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Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas ietvaros 

organizēta ieinteresēto pušu sanāksme 

2022. gada 8. septembrī plkst. 17:00 

“Meža māja”, Ķemeri, 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. 

Ķemeru iedzīvotāju biedrības priekšsēdētājs uzdod jautājumu – Kāpēc ĶNP DA plāna 

apspriešanu rīko Kauguros? Kā arī izsaka lūgumu nākamreiz sanāksmi rīkot vēlāk, jo ir cilvēki, 

kas vēl nav mājās no darba. 

Moderators atbild –  Sabiedriskās apspriešanas sanāksme netika rīkota Ķemeros, jo “Meža 

mājā” uz to brīdi, kad sanāksme bija jāizsludina nebija pieejams internets, līdz ar to mēs 

nevarētu Jums parādīt materiālus, kā arī Ķemeru skola mums nevarēja piedāvāt atbilstošas 

telpas. Šo apsvērumu dēļ sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika rīkota Kauguros. 

Moderators  iepazīstina ar 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 ierosina apspriest konkrētas prezentācijas sadaļas, kuras interesē sanāksmes 

dalībniekiem. 

Dalībnieki ierosina sākt ar meliorāciju. 

Hidroloģijas eksperte – Inga Grīnfelde sniedz izklāstu par meliorācijas sadaļu ĶNP DA plānā 

un prezentē meliorācijas karti koncentrējoties uz Ķemeru apkaimes teritoriju. 

Ķemeru iedzīvotāju biedrības priekšsēdētājs izsaka komentāru, kāda informācija ir par 

ieplānoto darbu izmaksām? 

Moderators izklāsta procedūru. 

Mednieku kolektīva pārstāvis - Ivars Lodiņš jautā – kartē Jūs esat iezīmējuši Ķemerus 

violetus, kas nozīmē, ka tur var veikt jebkādu darbību saistībā ar meliorāciju, bet pašu 

Vēršupīti – sarkanu, kas nozīmē, ka šeit var veikt mazāk darbības un ka tā ir mazāk svarīga. 

Kāpēc Vēršupīte nav violetā krāsā? 

Moderators atbild – ļoti labs jautājums, bet mēs pašlaik netiekam izstāstīt, jo Jūs vēlaties 

izlaist to pamatojuma daļu un pāriet pie būvdarbiem. Plāns neparedz konkrētus būvdarbus, 

mēs tikai norādām kādus risinājumus var izmantot, lai tos varētu realizēt. 
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Dalībnieks jautā – Jūs plānā paredzat būvniecības pasākumu kodus. 

Līga Blanka sniedz informāciju no plāna – meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas pasākumi 

kartogrāfiski attēloti desmit grupās, kurās ieplānoti laukumveida, līnijveida un punktveida 

pasākumi. Meliorācijas sistēmas, kas ietilpst 01., 02. un 03. grupā drīkst apsaimniekot 

saskaņā ar 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714 “Meliorācijas sistēmas 

ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”, izmantojot nepieciešamo tehnisko aprīkojumu.  

Meliorācijas sistēmas kas ietilpst 04. un 05. grupā drīkst apsaimniekot un veikt darbus 

atbilstoši 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, bet darbi jāveic, izmantojot roku 

darbu, un nav pieļaujami apkārtējo teritoriju zemsedzes bojājumi. Meliorācijas sistēmas, kas 

ietilpst 06. un 07. grupā nav jāuztur un iespēju robežās jāplāno to likvidācija. Meliorācijas 

sistēmas, kas ietilpst 08. un 09. grupā ir jālikvidē, lai mazinātu strauju noteci no teritorijas un 

veicinātu īpaši aizsargājamu biotopu uzturēšanu un atjaunošanos. Teritorijās, kas ietilpst 

10.grupā meliorācijas sistēmas drīkst apsaimniekot saskaņā ar 2010. gada 3. augusta MK 

noteikumiem Nr.714 “Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”, 

izmantojot nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, pie nosacījuma, ka kompleksi tiek risināti 

ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus kanalizācijas un meliorācijas jautājumi. 

