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ATKRITUMI
+ 
• DAP akcija «Dabā ejot, ko atnesi, to aiznesi!» iesaistījās arī Pierīgas reģionālā administrācija un aizvāca

mazās atkritumu urnas, tā vietā izvietojot informatīvās zīmes, kas aicina aiz sevis dabā neko neatstāt!

• Tiek organizēti informatīvie semināri un pasākumi

• Visās piejūras pludmalēs ir izvietoti atkritumu konteineri – 2019.gada piejūras VARAM pētījuma rezultāti
apliecina, ka:

- Jaunķemeru pludmalē pasliktinās atkritumu noslodze
- Lapmežciemā - atkritumu noslodze ir nemainīga
- Bigauņciemā, Ragaciemā un Gausā Jūdzē - ir samazinājies atkritumu skaits

-
• Nav pietiekami daudz šo informatīvjo zīmju-īpaši vietās, kur veidojas neoficiālas atpūtas vietas

• Informatīvās norādes ir tikai latviešu valodā.

• Nav pieejami skaidri saprotami dabas teritorijas lietošanas noteikumi, īpaši svešvalodās. 

www.loodusegakoos.ee 
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CEĻU INFRASTRUKTŪRA
+
• Notiek aktīvi ceļu remontdarbi pašvaldību teritorijās un kopējais autostāvvietu skaits ir 

palielinājies;

• Ir veikta veloceliņu marķēšana dabā;

• Dabas objektu pieejamība ar ratiņkrēsliem - Dumbrāju laipa un Engures novada pašvaldības 
ierīkotā Kupskalnu dabas taka;

-
• Veloceliņu infrastruktūra nav attīstījusies un ir neapmierinošā stāvoklī;

• Salīdzinoši maz objektu ir pieejami ratiņkrēslos vai ar bērnu ratiņiem;

• 2019.gada VARAM piejūras pētījuma rezultāti apliecina, ka:

• Bigauņciemā ir atbilstoša (virs 50 auto)

• Klapkalnciemā ir pilnveidojama (virs 50 auto)

• Visā piejūras teritorijā autostāvvietas zem 50 auto ir novērtētas kā pilnveidojamas, 
kur tika konstatēta gan nepietiekama kapacitāte, gan kvalitāte.
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PĀRGĀJIENU MARŠRUTI, SOLIŅI UN 
PIKNIKA VIETAS
+
• Dabā marķētas 8 dabas takas ar labiekārtojumu un 6 kājāmgājēju/ velomaršruti, kas savstarpēji 

savienojami un kombinējami

• Papildus ir attīstīti un izveidoti pašvaldību un privātīpašnieku veidoti objekti

• Caur ĶNP vijas garo pārgājienu maršruti - Jūrtaka (marķēta dabā) un Mežtaka (plānots marķēt 

šogad)

• Dabas teritorijā ir iekārtotas 3 oficiālās piknika vietas

-
• Grūti uztverama sasaiste ar citiem dabas objektiem;

• Nav attīstīts pakalpojumu piedāvājums pie dabas taku sākuma/ beigām;

• Nepietiekams atpūtas vietu skaits;

• Nepietiekams taku izglītojošie un sporta (km; soļu skaitītāji) elementi
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INFORMĀCIJAS STENDI UN 
PARKA REKLĀMA

+
• Ir izveidota vienota vizuālā identitāte īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā;

• Regulāri informatīvie semināri;

• Informācija pieejama mājas lapā, sociālajos tīklos, vietējos laikrakstos, dalība plašāka 
mēroga akcijās

• Dabas izglītības un informācijas centra «Meža māja»attīstība un pasākumu organizēšana

• Ir izstrādāta aplikācija “Dabas tūrisms”

-
• Info stendi nav interaktīvi un grūti uztverami, jo satur par daudz informāciju vienuviet;

• «Meža mājas» potenciāls netiek pilnībā izmantots;

• Zema individuālo apmeklētāju izglītošana par uzturēšanos dabas teritorijā

5

SABIEDRISKĀS ĒDINĀŠANAS IESTĀDES 
UN SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
+
• Šobrīd ir pieejamas aptuveni 15 ēdināšanas iestādes dabas parkā un ap to.

