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Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme 

2022.gada 6.septembrī plkst. 17:00 

Lapmežciema tautas namā, Liepu iela 2, Lapmežciems, Tukuma novads 

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. 

Ivars Lodiņš, jautā vai sanāksme tiek protokolēta? 

Moderators apstiprina, ka sanāksme tiek ierakstīta un tiks sagatavots arī sanāksmes 

protokols, kurš būs pieejams visiem interesentiem. 

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

pārstāvis, norāda ka ĶNP vīzijā nebūtu saglabājams formulējums, kurš iekļauj norādi par 

ūdens putnu nemedīšanu. Ūdensputnu medības vairs nenotiek un tāpēc nebūtu saglabājams 

šāds formulējums. ĶNP DA plāna 3.2. nodaļa par medībām nav uzrakstīta atbilstoši mūsdienu 

situācijai. Medības Latvijā ir tradīcijas, kas tiek mantotas un praktizētas no paaudzes 

paaudzē. Kaut arī ĶNP ir samērā liela vienlaidus teritorija, kas ir valsts īpašumā, tā nav izolēta 

vai norobežota platība. No ĶNP teritorijas dzīvnieki iet baroties parkam piegulošajās 

privātajās zemēs, nodarot to īpašniekiem ievērojamus materiālos zaudējumus, kuri nekādi 

netiek kompensēti. Notiek negadījumi uz ceļiem, kuros rodas daudz zaudējumi. Medības ir 

atvērti pasākumi, kuros var piedalīties jebkurš interesents. Medībās var iepazīt dabu, tajās 

tiek popularizēts ĶNP. Mednieki veic daudz nozīmīgus saimnieciskos darbus – biotehniskie 

darbi, teritorijas uzraudzība, ziņošana par dažādiem notikumiem, dabas procesiem.  

Piedāvātās izmaiņas Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.601 “Ķemeru 

nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk ĶNP IAIN) 

nav izdiskutētas ar visām iesaistītām pusēm, tajā skaitā medniekiem. 
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Dalībnieks jautā par invazīvo sugu izplatības novērtējumu – kuros biotopos šis jautājums ir 

izvērtēts? 

L. Blanka skaidro – ka katras jomas eksperts sniedza savas kompetences ietvaros ieteikumus 

invazīvo sugu apkarošanai. 

Dalībnieks jautā – par plānotajām izmaiņām 6.25.punktā. Kurš no ekspertiem ieteica šādas 

izmaiņas? 

L. Blanka atbild – šo ierosināju mežu biotopu eksperte. 

Dalībnieks jautā – kurš ierosināja izmaiņas ĶNP IAIN saistībā ar medībām? 

L.Blanka atbild – ierosinājumus iesniedza ĶNP DA plāna konsultatīvās grupas dalībnieks, ĶNP 

fonda pārstāvis Andis Liepa. 

Jānis Striško, Džūkstes mednieku biedrības pārstāvis, komentē un jautā – kāpēc vienas 

biedrības viedoklis tika ņemts vērā, bet citas biedrības viedoklis nē. 

L.Blanka skaidro, ka uzsākot plānu, jebkurš tika aicināts iesniegt pieteikumu dalībai plāna 

konsultatīvajā grupā, tāpat arī visas šīs konsultatīvās grupas sanāksmes bija atklātas un 

informācija par to norisi tika izsūtīta tiem, kas izrādīja vēlmi saņemt šo informāciju. 

Sanāksmes notika zoomā, līdz ar to interesentiem bija iespējams sekot līdz sanāksmēm. 

Moderators papildina – vēl iedzīvotājiem ir iespējams sabiedriskās apspriešanas gaitā izteikt 

savus viedokļus, kā arī darīt to vēlāk – pašvaldību atzinumu sniegšanas laikā. 

Edgars Juhnevičs norāda, ka ir sekojis līdz un piedalījies konsultatīvās grupas sanāksmēs, bet 

nav sagaidījis gaidīto – ĶNP turpmākās attīstības mērķos nav par cilvēku, tur ir tikai par 

putniem un dabu. Iedzīvotājiem, kuriem pieder īpašumi ir jāmaksā nodokļi un jāmaksā par 

meža inventarizāciju. Izstrādātajā ĶNP plānā nav bijusi pretimnākšana zemes īpašniekiem. 