Inga Grīnfelde izklāsta DA plāna procedūru, kas saistīta ar meliorāciju. Un sniedz izklāstu par 

meliorācijas sadaļu Ķemeros. 

Dalībnieks uzdod jautājumu par karti – vai tas posms, kas tālāk ir no Slokas ezera uz Lielupi, 

vai tas ir šis Kauguru kanāls, ko Jūs pieminējāt? 

Moderators atbild – nē, Kauguru kanāls ir pie Kalnciema. 

Inga Grīnfelde parāda Kauguru kanālu kartē. 

Ivars Lodiņš jautā par karti – ar ko atšķiras šī 1. grupa no 5. grupas? Tātad, ja kā Jūs teicāt 

Ķemeros un uz ceļiem varēs darīt jebko, tad kas ir tas ko nevarēs darīt Vēršupītē? 

Inga Grīnfelde  atbild uz jautājumu un prezentē, ko varēs un ko nevarēs darīt Vēršupītē. 1. 

grupā drīkst apsaimniekot saskaņā ar 2010. gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714 

“Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”, izmantojot nepieciešamo 

tehnisko aprīkojumu, savukārt 5. grupā drīkst apsaimniekot un veikt darbus atbilstoši 2010. 

gada 3. augusta MK noteikumiem Nr.714, bet darbi jāveic, izmantojot roku darbu, un nav 

ieļaujami apkārtējo teritoriju zemsedzes bojājumi.    

Dalībnieks jautā – vai šis grāvis, ietek mežā? 

DAP pārstāvis – Jānis Greivulis atbild – grāvis ietek Vēršupītē. 

Dalībnieks norāda, ka kartē grāvja galam nav iezīmēts meliorācijas sistēmu 

apsaimniekošanas pasākums. 

Inga Grīnfelde atbild – jā, tās ir jākopj, šis tiks precizēts. 

Ivars Lodiņš ierosina savienot to sarkano līniju kartē (apsaimniekošanas pasākumu) ar 

Vēršupīti, jo pretējā gadījumā tas posms var būt aizaudzis un necaurplūstošs un tas ūdens 

nekur nenotecēs. 

Moderators aicina sanāksmes dalībniekus uzdot vēl konkrētus jautājumus par kādiem 

savienojumiem. 
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Dalībnieks jautā – vai mums ir kādi dokumenti vajadzīgi no Jums, lai ietu uz domi un runātu 

par šiem jautājumiem vai arī mums pietiek ar šo DA plānu? 

Moderators atbild, ka pietiek ar DA plānu un nekādi citi dokumenti no mums nav 

nepieciešami. 

Dalībnieks jautā – vai var rakt grāvi gar ielu teritorijā, kur ir privātmājas? 

Moderators atbild – grāvi var rakt gar ielu, nav obligāti rakt grāvi, ūdens novadīšanu var 

risināt arī ierokot drenāžas cauruli. 

Dalībnieks jautā – vai Ķemeros Vēršupīti var tīrīt ar traktoru? 

Inga Grīnfelde atbild, ka Ķemeros, neitrālajā zonā, iezīmētajā teritorijā, var. 

Moderators aicina par šiem meliorācija jautājumiem vērsties pie Jūrmalas valstspilsētas 

pašvaldības.  

DAP pārstāvis – Jānis Greivulis izsaka komentāru – šobrīd Jūrmalas pašvaldība ir uzsākusi 

meliorācijas sistēmu apsekošanu un plānošanu. Jūrmalas dome izstrādā dokumentus par 

visām meliorācijas sistēmām, lūdzu vērsieties ar saviem priekšlikumiem, lai dome iestrādā 

šos pasākumus savos meliorācijas sistēmu plānos. Runātājs piebilst, ka ĶNP DA plāns nav 

vienīgais dokuments, kas attiecās uz šo teritoriju. 

