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Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas videokonference 

2020.gada 22.oktobrī plkst. 17:00 

Tiešsaistē 

Plānu izstrādā SIA “Enviroprojekts” 

SANĀKSMES PROTOKOLS 

 

Sanāksme norisinās tiešsaistē platformā ZOOM. Lai pieslēgtos sanāksmei, dalībniekiem 

nepieciešams reģistrēties plāna izstrādātāja veidotā anketā (pievienota pielikumā). Anketā 

reģistrējušies 15 dalībnieku. Augstākajā apmeklējuma punktā sanāksmē bijuši 40 dalībnieki no 

kuriem 25 anonīmi. 

 

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

  

Sanāksmes sākums: 17:05 

Sanāksmi atklāj Moderators, iepazīstinot ar sevi, videokonferenci un tās mērķiem, kā arī 

piesaistītajiem ekspertiem. Iepazīstina klātesošos ar videokonferences darba kārtību un noteikumiem, 

kā arī skaidro par izplatītajiem informatīvajiem materiāliem un kur tie ir atrodami. 

Moderators piesaka Līgas Blankas prezentāciju. 

Līga Blanka sniedz īsu prezentāciju par Ķemeru Nacionālo parku (ĶNP), dabas aizsardzības plānu, tā 

izstrādes mērķiem, kārtību un nepieciešamību. 

Moderators piesaka diskusijas daļu. 

Dalībnieks Edgars jautā: 

- Iedzīvotāju viedoklis nekad netiek ņemts vērā, vai vispār ir jēga piedalīties sanāksmēs un 

izteikt savu viedokli? Ir jūtama attieksme, ka cilvēks ir pēdējā vietā un daba tiek saudzēta uz 

zemes īpašnieku rēķina. Vēlētos lai tiek atļauts saimniekot Nacionālā parka (NP) teritorijā, 

pat ja ar stingriem ierobežojumiem.  

Gita Strode lūdz iedzīvotājus griezties pie Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) ar konkrētiem 

piemēriem un zemes vienībām, kurās ir vēlme ko darīt, jo gadās dažādi gadījumi – gan tādi, kad 

dezinformācijas dēļ lietas, ko īpašnieks vēlas darīt jau ir atļautas un īstenojamas, gan gadījumi, kad ir 

iespējams meklēt kompromisu un iespējams vismaz daļēji īstenot īpašnieka ieceres. Ne vienmēr 

visiem viss tiks atļauts, taču DAP ir atvērta komunikācijai un iespējai vērtēt priekšlikumus. 

Andris Širovs lūdz iesniegt konkrētus piemērus vērtēšanai. Uzsver, ka nav pareizi teikt, ka NP 

teritorijā viss, visur ir aizliegts, jo NP ir dažādas zonas, apdzīvotas vietas un viensētas. Aicina sūtīt 

informāciju, vēlmes un idejas uz prezentācijā norādītajiem kontaktiem un iesūtītā informācija tikšot 

izskatīta. 

Jautājums no dalībnieka Nikolaja Kasparenko: 

-  Vai kādreiz būs iespēja uz mana vectēva zemes būvēt māju – zeme ir un darīt neko nevar? Ir 

bijis interesēties pašvaldībā un saņemta atbilde – neko darīt nedrīkst. Par 8 hektāriem zemes, 

kura vienkārši stāv neapstrādāta tiek regulai maksāts nodoklis. 
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Moderators jautā vai ir veikta konsultēšanās Lauku atbalsta dienestu (LAD)? Tiek atbildēts, ka 

konsultēšanās ar LAD nav bijusi. 

Moderators lūdz LAD pārstāvja komentāru par situāciju. 

Armands Petrovs skaidro - ja zemes gabalā ir konstatēti bioloģiski vērtīgi zālāji, ir iespējams pieteikt 

šīs platības LAD atbalsta maksājumiem. Ir iespējams zemi pieteikt atbalsta maksājumiem arī par 

vienkāršu tās appļaušanu, arī ja nav konstatēti bioloģiski vērtīgi zālāji. 

Dalībnieks Nikolajs Kasparenko papildina jautājumu: 

- Savā laikā (pirms 28 gadiem) vecvectēvam uz zemes bijusi māja un apsaimniekota zeme. Kas 

ir mainījies pa šo laiku, ka nevar vairāk neko būvēt? Gribētos mantojumu izmantot lietderīgi.  