Sniegtā informācija par iedzīvotāju veiktajām aptaujām ir nepatiesa, iedzīvotāji nav aptaujāti. 

Lūgums sniegt informāciju par zemes maiņas iespējām, par nodokļu atvieglojumiem. 

Dalībnieks jautā – ko nozīmē dabisko hidroloģisko apstākļu atjaunošana? 

L. Blanka skaidro - Meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas pasākumi ir sagrupēti 10 grupās – 

laukumveida,  līnijveida un punktveida. Hidroloģisko apstākļu nodefinēšanā prioritāri bija 

dabas vērtību nodrošināšana; infrastruktūras nodrošināšana (ceļi un dzelzceļš); esošo 

apdzīvoto vietu vajadzību nodrošināšana. Visas esošās apdzīvotās vietas un ceļu nodalījumu 

joslas ir noteiktas kā teritorijas kurās pieļaujama antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas, 

atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana. 

Inga Grīnfelde, hidroloģijas eksperte, papildina – visa ĶNP teritorija tika detalizēti izanalizēta 

un kā jau tika minēts esošās apdzīvotās vietas, tajā skaitā viensētas un tām piebraucamie ceļi 

ir noteiktas kā teritorijas kurās pieļaujama antropogēnas hidroloģiskā režīma izmaiņas, 

atļauta hidrotehniskā būvniecība un esošās hidrotehniskās būves uzturēšana. Papildus ir 

iezīmētas arī tādas teritorijas, piemēram pie Lapmežciema,  kur pieļaujamas antropogēnas 

hidroloģiskā režīma izmaiņas ja ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli tiek risinātas centralizēti, 

un meliorācijas sistēmas risinātas kompleksi. 

Dalībnieks norāda – teritorija starp Kaņieri un Lapmežciemu pēc pēdējām lietavām bija ļoti 

applūdusi. 
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I.Grīnfelde skaidro – daudzās no problēblēmvietām , ja tiks uzturētas tās meliorācijas 

sistēmas, kuras ar plāna nodefinēto piedāvājumu varēs uzturēt, aplūšanas problēmām 

nebūtu jābūt. Plāns paredz arī mozaīkveida sedimentu izņemšanu. 

Jānis Greivulis, Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieks, norāda, ka ja nebūtu veikta ezera 

ūdens līmeņa pazemināšana, ezers neaizaugtu. 

Dalībnieks norāda – ĶNP mērķis ir neiejaukšanās dabiskajos procesos, kāpēc tiek paredzēta 

iejaukšanās plānojot hidroloģiskos pasākumus? 

J. Greivulis norāda – “neiejaukšanās dabiskajos procesos” ir viens no apsaimniekošanas 

pasākumiem.  

Dalībnieks jautā – par piedāvātajām izmaiņām IAIN punkts 10.3. Vai par bebru darbības 

radīto zaudējumu kompensēšanu ir domāts ierosinot šo punktu? 

L. Blanka skaidro – Skatīt 10.1.2 punktu 

Dalībnieks komentē – pats kā mednieks šauj bebrus, likvidē bebru aizsprostus, lai netiktu 

bojāts ceļš Lapmežciems – Smārde, vēlas lai šī iespēja tiek saglabāta, jo pa ūdens noteces 

grāvjiem no apsaimniekotajām pļavām, pretējā gadījumā, nevar novadīt ūdeni no pļavām. 

Kaspars Valdmanis, norāda par pretrunīgo informāciju IAIN 6.15. punkta versijā, 

dzinējmedības notiek decembrī un janvārī, kultūraugi tad netiek ietekmēti. 

Un vēl jautājums – vai ir veikti aprēķini par to kādi būs zaudējumi Latvijas iedzīvotājiem ja šie 

ĶNP IAIN tiks apstiprināti. 

Andis Liepa, ĶNP fonda pārstāvis norāda – dzinējmedības nav pieņemamas ĶNP teritorijā, 

par to ka ir nekorekta piebilde par kultūraugiem, par to piekrītam. Medības ir sociāla 

problēma, medības, kas notiek ĶNP notiek īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kur dabas 

resursu (koksnes un citu resursu) ieguve ir ierobežota, bet faunas ieguve netiek ierobežota. 