Ivars Lodiņš jautā – precizējot par šo sarkano līniju kartē, tātad, ja tur ir iekritis koks vai 

aizaudzis ar niedrēm vai šo visu varēs tīrīt? 

Inga Grīnfelde atbild – jā, to varēs tīrīt. 

Ivars Lodiņš jautā – ko tad īsti tur nevarēs darīt? 

Inga Grīnfelde atbild – strādāt ar tehniku, kas ietekmē zemsedzi, piemēram, ekskavatoru. 

Ivars Lodiņš jautā – vai nav nekādi ierobežojumi par dziļumiem? 

Moderators atbild - konkrētos dziļumus jau noteiks, piemēram, būvprojekta dokumenti – 

VVD izvērtēs būvprojekta izstrādes procesā. 

Dalībnieks jautā – vai drīkst ar ekskavatoru tīrīt meliorācijas sistēmas, kas šķērso Ķemerus 

(pilsētas teritorijā)? 

Inga Grīnfelde atbild – jā, var. 

Dalībnieks jautā – tad kāpēc pašlaik to nedrīkst darīt? 

Inga Grīnfelde atbild -  tāpēc, ka pašlaik spēkā vēl ir vecā ĶNP DA plāna noteikumi un šis 

jaunais plāns vēl ir izstrādes procesā, tas vēl nav saskaņots un pieņemts. 

Dalībnieks jautā – kad mēs varētu sākt kaut ko ar šīm meliorācijas sistēmām darīt? 

Moderators atbild – pašvaldība atzinumu par ĶNP DA plānu sniegs šī gada oktobrī. 

Inga Grīnfelde aicina Ķemeru iedzīvotājus sekot līdzi Jūrmalas pašvaldības izstrādē esošajiem 

dokumentiem par meliorācijas sistēmām Ķemeros un salīdzināt tos ar šo DA plānu un izteikt 

savus priekšlikumus domei. 
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Dalībnieks jautā par situāciju aiz ĶNP robežas, Slokas ezera savienojums ar Lielupi, 

Vecslocenes ūdens plūsmas uzturēšanu. 

Moderators atbild, ka tā ir zemes īpašnieka, šajā gadījumā, Jūrmalas pašvaldības 

kompetence. 

Inga Grīnfelde piedāvā ielikt šo Slokas ezera savienojumu (Vecslocenes posmu) ar Lielupi kā 

rekomendāciju DA plānā, ūdenstece, kurā jānodrošina ūdens plūsma. 

Dalībnieki piekrīt šādam risinājumam. 

Inga Grnfelde prezentē situāciju par Slokas ezeru – sarkanā teritorija ir paredzēta kā 

mitrzeme, kas akumulēs lieko ūdens daudzumu. 

Ķemeru iedzīvotāju biedrības priekšsēdētājs jautā – tātad tur mežs iznīks? 

Inga Grīnfelde atbild – šajā teritorijā atrodas pārmitrie meži. 

Moderators piedāvā – sagatavot Ķemeru iedzīvotājiem karti par meliorāciju un rosina 

iedzīvotājus vērsties Jūrmalas pašvaldībā. 

Dalībnieks jautā – ko nozīmē tas zaļais laukums meliorācijas sistēmu kartē – kādi šeit ir 

ierobežojumi? 

Līga Blanka atbild – daļā no teritorijas ir ES nozīmes biotopi, bet pārējā teritorijā nedrīkst 

veidot drenāžas sistēmas, bet šo teritoriju nav plānots appludināt. 

Ķemeru iedzīvotāju biedrības priekšsēdētājs jautā – vai tas nozīmē, ka blakus tekošo upi 

nevar tīrīt? 

Inga Grinfelde atbild – var tīrīt. 

Ivars Lodiņš ierosina neveidot šajā teritorijā potenciālos biotopus. 

Dalībnieks jautā – par teritoriju pie Veselības ielas, kur pašlaik veido parku. 

Līga Blanka atbild – šajā teritorijā nav biotopa. 

