? 

Agnese Balandiņa (DAP) norāda, ka braucošie objekti netiek uzskaitīti. 

Džūkstes medību kolektīva pārstāvis izsaka komentāru par to ka mednieki ļoti reti ziemas 

sezonā ir satikuši kādu apmeklētāju (10 – 20) cilvēkus pa visu sezonu un ka piekļuve Dunduru 

pļavām ziemā ir ļoti sarežģīta, it īpaši pēc sasnigšanas šie ceļi nav izbraucami. 

Džūkstes medību kolektīva pārstāvis jautā – vai 100 apmeklētāju traucējums ir būtiskāks 

nekā visu mednieku kolektīvu, kas šajā teritorijā medī, un viņu ģimenes locekļu saimnieciskā 

darbība? 

Džūkstes medību kolektīva pārstāvis izsaka viedokli par Anda Liepas komentāru, ka 

nacionālajos parkos nevajadzētu medīt un norāda, ka Kanādā un ASV  60% no nacionālajiem 

parkiem medības ir atļautas. 

Andis Liepa noraida šo apgalvojumu norādot, ka šie statistiskie dati nav par šo gadsimtu. 

Andis Liepa jautā medību kolektīva pārstāvim – vai jūs uzskatāt, ka ziemas periodā, kad viss 

ir sasnidzis un Dunduru pļavām ir grūti piekļūt, vajadzētu trenkāt šos dzīvniekus, pie tam ne 

tikai tos, kurus Jūs šaujat, bet arī citas sugas t.sk. lāci, kas iespējams, mēģina tur pārziemot? 

Džūkstes medību kolektīva pārstāvis norāda, ka savvaļas dzīvniekiem piemītot specifiska 

īpašība, ka viņi sev atrod vietu, kur vislabāk dzīvot. Kā arī viņš norāda, ka pašlaik mēs 

neanalizējam situāciju, kad visu laiku šajā teritorijā medības ir bijušas aizliegtas un tagad tās 

vēlētos atļaut, tāpēc nav nepieciešams analizēt to, ka dzīvniekiem šīs darbības rada 

traucējumu. Pa 20 – 30 gadiem visa dzīvnieku populācija jau ir pieradusi pie tā, ka viņa tiek 

traucēta. 

Andis Liepa atbild – cilvēks arī pie daudz kā pierod. Jautājums ir vai to vajag darīt nacionālajā 

parkā? Kā arī Andis Liepa norāda, ka ĶNP teritorijā ir bijis periods, kad šajā teritorijā 

nemedīja, tie ir 12 – 13 gadi. 

Džūkstes medību kolektīva pārstāvis uzdod jautājumu Līgai Blankai – kādā teritorijā pašlaik 

ir atļauts medīt atbilstoši esošajam DA plānam? 

Moderators piedāvā parādīt karti ar medību kolektīvu teritorijām ĶNP. 

Andis Liepa izsaka komentāru par karti – medības ir atļautas visā ĶNP teritorijā, daļēji arī 

rezervāta zonā, kad meža cūkas slimo ar Āfrikas cūku mēri un norāda, ka jaunajā plānā 
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medības nebūs aizliegtas, bet tās būs atļautas visā teritorijā, gadījumos, kad dzīvnieki radīs 

traucējumus. 

Dalībniece uzdod jautājumu - Vai šos medību grozījumus šajā plānā izstrādāja Liepas kungs 

vai ekspertu grupa vai vadītāja, jo šobrīd uz visiem šiem jautājumiem atbild tikai Liepas 

kungs? 

Līga Blanka atbild – plānā bija zīdītāju eksperte, kura šo medību jautājumu savā darbā nebija 

padziļināti mainījusi, tā kā plāna izstrādi uzrauga konsultatīvā grupa, kuras dalībnieks ir arī 

ĶNP fonda pārstāvis – Andis Liepa, šie ierosinājumi ir nākuši no Liepas kunga puses. 

Dalībniece uzdod jautājumu – vai Valsts meža dienests (turpmāk VMD) ir sniedzis datus par 

to cik ceļu satiksmes negadījumu ir notikuši šobrīd uz A10 un A9 autoceļiem ar lielajiem 

zīdītājiem un vai ir izvērtēts, kāds procentuāli būs negadījumu pieaugums, ja tiks aizliegtas 

medības? 

Moderators atbild -  ka plāna izstrādes laikā tika saņemta vēstule no apdrošināšanas 

asociācijas  par to cik lielus zaudējumus cieš apdrošinātāji dēļ šiem ceļu satiksmes OCTA 

negadījumiem. Šī vēstule ar datiem no šīs puses ir iekļauta plāna pielikumā, bet citu avotu 

dati pašlaik nav mūsu rīcībā. 

Andis Liepa uzdod jautājumu iepriekšējā jautājuma uzdevējai – kā jūs saprotat to saistību ar 

medībām, vai jūs zināt cik daudz no populācijas nomedī? Vai Jūsu priekšlikums būtu izkaut 

visus dzīvniekus, lai šie ceļu satiksmes negadījumi nebūtu, jeb varbūt tomēr ķerties pie 

kādiem citiem līdzekļiem, lai novērstu šos negadījumus savādāk? 