J.Striško jautā vai medības kādam traucē? 

A. Liepa atbild - apmeklētājiem dzinējmedības traucē līdzīgā veidā kā dzīvniekiem, jo rada 

troksni un stresu, kā arī samazina dzīvnieku redzēšanas iespējas. 

J.Striško norāda, ka mednieki ir tie kuri iztīra ceļus savās medību platībās, un neviens cits 

apmeklētājs ziemas periodā uz šīm teritorijām nedodas.   

A. Liepa papildina - Nav pamatojums dzīvnieku skaita samazināšanai Ķemeru Nacionālā 

parka teritorijā kopumā. Medības saglabājamas tik daudz, lai novērstu visa veida dzīvnieku 

nevēlamus postījumus tādās vietās kā pagalmi, kultūraugu lauki vai īpaši aizsargājamo 

augu/dzīvnieku atradnēm u.c. 

J.Striško jautā – kā plānots kontrolēt 6.16. punktu – “izmantot un atrasties Nacionālā parka 

teritorijā ar svinu saturošu munīciju”. 

L.Blanka atbild – šāds nosacījums ir ierakstīts, lai nebūtu iespējams negodprātīgi interpretēt 

ierobežojumu izmantot svinu saturošu munīciju. 

Sanāksmes dalībnieks jautā – vai ir tā ka ĶNP teritorijā nav jaunaudzes? 10.1. punktā tā ir 

norādīts. 
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L. Blanka skaidro – jā, saskaņā ar meža apsaimniekošanas datiem ĶNP teritorijā nav 

jaunaudžu mežsaimnieciskā izpratnē. 

J. Striško norāda, ka piedāvātie grozījumi punktiem  6.15, 6.16, 9.10 , 10., 10.1., 10.3, 13. ir 

nekorekti, nepietiekami pamatoti. 

Medīt ievērojot šos nosacījumus nav iespējams. Dzinējmedības netraucē un medībās 

piedalās mednieki un viņu ģimenes locekļi. 

A. Liepa skaidro – medības vajadzētu nākotnē saglabāt tur, kur tās ir nepieciešamas un 

dzinējmedības ir aizliedzamas pilnībā, jo tās rada traucējumus gan apmeklētājiem, gan 

dzīvniekiem.  

A. Balandiņa – ziemā ĶNP apmeklē ne tikai mednieki un sniedz informāciju par apmeklētāju 

skaitu, saskaņā ar uzskaites iekārtas datiem Dunduru pļavās ziemas mēnešos. 

Sanāksmes dalībnieks jautā – kurš būs tas, kurš norādīs postījumu vietas un kas noteiks to 

kad varēs medīt?  Pastāv augsts korupcijas risks. 

Jautājums par piebarošanu – vai A.Liepas ganāmpulka kontekstā arī nepastāv epizootiju 

risks?  

A.Liepa skaidro – “postījumu vietas”, šis termins skaidrots Medību likumā. Un par 

piebarošanas vietām ierobežojums plānots attiecībā uz meža zemēm. Taurgovis netiek 

piebarotas meža zemēs. 

Klātesošie jautā par Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) pārbaudēm ganāmpulkiem, kas tiek 

turēti zālāju noganīšanai. 

DAP sniedz skaidrojumu – dabas aizsardzības pārvaldes inspektori neuzrauga PVD darbu. 

Sanāksmes dalībniece jautā vai ir plānoti pasākumi invazīvo sugu apkarošanai? 

L.Blanka atbild – jā ir paredzēti pasākumi invazīvo sugu apkarošanai. Pasākuma īstenošana 

atkarīga no iespējām tos īstenot. 

Sanāksmes dalībniece jautā – vai kormorāni ir plānā noteikta kā invazīvā suga. Ir novēroti 

krituši kormorāni. 

L. Blanka atbild – nē, nav noteikta.  

DAP pārstāve papildina kormorāna ienākšana ĶNP teritorijā saistīta ar klimata pārmaiņām. 

Viens no veidiem kā ierobežot kormorānu skaitu ir radīt traucējumus (troksni) kormorānu 

ligzdošanas laikā. 