Inga Grīnfelde papildina – šajā teritorijā varēs veidot visas nepieciešamās meliorācijas 

sistēmas. 

Ķemeru iedzīvotāju biedrības priekšsēdētājs jautā – kādi ir ierobežojumi Liepmežu kapos, 

kas atrodas netālu no Ķemeru tīreļa Tukuma novadā? 

DAP pārstāve -  Meldra Priedēna atbild – šai teritorijai, tāpat kā visas citas kapsētu 

teritorijas, nosakāma kā neitrālā zona. Liepmežu kapsēta atrodas Tukuma novada teritorijā 

un viss ko mēs varam izdarīt ir iekļaut šo teritoriju neitrālajā zonā.  

(Pēc SA sanāksmes notika paplašinātas diskusijas, DAP pārstāvji konstatējuši, ka kapsētu teritorijas 

ĶNP teritorijā nav nepieciešams noteikt par neitrālo funkcionālo zonu, jo ĶNP teritorijā, dažādās 

funkcionālajās zonās (gan ainavu aizsardzības un lieguma funkcionālajā zonā) atrodas vairākas 

kapsētas un ne ĶNP funkcionālo zonu nosacījumi ne ĶNP IAIN nekonfliktē ar kapsētās veicamo 

darbību.) 

Ķemeru iedzīvotāju biedrības priekšsēdētājs jautā – ko darīs ar teritorijām, kur egles ir 

nokaltušas un redzami kukaiņu bojājumi? 
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ĶNP gids - Jānis Šlūke atbild – pašlaik mežsaimniecībā valdošā prakse ir tāda, ka jaunas egļu 

platības vairs nestāda, jo egle nav perspektīva suga saistībā ar klimata izmaiņām. Mūsu 

klimats kļūst krietni sausāks un karstāks nekā eglei tas ir nepieciešams. Līdz ar to esošajām 

eglēm imunitāte ir novājināta un tās aiziet bojā, pateicoties arī astoņzobu mizgrauzim, kas ēd 

egles stumbra mizu. Taču ĶNP nav lielas platības tikai ar egli, līdz ar to šī ĶNP mežu struktūra, 

kas sastāv no daudzām koku sugām, pasargā mežu no iznīkšanas. 

Ivars Lodiņš jautā – vai plānā ir noteikti kritēriji saskaņā ar kuriem var noteikt, kad šos kokus 

vajadzētu apsaimniekot un kad tas ir dabīgs process un apsaimniekošana nav nepieciešama, 

jo pašlaik mēs zaudējam dabas vērtības, piemēram, ja šī egle ir dižkoks. 

ĶNP gids - Jānis Šlūke atbild – ja šis ir dzīvs dižkoks ar dzīvu koksni, kura dižkokā ir daudz 

vairāk nekā parastā eglē, tad šis koks dzīvos vēl ilgu laiku. 

Ivars Lodiņš jautā – vai jums nav paredzēts kā īpaši aizsargāt dižkokus - egles? 

ĶNP gids - Jānis Šlūke atbild – pašreizējos klimata apstākļos šo egli nav iespējams aizsargāt, 

jo egles, kā suga šajā karstākajā un sausākajā klimatā nīkst ārā. 

Ivars Lodiņš jautā – vai Jūs vispār šī plāna ietvaros vērtējāt tādu vērību kā dižkoks? 

Līga Blanka atbild – dižkoki ir viens to raksturīgajiem elementiem biotopos un tas tiek 

saudzēts biotopu ietvaros. 

ĶNP gids - Jānis Šlūke papildina – mēs neesam atsevišķi vērtējuši dižkokus, kā piemēram, tas 

ir redzams datu bāzē “Ozols”, bet praktiski tas šai teritorijai neko nemaina. Citu sugu 

dižkokiem šo dzīves ilgumu mēs varam paildzināt ar attiecīgo apsaimniekošanu, bet egles 

gadījumā tas nav iespējams dēļ neatbilstošā klimata. 