Dalībniece atbild uz Anda Liepas uzdoto jautājumu – Mana darba specifika nosaka arī limitu 

noteikšanu ĶNP esošajiem medību kolektīviem un mans viedoklis ir, ka ja mēs aizliegsim 

medības šajā teritorijā, tad ceļu satiksmes negadījumi dubultosies. 

Valsts Vides dienesta pārstāvis - Pauls Lielmanis izsaka viedokli par medībām: Klausoties šo 

diskusiju novēroju, ka drīzāk, te ir stīvēšanās ar 20 g.s. un 21 g.s. domāšanu. Vai tiešām 

risinājums ir ierobežot dzīvnieku skaitu? Tāpat šie zvēri nāk uz šosejām. Varbūt labāk būtu 

domāt, kā mēs ĶNP, kas ir īpaši aizsargājama dabas teritorija varam sadzīvot ar šo dabas vidi 

piemēram, domāt par pārejām pār lielajām šosejām.  

VVD pārstāvis norāda, ka vēlas redzēt konkrētākus noteikumus par sērūdeņu 

minerālūdeņiem un argumentē savu viedokli. Kā arī aicina izmantot sērūdeņus tūristu 

izglītībā un norāda, ka šie sērūdeņi ir īpaši jāaizsargā.  

VVD pārstāvis arī norāda, ka ir jāprecizē sadaļa par Kūdras bijušo izgāztuvi, kur perspektīvē ir 

plānoti rekreācijas pasākumi uz rekultivētās izgāztuves seguma. 

Ivars Lodiņš, mednieku un makšķernieku biedrības pārstāvis un divu medību kolektīvu 

pārstāvis ĶNP, norāda ka medības ir jāsaglabā, kaut vai tikai saimniecisko apsvērumu dēļ. 

Tiklīdz tiks uzlikti šie ierobežojumi , medību process tiks ļoti sarežģīts. 

Runājot par izglītību Ivars Lodiņš norāda, ka medību procesā jauni cilvēki var iepazīt dabu un 

dabas procesus. Kā arī mednieki ir ļoti izglītoti un nodarbojas arī ar selektīvajām medībām. 

Mednieki arī ir sabiedrības daļa pret kuriem būtu jaizturās ar cieņu.  

DAP – Gita Strode izsaka savu viedokli par medībām ĶNP un norāda ka arī uzraudzības grupā 

nav visiem vienots  viedoklis par medībām, kā arī DAP darbinieku starpā nav vienots 
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viedoklis. Uzsver arī to, ka šī ir pēdējā plāna darba versija, bet tā nav gala versija un ka tā tika 

palaista uz sabiedrisko apspriešanu ar šādiem priekšlikumiem, lai mēs varētu dzirdēt un 

apkopot sabiedrības viedokli par šo medību jautājumu. Gita Strode arī aicina visus 

interesentus rūpīgi izlasīt šos noteikumus un piedāvāt savas versijas attiecīgajiem punktiem, 

kā arī atgādina, ka šis ir dabas aizsardzības plāns, kurš piedāvā projektu, kā varētu izskatīties 

izmaiņas noteikumos, bet ar DA plāna apstiprināšanu vēl šīs izmaiņās spēkā nestājas. Tā kā 

visiem tiem medību kolektīviem, kuriem ir noslēgti medību tiesību nomas līgumi, neviens to 

šobrīd neatceļ, jo plāns ir rekomendācijas un tālāk tiek uzsākts jauns process, lai apstiprinātu 

noteikumus, kas vēl tiks izskatīti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

DAP pārstāvis Jānis Greivulis norāda, ka, ja medības tiek aizliegtas, tad noteikti palielināsies 

malu medniecība. Ja apmeklētājiem un dzīvniekiem traucē medību skaņas, tad varbūt 

vajadzētu nomainīt medību ieroci pret klusāku, lai neviens cits dzīvnieks vai apmeklētāji 

netiktu traucēti. 

Dalībniece, juriste Santa Šveisberga izsaka savu viedokli par medību jautājumu un norāda, 

ka šobrīd tikai viens viedoklis ir nonācis līdz dokumentam, neņemot vērā pārējo situāciju, kas 

notiek ĶNP. Līdz ar to, kamēr aizies līdz VARAM un MK un noteikumi tiks apstiprināti, visiem 

šiem stingrajiem noteikumiem apakšā noteikti ir jābūt kārtīgiem, ekonomiski un sociāli 

argumentētiem, pamatojumiem. 

Džūkstes medību kolektīva pārstāvis uzdod jautājumu DAP – vai esat saņēmuši vēstuli no 

Tukuma novada pašvaldības? 

DAP atbild – jā, esam saņēmuši. 