Andris Širovs atgādina, ka nepieciešams iesniegt konkrētus piemērus vērtēšanai. Skaidro, ka diemžēl 

pašvaldības dažkārt attiecībā uz iespējamajām darbībām NP teritorijā neiedziļinoties atbild, ka tur 

neko nav iespējams darīt, kas ne vienmēr ir taisnība, tāpēc zemes īpašnieki tiek aicināti sazināties ar 

Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) administrāciju vai ierasties pie ĶNP administrācijas, lai konsultētos 

un iegūtu informāciju par iespējām ko veikt savā zemē. 

Dalībnieks Edgars norāda: 

- Ir zvanījis un interesējies LAD un saņēmis atbildi, ka vienīgais uz ko var daudz kur var 

pretendēt ir atbalsts meža teritorijās, uz kuru lielākā daļa zemes īpašnieku nevar pretendēt. 

Saistībā ar Kaņiera ezera ūdens līmeņa celšanu daļa zālāju ir pārvērtušies sūnājos. 

Moderators piezīmē, ka dabas aizsardzības plāna (Plāna) izstrādes gaitā paredzēts hidroekoloģiskais 

vērtējums, kas tiks skatīts kompleksi visā ĶNP teritorijā un tiks ņemti vērā iedzīvotāju ieteikumu un 

priekšlikumi.  

Jautājumu uzdod dalībnieks Jānis Eizāns: 

- Kā izstrādātais plāns varētu ietekmēt Bigauņciema iedzīvotājus? Kā mainīsies apbūves 

zonas? 

Moderators skaidro, ka zonējums tiks pārskatīts un atjaunots ņemot vērā “Dabas skaitīšanas” 

rezultātus un pārējos ekspertu slēdzienus un viedokļus, kas tiks iegūti Plāna izstrādes gaitā.  

Dalībnieka Jānis Eizāns jautā: 

- Vai ir plānota upes drenāžas uzlabošana, vai mainīsies apbūves zonas? Zemes gabali applūst 

un to izmantojamība stipri samazinās? 

Andris Širovs komentē - Plāna izstrādes laikā tiks pētīta hidroloģiskā situācija un meklēts, kur to 

iespējams un nepieciešams uzlabot. Lai gan DAP neveiks meliorācijas grāvju rakšanu vai tīrīšanu 

ciema teritorijā, jo tā ir pašvaldības un zemes īpašnieku atbildība, ja tas būs iespējams un 

nepieciešams, ir iespējams veikt pamatotu zonējuma maiņu. Tiks konstatētas un ieteiktas 

nepieciešamās aktivitātes. 

Dalībnieks Jānis Eizāns papildina: 

- Atjaunojot purvainās teritorijas NP, ticis pacelts ūdens līmenis ciema virzienā un Slocenes 

upe ir tikusi pārpurvota.  

Moderators skaidro, ka nepieciešams noformulēt šo jautājumu konkrēti, rakstiski un iesniegt Plāna 

izstrādātājiem, lai tas var tikt izskatīts hidroģeoloģiskās izpētes procesā. 

Dalībnieks Aldis Donis norāda: 



Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 

- Pašvaldības mēdz pārkāpt pastāvošo likumisko kārtību, pretlikumīgi dalot zemes gabalus 

mazākās vienībās. Jābūt lielākai DAP lomai ĶNP teritorijā un pašvaldībai nepieciešamībs 

savas  darbības skaņot ar to. 

Andris Širovs apstiprina, ka ir aktuāla problēma ar zemes gabalu sadalīšanu piekrastes ciemos. 

Aicina iedzīvotājus piedalīties pašvaldības teritorijas plānošanas procesos un sabiedriskajās 

apspriešanās. 

Dalībnieks Aldis Donis skaidro: 

- Pašvaldības pašas savu plānojumu bieži neievēro un nodarbojas ar patvaļu. 

Dalībnieks Ivars Lodins: 

- Pārstāvu medniekus dažādos līmeņos, gan medniekus pārstāvošās organizācijas, gan 

mednieku kluba līmenī. Vēlētos lai mednieki tiek iesaistīti plāna izstrādē un tiktu uzklausīts to 

viedoklis. Jāmeklē kompromisi, kā medīt un saudzēt dabu, tā lai mednieki netiek nesamērīgi 

ierobežoti, bet, lai tiek saglabātas dabas vērtības tā, kā to vēlas DAP. Ir bijuši gan ļoti labi, 

gan ļoti slikti sadarbības piemēri. Būtu nepieciešams izdiskutēt, kāda ir pamatotība dažādiem 

liegumiem un zonējumiem ĶNP. 