Ivars Lodiņš jautā – kā Jūs aprēķināt cik liels kaitējums no šiem kukaiņiem ir konkrētajam 

kokam? 

ĶNP gids - Jānis Šlūke atbild – mežsaimnieciskos mežos šos datus aprēķina Valsts meža 

dienests un sniedz atzinumu vai ir nepieciešama sanitārā cirte. 

Ivars Lodiņš jautā  - vai ir kāda stratēģija kā pasargāt tieši šos dižkokus kā tūrisma objektu un 

dabas vērtību? 

ĶNP gids - Jānis Šlūke atbild – noteikti ka dižkoks ir vērtība un ilglaicīga vērtība, kas kalpos 

vēl ilgi. 

DAP pārstāvis -  Jānis Greivulis komentē – ka šie kukaiņi nedzīvo nokaltušos kokos, līdz ar to 

šis nokaltušais koks nav apdraudējums citiem kokiem. 

ĶNP gids - Jānis Šlūke papildina – saskaņā ar meža institūta SILAVA skatījuma, sliktākais ko 

mēs varam darīt, ir veikt kādas darbības ar puskaltušām eglēm vai sausām eglēm vasaras 

periodā. 

Ķemeru iedzīvotāju biedrības priekšsēdētājs izsaka priekšlikumu – šajos enerģijas krīzes 

laikos atdodiet šos nokaltušos kokus privātīpašniekiem. 

ĶNP gids - Jānis Šlūke atbild – šis ierosinājums ir valsts kompetencē, tas ir Ministru kabineta 

lēmums, ja enerģijas krīze turpināsies un Ministru kabinets to nolems, tad tas dos ziņu 
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VARAM, kas nodos šo lēmumu DAP un tikai tad mēs varētu šo koksni nodot privātīpašnieku 

rīcībā. 

DAP pārstāvis -  Jānis Greivulis papildina – un lai tas notiktu, sākumā būtu jāatceļ likums par 

valsts mantas atsavināšanu, jo šie koki ir valsts manta. 

Medību kolektīva pārstāvis izsaka viedokli par medībām un jautā – ja jūs esat plānā paši 

rakstījuši, ka mednieku viedoklis nav uzklausīts un medību jautājums nav izpētīts, tad kādēļ 

plāns piedāvā izmaiņas MK noteikumos (Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra 

noteikumos Nr.601 “Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi”)? 

Ivars Lodiņš izsaka viedokli par medībām un jautā – kādēļ šis plāns pašlaik ir šāds un kā Jūs 

līdz tam nonācāt? 

Moderators atbild  - šobrīd spēkā esošie medību līgumi tika noslēgti vai pāratjaunoti 2021. 

gadā, medības nenotiek tikai rezervāta zonā. DA plāna 211 lpp., ir sniegts kopsavilkums no 

piesaistītās zīdītāju ekspertes. Tā kā zinātnē trūkst pētījumi par medību ietekmi uz zīdītāju 

populācijām viņa piedāvāja atstāt spēkā esošos noteikumus ar dažiem izņēmumiem, kā arī 

veikt zinātniskos pētījumus, lai varētu argumentēti sniegt ieteikumus medībām ĶNP. Mēs 

saņēmām rakstiskus viedokļus no ĶNP fonda un Vides konsultatīvās padomes, kas aicināja 

ielikt plānā iestrādes - jaunus noteikumu priekšlikumus, kas veicinātu tikai dabas vērtību 

apsaimniekošanai nepieciešamās medības šajā teritorijā. Plāna izstrāde tika uzsākta 2020. 

gadā un no medniekiem uzraudzības grupā neviens neizrādīja interesi piedalīties, bet 

viedokļi no iepriekšējām sabiedriskajām apspriešanām ir ievākti, kā arī Tukuma novada 

vēstule un vēstule no apdrošinātājiem par šiem radītajiem zaudējumiem lielo zīdītāju dēļ ir 

mūsu rīcībā. 