Džūkstes medību kolektīva pārstāvis izsaka viedokli par medībām – medību aizliegšanas 

gadījumā būs lieli ekonomiski zaudējumi it īpaši privātīpašumiem, kuri gaidīs kompensācijas 

par nodarītajiem zaudējumiem. Kā arī uzdod jautājumu – vai ir domāts par šiem 

iespējamajiem zaudējumiem, kas radīsies medību aizliegšanas gadījumā? 

Moderators atbild -  DA plāna ietvaros mēs noteicām šo ekosistēmu ekonomisko vērtību 

ĶNP. Veikt zaudējumu aplēsi nebija mūsu uzdevums, taču visdrīzāk, ka šie zaudējumi būs 

krietni mazāki par ieguvumiem, jo ieguvumi ir ievērojami. Ar šo metodiku Jūs varat iepazīties 

DA plānā. 

Mednieku kolektīva pārstāvis uzdod jautājumu – cik sūdzības ir bijušas saistībā ar medībām? 

Vai ir pieejama šāda informācija? 

Andis Liepa atbild uz jautājumu - ir bijušas mutvārdu sūdzības, bet rakstisku sūdzību nav 

bijis. 

DAP pārstāve Meldra Priedēna atbild uz jautājumu – ir bijušas sūdzības, bet vairākus gadus 

atpakaļ un nekāda uzskaite nav pašlaik veikta. Kā arī pārstāve izsaka savu viedokli par 

medību jautājumu. Norādot, ka mednieki ne tikai medī, bet atbilstoši noslēgtajiem līgumiem 

veic arī teritorijas apsaimniekošanas pasākumus ĶNP – tiek tīrīti ceļi, tiek ierobežota malu 

mednieku klātbūtne u.c. darbi, līdz ar to mēs nevaram viennozīmīgi pateikt, ka mednieku 

radītie traucējumi ir tas, kas būtu jāierobežo un ka satikšanās ar medniekiem ir nevēlama.   

Ivars Lodiņš izsaka komentāru par atgadījumu, kad pirms 10 gadiem bērnu autobuss 

pabrauca garām medniekiem. Nenotiek savstarpējā komunikācija, un ka šo situāciju varēja 

novērts komunicējot, kā arī piebilst, ka mednieki ir gatavi apmeklētājiem pastāstīt par 
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medībām un to lomu, ja gidi vai vecāki to nevar. Kā arī piedāvāja izlikt informatīvās zīmes par 

konkrēto vietu, kur notiek medības. 

DAP inspektors informē par gadījumu šovasar, kad bija zvani par šāviņiem Dunduru pļavās, 

kurus sākotnēji piedēvēja medniekiem, taču apzvanot mednieku kolektīvus atklājās, ka tie 

nav mednieki, bet gan putnu atbaidītāja iekārta, kas apmeklētājiem likās kā mednieki. 

Mārupes novada iedzīvotājs interesējas par to kāpēc notiek sanāksme kurā tiek sniegta 

informācija par visu ĶNP teritoriju kopumā un nav atsevišķa sanāksme, piemēram par 

Mārupes novadu, kur varētu iepazīties ar plānotajām izmaiņām tikai šajā novadā. 

Moderators sniedz atbildi ka iedzīvotājiem ir iespējams sazināties ar plāna izstrādātājiem un 

individuāli iepazīties ar plānotajiem dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumiem, tādējādi 

noskaidrojot vai kāds no plānotajiem apsākumiem skar tos vai citus zemes īpašniekus. Visas 

sabiedriskās apspriešanas ietvaros organizētās sanāksmes ir atvērtas un jebkuras pašvaldības 

pārstāvis var tajās piedalīties. Informācija par plāna ietvaros organizētām sanāksmēm ir 

publicēta likumā noteiktajā kārtībā.  

Mārupes novada iedzīvotāja uzdod jautājumu par savu individuālo zemes vienību un to vai 

tiks izmaksāti pabalsti par to, ka šo zemi nevar izmantot. 

Moderators atbild uz jautājumu aicinot dalībnieci pēc sanāksmes beigām pienākt pie datora 

un individuāli izskatīt šo jautājumu. 

Ivars Lodiņš uzdod jautājumu – Kādas ir tās darbības, kas nodrošinās to, ka melnais stārķis 

joprojām ir pie mums? 

Līga Blanka atbild uz jautājumu izklāstot paredzētos pasākumus ĶNP, lai palielinātu melnā 

stārķa populāciju ĶNP, kas ir atrodama DA plāna 303.lpp. 

Moderators noslēdz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi un aicina interesentus rakstiski 

iesniegt savus viedokļus un jautājumus uz norādītajiem kontaktiem līdz 21.septembrim - 

kemeri@enviro.lv, projekta vadītāja Līga Blanka liga@enviro.lv, 29262049; projekta 

koordinators Mārtiņš Grosbahs martins@enviro.lv, 25641455. 

Sanāksme tiek slēgta 19:00 

 

Sanāksmi protokolēja 

 

Ieva Anna Arāja 

SIA Enviroprojekts, projektu asistente 
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Pielikums. Sanāksmes dalībnieki 
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