Gita Strode aicina medniekus un mednieku biedrību pārstāvjus pieteikties sūtot informāciju plāna 

izstrādātājiem vai viņai personīgi, ar lūgumu tikt iekļautiem plāna izstrādes uzraudzības grupā. Šādi, 

mednieku biedrībām būs iespēja sekot līdzi tam, kas notiek un piedalīties lēmumu pieņemšanā. 

Līdzīgi rīkoties tiek aicināti arī tie iedzīvotāji, kuri vēlas tikt iekļauti uzraudzības grupā. 

Dalībniece Aiva Jakovela uzdod jautājumu:  

- “Vai izstrādājot jauno dabas plānu pieļaujiet, ka iepriekšējā zonējuma teritorijas varētu 

mainīties – konkrēti dabas lieguma zonu samazināšanas virzienā, jo tur pierasts – ļoti stingi 

ierobežojumi. Vai pieļaujiet, ka dabas lieguma zonā būtu atvieglotāki noteikumi – interese ir 

orientēšanās sacensību kontekstā.” 

 

Interesē organizēt orientēšanās sacensības ĶNP teritorijā, dabas lieguma zonā. Liekas, ka 

citreiz dabas vērtības Latvijā ir par daudz un visa Latvija ir aizsargājama dabas teritorija. 

Kāds ir viedoklis par orientēšanās sacensībām? 

Līga Blanka komentē - zonējums tiks skatīts saistībā ar dabas vērtībām, kas tikušas un tiks 

konstatētas Plāna izstrādes gaitā. Nepieciešams sūtīt informāciju par konkrētu interesējošo zonu. 

Andris Širovs skaidro, ka saskaņojot ieceri ar DAP, šādas sacensības ir iespējams organizēt jau tagad. 

Dalībniece Aiva Jakovela komentē: 

- Ir pieredze, ka šādās teritorijās ļoti bieži nesaskaņo pasākumus. Informācija par interesējošo 

teritoriju tiks iesūtīta plāna izstrādātājiem. 

Dalībnieks Zigmārs jautā:  

- “Dabas aizsardzības plāns un teritorijas attīstības plāns bieži netiek uzlikts viens uz otra 

(nesaskan).” 

Gita Strode skaidro, ka izstrādājot Plānu tiek skatīts arī teritorijas plānojums (TP) un tiek 

identificētas pretrunas. Plāns ir rekomendējošs dokuments, taču saistošas var kļūt tā ieteiktās izmaiņas 

ĶNP likumā vai ĶNP individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos. Pašvaldībām 

izstrādājot TP ir jāņem vērā ĶNP likums un noteikumi, jo tie ir augstāk stāvoši dokumenti. Nereti 

pašvaldības neņem vērā šos noteikumus un ieplāno ar augstāk stāvošiem likumiem konfliktējošu TP. 
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Pašvaldība tiek iekļauta uzraudzības grupā, līdz ar sabiedrības interešu grupām, valsts iestādēm un 

citiem.  

Dalībnieks Zigmārs komentē:  

- Diemžēl pašvaldībai reizēm aizmirstas ieskatīties DA plānā. 

Moderators aicina dalībniekus izteikties un uzdot jautājumus. 

Jautājumi no videokonferences dalībniekiem neseko. 

Moderators nolasa pirms sanāksmes iesūtītos jautājumus: 

- Vai būtu iespējams sakārtot un pieskatīt tūristu vietas ĶNP? 

Andris Širovs skaidro - tūrisms ir gan iespēja, gan problemātisks jautājums. Nepieciešams zināt 

precīzas vietas, kuras nepieciešams pieskatīt un vai tās ir DAP veidotas un uzturētas vai privātpersonu 

uzturētas. Plānā tiks skatīts un izvērtēts arī tūrisms. 

- Vai ĶNP ir plānots sakārtot infrastruktūru, ceļus un meliorācijas sistēmas? 

Jautājums jau ticis atbildēts iepriekš, pie tā nekavējas. 

- Vajadzētu ieviest centralizēto kanalizācijas sistēmu Lapmežciemā un Bigauņciemā. 

Tas ir Pašvaldību kompetencē. 

- Vajadzētu būt vairāk soliņiem, atkritumu urnām un informācijas norādēm. 

Tas tiks risināts izstrādājot plāna daļu par tūrismu. 

- Pavasaru-Odiņu polders (netiek kopts jau 30 gadus un to sabojājuši bebri, vienīgo reizi 

nopļauts 2019. gadā) 

Andris Širovs skaidro, ka apsaimniekošana poldera teritorijā ir nepieciešama un atļauta, taču, ja 

iedzīvotāji zemes īpašumus kāda iemesla dēļ neapsaimnieko, neviens viņus nevar uz to piespiest. 