Līga Blanka papildina – pašlaik šie jaunie noteikumi ir tikai kā ierosinājumi, jā pašlaik tie ir 

vairāk vienpusēji, bet ir iespējams šos ierosinājumus noteikumiem mainīt, iekļaujot 

mednieku viedokli.  

Ivars Lodiņš skaidro – medījamie dzīvnieki nav īpaši aizsargājamās sugas, kas nav dabas 

aizsardzības plāna mērķauditorija. Kā arī jāuzsver, ka plāns neiet kopā ar noteikumiem, jo 

plānā nekas nav pieminēts par medībām izņemot nepieciešamos papildus pētījumus, bet 

noteikumos ir kādas 6 vai 7 kardinālas izmaiņās, kas ļoti ietekmē medības ĶNP teritorijā. 

Moderators atbild – pašlaik šie ir tikai priekšlikumi un izstrādājot gala versiju šim plānam tiks 

ņemti vērā jūsu viedokļi un meklēsim kompromisu, jo mednieki, protams, ne tikai medī, bet 

dara arī citus apsaimniekošanas pasākumus, par ko ir noslēgti šie medību līgumi. 

ĶNP gids - Jānis Šlūke papildina – Jūsu, mednieku, augstākais likums ir Medību likums, bet 

mūsu, Dabas aizsardzības pārvaldes, ir ĶNP likums.  Diemžēl Medību likumā nav ne vārda par 

vides un dabas izglītības jautājumiem, nav minēts, ka tas būtu jūsu pienākums. Savukārt 

mūsu pienākums ir veicināt šo vides un dabas izglītību, ekoloģisko audzināšanu, bet nav 

neviena vārda par medībām. 

Medību kolektīva pārstāvis jautā – vai tiešām ierobežojot medības tiek panākts izglītojošais 

pasākums un attīstība? 

ĶNP gids - Jānis Šlūke atbild – es negribētu to apgalvot. Kas ir jāņem vērā ir šis traucējums, 

ne tikai traucējums apmeklētājiem, bet traucējums parka iedzīvotājiem, šajā gadījumā ar to 
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saprotot dzīvniekus kopumā. Jo piemēram, ja Jūs medījat kādu konkrētu sugu ar 

dzinējmedībām tiek traucētas arī citas sugas. Ja trūkst pētījumu ir tāds princips kā 

piesardzības princips, ko mēs vēlētos realizēt. 

Medību kolektīva pārstāvis uzsver – ka šāds piesardzības princips būtu saprotams, ja 

iepriekš medības šajā teritorijā nenotiku un pašlaik tās vēlētos atļaut, bet medības šeit ir 

notikušas visu šo laiku un nekāds zaudējums šīm dzīvnieku populācijām nav nodarīts. 

ĶNP gids - Jānis Šlūke norāda – bija periods, kad medības tika ļoti ierobežotas ĶNP teritorijā. 

DAP pārstāvis - Jānis Greivulis izsaka savu viedokli – ar pirmo medību kolektīvu tika noslēgts 

līgums tādēļ, ka  Lapmežciema iedzīvotāji sūdzējās par bebriem. Kad parādījās šāds kolektīvs 

nebija nekādas garantijas, ka neparādās kāds kolektīvs no malas. Līdz ar to visi kolektīvi 

iesniedza lūgumu noslēgt līgumus ar paplašinātām platībām, lai neparādītos citi kolektīvi. 

ĶNP gids - Jānis Šlūke piebilst – jā un tas ir tas ko mēs neaizveram un esam ieinteresēti, lai 

mednieki pilda šo funkciju ierobežot šīs sugas, kas nodara postījumus,  ietekmē dabas 

procesus. 

Ivars Lodiņš norāda – ka mednieki ir tādi paši parka apmeklētāji kā ogotāji un sēņotāji un viņi 

var izmantot parka teritoriju tieši tā pat. Uzskatīt, ka mednieki ar savu klātbūtni rada lielāku 

stresu ir ļoti tuvu demagoģijai, jo jums jau ir rezervāta zona, kur neviens mednieks nevar 

atrasties. 