Lūgums sniegt konkrētus faktus un informāciju ja ir novēroti krituši putni. Novērojot kritušus 

kormorānus ciema teritorijā būtu jāvēršas PVD. 

Klātesošie jautā – vai ir saņemta vēstule no Tukuma novada pašvaldības par medībām? 

L.Blanka atbild – vēstule ir saņemta, šajā vēstulē ir pausts atbalsts esošā normatīvā 

regulējuma saglabāšanai. Piedāvātie priekšlikumi ir ierosinājumi, kas vēl nav apstiprināti, un 

ir vēl diskutējami.  

Klātesošie jautā – vai saņemot atšķirīgus viedokļus nebūt jāuzaicina pašvaldības, PVD, 

mednieku pārstāvji, Zemnieku saeima u.c. un jāizdiskutē šie jautājumi. 
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A.Liepa komentē –par medībām ĶNP būtu jānodala diskusijas priekšmets – vai mēs runājam 

par medībām medību saimniecībā, vai par medībām īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. 

Medību saimniecībās nosacījumiem medībām ir jāatšķiras no nosacījumiem ĶNP. 

Klātesošie jautā – vai A. Liepas rīcībā esošie ganāmpulki ir PVD uzskaitē? 

A.Liepa atbild – jā? 

A. Širovs, Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis papildina, DAP iznomā zemes zemju 

apsaimniekotājiem un DAP neveic ganāmpulka uzraudzību, tas ir citas valsts institūcijas (šajā 

gadījumā PDV) kompetencē esošs jautājumiem.  

Klātesošais jautā – vai ir veikti zaudējumu aprēķini zemju īpašniekiem šī jaunā plāna 

izstrādes kārtībā.  

A. Širovs atbild -  Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts saskaņā ar noteikumiem, kas 

nosaka kādam jābūt šī plāna saturam. Šādi specifiski aprēķini noteikti ka būtu interesanti, bet 

tādu aprēķinu veikšana netiek noteikta kā obligāta prasība. 

Klātesošie jautā – jau šobrīd ir ierobežoti resursi dabas vērtību apsaimniekošanai, vai 

plānojot jaunu ĪA biotopu izveidošanu pietiks resursu to izveidei? 

L.Blanka skaidro – plānots optimistiskais, dabas vērtību izveidei labvēlīgākais, scenārijs. Tiek 

sniegts pārskats, kur varētu izveidoties ES nozīmes biotopi. 

M.Grosbahs papildina – ieplānotie dabas vērtību apsaimniekošanas pasākumi nav obligāti, 

to īstenošana ir zemes īpašnieku ziņā.  

Klātesošie jautā – vai parka robeža ir noteikta ar koordinātēm un vai biotopu 

apsaimniekošanas pasākumu robežas ir noteiktas tikai datorā vai atbilstoši situācijai dabā? 

M.Grosbahs atbild, ĶNP robežas ir noteiktas ar koordinātām ĶNP likumā 2013.gadā, biotopu 

robežas ir noteiktas atbilstoši mežu nogabalu datiem, zemes vienību robežām vai citiem 

kartogrāfiskajiem datiem, koordinātu uzmērījumi lauka apstākļos biotopu robežām nav 

veikti, bet biotopu teritorijas ir apsekotas dabā un poligoni atbilst situācijai dabā. 

Klātesošie diskutē par to vai tas ir atbildīgi no valsts puses izveidot ĶNP teritorijās, kur 

atrodas privātīpašumi?  

ĶNP ir izveidots 1997.gadā un ar mērķi saglabāt dabas, kultūrvēstures un kurortoloģijas 

vērtības, veicināt nenoplicinošu saimniecisko darbību, tūrismu un vides izglītību. 

M. Vilciņa papildina, ka attiecībā uz tūrismu 2022.gadā ĶNP tika veikta aptauja, Vidzemes 

augstskolas vadībā un dati par šiem aptaujas rezultātiem ir pieejami DA plānā. 

Moderators aicina klātesošos iesniegt savus jautājumus plān aizstrādātājiem 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 20:30 

Sanāksmi protokolēja 
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Līga Blanka 

SIA Enviroprojekts, Projektu vadītāja 

Pielikums. Dalībnieku reģistrācijas lapa 
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