Diemžēl iedzīvotāju struktūra šajā teritorijā ir ļoti sadrumstalota. No DAP skatu punkta labākais 

variants būtu poldera zemju īpašniekiem apvienoties un veikt apsaimniekošanas pasākumus vienoti. 

- Kaņiera ezerā putnu savairošanās veicina zivju populāciju sarukšanu ezerā. Tūristi piemēslo 

mežus un pludmales un pēc tiem nekas netiekot savākts. 

Moderators piebilst – Plāna izstrādes procesā tiek plānota plaša ornitoloģijas sadaļa un šie jautājumi 

tiks skatīti, līdz ar hidroloģijas jautājumiem. 

- Problemātiska esot situācija, ka Lapmežciemā un Bigauņciemā neattīrīti notekūdeņi tiek 

novadīti apkārtējā vidē un pasliktina situāciju. 

Šis ir pašvaldību jautājums un tas ir jāsakārto tām. 

- Ap ciemiem mežā tiek gāzti atkritumi. Katram iedzīvotājam jābūt savai kompostēšanas 

kaudzei. 

Moderators aicina dalībniekus izteikties. Jautājumu vai ieteikumu nav. 

Andris Širovs piezīmē, ka ĶNP administrācija Plāna izstrādes gaitā saņēmuši dažādus jautājumus, 

kas pārsvarā iedalās 2 grupās. Daļa cilvēku interesējas vai savā teritorijā var īstenot kādu konkrētu 

ieceri, un daļa cilvēku lūdz, lai to teritoriju izslēdz no ĶNP vai lai tai tiek mainīts funkcionālais 

zonējums. Šādu iespēju Plāna izstrāde paver, taču tam nepieciešams faktos balstīts pamatojums. Lūdz 

jebkuru interesentu iesaistīties Plāna izstrādes procesā. 





  

Dalībnieku ievērībai! 
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām (GDPR) informējam, ka pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, dabas aizsardzības plāna izstrādātājs apstrādā Jūsu personas datus, lai: 
- gūtu apliecinājumu un analizētu sabiedrības iesaisti dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā, 
- nodrošinātu turpmāko saziņu par izmaiņām dabas aizsardzības plāna projektā un nosūtītu informatīvos materiālus (t.sk. informāciju par turpmākajiem pasākumiem) atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. 
panta 1. punkta a) apakšpunktam. 
Personas dati tiks neatgriezeniski anonimizēti pēc dabas aizsardzības plāna apstiprināšanas. 
Jums ir tiesības pieprasīt labot vai dzēst sanāksmes dalībnieku sarakstā un protokolā fiksēto Jūsu dalību šajā pasākumā. 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Pēteris Blumats, adrese: Mazā nometņu iela 31, Rīga, tālr.: 29262684, e-pasts: peteris@enviro.lv; 
Informējam, ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos, fiksējot arī Jūsu dalību šajā pasākumā.  

 

 

Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas videokonference 

2020.gada 22.oktobrī plkst. 17:00, tiešsaistē. 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds/ 