ĶNP gids - Jānis Šlūke uzsver – ka šie priekšlikumi ir aizgājuši šajā vienā virzienā, jo nebija 

jūsu pārstāvniecības uzraudzības grupā uz ko jūs tikāt aicināti. 

DAP pārstāvis - Jānis Greivulis atbild – ka neviens nevarēja paredzēt, ka bez iepriekšējiem 

pētījumiem šie noteikumi tiks mainīti. Bet mednieki pašlaik ir piedalījušies visās sanāksmēs 

un Jūs esat dzirdējuši viņu viedokļus un šie priekšlikumi noteikumos ir bez jebkādas 

zinātniskās izpētes, līdz ar to tie ir izmetami. 

Dalībnieks (lauksaimnieks) izsaka savu viedokli par lauksaimniecības saistību ar medniekiem 

un to, ka mednieki palīdz aizsargāt lauksaimniecības laukus no meža dzīvnieku postījumiem. 

ĶNP gids - Jānis Šlūke jautā – vai Jums ir kādi ierobežojumi noteikti, ka Jūsu īpašumos 

nedrīkstētu izvietot kādus medību punktus, kur šie dzīvnieki nāk, lai sargātu Jūsu īpašumu? 

Dalībnieks atbild – nē nav. 

Medību kolektīva pārstāvis piebilst, lai nosargātu laukus ir nepieciešams samazināt 

dzīvnieku populāciju, jo mazāka būs populācija, jo mazāk cietīs pieguļošās teritorijas. 

ĶNP gids - Jānis Šlūke uzdod jautājumu DAP pārstāvim Jānim Greivulim – vai meža cūkām 

nebija šī situācija, kad valsts pasludināja šo ārkārtas situāciju sanitārajā jomā? 

DAP pārstāvis - Jānis Greivulis – jā, bet tieši parka dienvidrietumu stūris un pieguļošās 

lauksaimniecības zemes ir vesels perēklis ar nomedītajām un atrastajām meža cūkām ar šo 

Āfrikas cūkas mēri. 

Andis Liepa jautā – vai kaut kur Latvijā pēdējo 7  gadu laikā ir ziņas, ka cūku mēris ir pazudis 

nomedījot šos dzīvniekus? Tikai, ja izšautu visas meža cūkas mēris pazustu, bet 7 gadu laikā 

intensīvi medījot Āfrikas cūku mēris nav pazudis. Kāpēc ir tāds priekštats, ka ja jūs tagad 

medīsiet šī slimība pazudīs? 
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Mednieku kolektīva pārstāvis atbild – zinātnieki ir pierādījuši, ka, jo mazāk ir šo dzīvnieku 

populācija, jo mazāk ir mēris. 

ĶNP gids - Jānis Šlūke jautā – Vai bija kādi ierobežojumi meža cūku medīšanā brīdī, kad bija 

šī ārkārtas situācija? 

DAP pārstāvis -  Jānis Greivulis atbild – nē, pēc spēkā esošā plāna nebija nekādi 

ierobežojumi. 

DAP pārstāvis - Jānis Greivulis jautā – ar ko atšķiras tie medījamie dzīvnieki, kas dzīvo ārpus 

ĶNP un tie kas dzīvo ĶNP, ja dzīvnieku populācija ĶNP nevis samazinās, bet pieaug. Viņš 

stāsta, ka mednieki neapdraud dzīvnieku populāciju un ir izvērtēts ko un cik daudz var medīt, 

lai šīs dzīvnieku populācijas netiktu apdraudētas. 

Dalībnieks (lauksaimnieks) norāda, ka viņam 700 m attālumā no ĶNP robežas atrodas cūku 

ferma un, ja pārtrauktu medības pastāv liels risks šīm cūkām saslimt ar Āfrikas cūku mēri. 