lietotājvārds 

Jūsu pārstāvētā sabiedrības 

grupa/uzņēmums/iestāde 

Jums piederošās zemes 

vienības kadastra apzīmējums 

Jūsu e-pasts 

1. Kārlis Lapiņš Dabas aizsardzības pārvalde  karlis.lapins@daba.gov.lv 

2. Agnese Balandiņa Dabas aizsardzības pārvalde  agnese.balandina@daba.gov.lv 

3. Linda Liepiņa Dabas aizsardzības pārvalde  lindaliepina@daba.gov.lv 

4. Jānis Zitāns AS "Latvijas valsts meži" 90820020136 j.zitans@lvm.lv 

5. Everita  Zaķe-Kļaviņa privātpersona  everita.zake@gmail.com 

6. Dace Šķēle privātpersona, zemes īpašniece 80880080017 dace.strele@gmail.com 

7. Ilze Reinika Dabas aizsardzības pārvalde  ilze.reinika@daba.gov.lv 

8. Rita Ansule Jūrmalas pilsētas dome  rita.ansule@jurmala.lv 

9. Jānis Artemjevs Jūrmalas pilsētas dome  janis.artemjevs@jurmala.lv 

10. Andris Širovs Dabas aizsardzības pārvalde  andris.sirovs@daba.gov.lv 

11. Rigmora Uva Riekstiņa Īpašums 13000251235 rigmorar@inbox.lv 

12. Aleksandra Puriņa Ķemernieki  aleksandra.p@inbox.lv 

13. Gita Strode Dabas aizsardzības pārvalde  gita.strode@daba.gov.lv 
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Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām (GDPR) informējam, ka pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, dabas aizsardzības plāna izstrādātājs apstrādā Jūsu personas datus, lai: 
- gūtu apliecinājumu un analizētu sabiedrības iesaisti dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā, 
- nodrošinātu turpmāko saziņu par izmaiņām dabas aizsardzības plāna projektā un nosūtītu informatīvos materiālus (t.sk. informāciju par turpmākajiem pasākumiem) atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. 
panta 1. punkta a) apakšpunktam. 
Personas dati tiks neatgriezeniski anonimizēti pēc dabas aizsardzības plāna apstiprināšanas. 
Jums ir tiesības pieprasīt labot vai dzēst sanāksmes dalībnieku sarakstā un protokolā fiksēto Jūsu dalību šajā pasākumā. 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Pēteris Blumats, adrese: Mazā nometņu iela 31, Rīga, tālr.: 29262684, e-pasts: peteris@enviro.lv; 
Informējam, ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos, fiksējot arī Jūsu dalību šajā pasākumā.  

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds/ 

lietotājvārds 

Jūsu pārstāvētā sabiedrības 

grupa/uzņēmums/iestāde 

Jums piederošās zemes 

vienības kadastra apzīmējums 

Jūsu e-pasts 

14. Marika Kuciņa Bigauņciems, privātīpašumd 90660060491 kucina.marika@inbox.lv 

15. Irisa Mukāne Dabas aizsardzības pārvalde  irisa.mukane@daba.gov.lv 

16. Armands Petrovs Lauku atbalsta dienests  armands.petrovs@lad.gov.lv 

17. Līga Blanka Plāna izstrādātājs  liga@enviro.lv 

18. Pēteris Blumats Plāna izstrādātājs  peteris@enviro.lv 

19. Laine Roziņa Plāna izstrādātājs  laine@enviro.lv 

20. Mārtiņš Grosbahs Plāna izstrādātājs  martins@enviro.lv 

21. Janis Eizans   janis.eizans@gmail.com 

22. Kate B   katefb@inbox.lv 

23. Aiva.Jakovela    

24. Aldis.Donis    

25. Andis Liepa    

26. andis.purs    

27. Andrejs Dobelis    

28. Anita Zarina    

29. Dace Butāne    

30. Dace Ozola    



  

Dalībnieku ievērībai! 
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām (GDPR) informējam, ka pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, dabas aizsardzības plāna izstrādātājs apstrādā Jūsu personas datus, lai: 
- gūtu apliecinājumu un analizētu sabiedrības iesaisti dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā, 
- nodrošinātu turpmāko saziņu par izmaiņām dabas aizsardzības plāna projektā un nosūtītu informatīvos materiālus (t.sk. informāciju par turpmākajiem pasākumiem) atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. 
panta 1. punkta a) apakšpunktam. 
Personas dati tiks neatgriezeniski anonimizēti pēc dabas aizsardzības plāna apstiprināšanas. 
Jums ir tiesības pieprasīt labot vai dzēst sanāksmes dalībnieku sarakstā un protokolā fiksēto Jūsu dalību šajā pasākumā. 
Pārzinis personas datu apstrādei ir Pēteris Blumats, adrese: Mazā nometņu iela 31, Rīga, tālr.: 29262684, e-pasts: peteris@enviro.lv; 
Informējam, ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos, fiksējot arī Jūsu dalību šajā pasākumā.  
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vienības kadastra apzīmējums 

Jūsu e-pasts 

31. Irena Romanovska    

32. Ivars Lodins    

33. Jānis Štrauss (HPP)    

34. 

Ksenija Bendzu** 

(Ksenija)    

35. Māra Vilciņa (Māra)    

36. Mārtiņš Ozols (Mārtiņš)    

37. nikolajskasparenko    

38. Zane (zane.laivina)    

39. Askolds    

40. Brigita    

41. Dacee    

42. Edgars    

43. Evita    

44. Ingrida    

45. iPhone    

46. Marcis    
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Pārzinis personas datu apstrādei ir Pēteris Blumats, adrese: Mazā nometņu iela 31, Rīga, tālr.: 29262684, e-pasts: peteris@enviro.lv; 
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47. Zigm?** (ZL)    

48. .    

 