Medību kolektīva pārstāvis norāda – ka jau pašlaik medības ĶNP teritorijā ir ļoti ierobežotas, 

jo ĶNP nav iespējams iztīrīt stigas un šaušanas sektorus. 

ĶNP gids - Jānis Šlūke jautā – lielākā daļa Jūsu medību notiek mežsaimnieciskajos mežos, vai 

jūs medījat vēl kādā citā teritorijā, kas ir īpaši aizsargājamā teritorija? Viņš norāda, ka ĶNP ir 

īpaši aizsargājama dabas teritorija, kuras apsaimniekošana notiek saskaņā ar  likumu par  

īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām, kā rezultātā šie apgrūtinājumi medībām ir radušies. 

Medību kolektīva pārstāvis jautā – vai Jums ir kādi ierobežojumi tūristu skaitam? 

ĶNP gids - Jānis Šlūke atbild -  dabas lieguma zonā bez Dabas aizsardzības pārvaldes 

rakstiskas atļaujas saņemšanas aizliegts organizēt brīvā dabā publiskus pasākumus, kā arī 

nometnes, kurās piedalās vairāk par 50 cilvēkiem, izņemot pasākumus un nometnes, kas tiek 

organizētas šim nolūkam paredzētās un speciāli ierīkotās vietās. 

Medību kolektīva pārstāvis norāda - dzinējmedībās nepiedalās 50 cilvēki, bet gan padsmit 

cilvēki, līdz ar to traucējums dabai ir mazāks nekā no šīs 50 apmeklētāju grupas. Kā arī 

redzams, ka plānā ir attīstīts tūrisms – jauni veloceliņi, pārvietojamās kafejnīcas u.t.t., kas 

ĶNP nepadara dabiskāku, bet gluži pretēji,  veicinās šos ļaužu pūļus. 

ĶNP gids - Jānis Šlūke norāda - ĶNP likumā ir noteikts šīs teritorijas zonējums un šie ļaužu 

pūļi tiek virzīti uz neitrālo zonu un ainavu aizsardzības zonu, lai šīs dabas vērtības, kas 

atrodas daba lieguma un citās zonās netiek pakļautas nevajadzīgiem riskiem. 

Ķemeru iedzīvotājs jautā – vai mainās nosacījumi ĶNP teritorijā, kas atrodas Tukuma novadā 

no tās teritorijas, kas atrodas Jūrmalas valstspilsētā? Vai nosacījumi meža apsaimniekošanai 

ĶNP teritorijā, kas atrodas  Tukuma novadā un tam, kas atrodas Jūrmalas valstpilsētā nevar 

būt atšķirīgs? 

DAP pārstāvis -  Jānis Greivulis atbild – nē, šos mežus apsaimnieko vienādi, uz visu ĶNP 

teritoriju attiecās vienādi noteikumi. 

Ķemeru iedzīvotājs izsaka vēlmi – Ķemeru un Jaunķemeru urbānajā vidē gar galvenajiem 

ceļiem  atļaut cirst kokus, aizvākt kritalas un sakopt šo urbāno vidi. 

ĶNP gids - Jānis Šlūke komentē – šis jautājums nav iekļauts dabas aizsardzības normatīvajā 

regulējumā. 
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Moderators noslēdz sanāksmi un aicina interesentus rakstiski iesniegt savus viedokļus un 

jautājumus uz norādītajiem kontaktiem līdz 21. septembrim septembrim - kemeri@enviro.lv, 

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

Grosbahs martins@enviro.lv, 25641455. 

Sanāksmes noslēgumā sanāksmes dalībnieks iesniedz DA plāna izstrādātājiem iesniegumu, 

kurš pievienots protokolam. 

Sanāksme tiek slēgta 19:30 

 

Sanāksmi protokolēja 

 

Līga Blanka 

SIA Enviroprojekts, Projektu vadītāja 
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Pielikums.  

Dalībnieku saraksts. 
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Sanāksmes dalībnieka iesniegums: 
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