• Starppilsētu sabiedriskais transports ir regulārs

• Dabas teritorijā ir pieejamas trīs velonomas, kā arī velonoma tiek piedāvāta gandrīz 

visās ĶNP teritorijā esošajās naktsmītnēs

-
• Trūkst sezonālās/ pārvietojamās ēdināšanas vietas

• Trūkst sabiedriskais transports uz konkrētiem dabas objektiem;

• Trūkst autonomo velo un skūtera nomju
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VIDES GIDI UN SERTIFIKĀCIJA

+

• Tiek organizēti informatīvie semināri;

• Ir palielinājies specializēto tūrisma pakalpojumu sniedzēju skaits tostarp dabas 

iepazīšana un aktivitātes dabā

-
• Nepastāv vides gidu sertificēšana un vienota sistēma Latvijā

• ĶNP nav dabas objektu, kurus iesaka apmeklēt tikai vides gidu pavadībā, kas 

mazina ĶNP vērtību individuālo tūristu vērtējumā

KOMENTĀRI

ESOŠIE TŪRISMA 
OBJEKTI

30.03.2021
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MEŽA TAKA ĶEMEROS PIE «MEŽA MĀJAS»
• Atjaunot un pielāgot situācijai, kad būs labiekārtots celiņš no parka uz Meža māju. 

• Kā taka izskatīsies pēc parka rekonstrukcijas? 

9

SĒRU DĪĶU LAIPA UN RAGANU PURVS
• Nepieciešams informācijas stends laipas sākumā pie veloturētāja.

• Stingri jākontrolē tūristu plūsma un uzvedība – ieteicams organizēt ekskursijas tikai gidu pavadībā un uzraudzībā.

ĶEMERU DZELZCEĻU STACIJA
• Informācijas stendu izvietošana ar apskates objektiem

• Labiekārtot apkārtni - tas ir pirmais, ko ierauga tūrists, atbraucot ar vilcienu. 

SĒRAVOTU VESELĪBAS AVOTS
• Informācijas stendu izvietošana par apskates objektu, jo ir atjaunotas trepes.

• Nevajadzētu popularizēt.

JAUNIE TŪRISMA 
OBJEKTI

30.03.2021
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1. LIELĀ TĪREĻA KARJERI/ 
UZPLUDINĀJUMI – LIELAIS ĶEMERU 
TĪRELIS
• Nepieciešams suvenīru piedāvājums un citi papildus

pakalpojumi

• Nepieciešams dabā marķērt pārgājienu maršrutu, lai 
individuālie tūristi justos droši 

• ĶNP jāizstrādā šo karjeru nākotnes redzējums

• Neatbalsta nodošanu apsaimniekošanai privātpersonām, 
jo svarīgi saglabāt esošo faunu un floru. Purva kurpju 
pasākumi nenes neko labu un tika atzīmēts, ka DAP 
uzdevums: «Aizsargāt vērtīgās ainavas, bioloģisko 
daudzveidību un kultūras mantojumu!»

11

2. SMĀRDES KARJERI 
– MAZAIS TĪRELIS 
(SMĀRDES PURVS)

• Šāda vieta nav iekļauta 
ceļvežos, būtu nepieciešams 
nomarķēt.

• Ja teritorija jau izpētīta, tad būtu 
labi šo vietu "palaist tūrisma 
tirgū", lai ceļš no Smārdes 
stacijas būtu piepildītāks ar 
tūristu piesaistes vietām. 

• Kas kontrolēs cilvēku plūsmu, 
ugunsdrošības pasākumus un 
savāks atkritumus?

12
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3. LAIVOŠANAS MARŠRUTI 
- VĒRŠUPĪTE, VECSLOCENE 
UN KAUGURU KANĀLS

• Veidot ērtu laivās iekāpšanas 
piestātni/laipu. 

• Veidot interaktīvu karti, lai izglītotu 
atpūtniekus.

• Kauguru kanāla laivošanas iespējas plānot
kontekstā ar citiem apkārtnes objektiem, 
piemēram, dolomīta karjeru rekreācijas
attīstību

• Nepieciešama pamatīga izpēte, ņemot
vērā, ka Kauguru kanāls robežojas ar
rezervāta zonu.

• Neatbalsta nekontrolētu laivošanu ĶNP, 
ņemot vērā ka te ir ligzdošanas vieta 
daudziem aizsargājamiem putniem!

13

4. NIEDRĀJU LAIPAS
PAGARINĀJUMS -
KAŅIERA EZERA DA KRASTS
• Jāmeklē sadarbības iespējas ar privātīpašnieku, 

piedāvājot alternatīvas, lai nodrošinātu kustību uz 

laivu bāzi.

• Laipa būtu jāveido apļveida līdz loģiskām beigām -

vai nu lai iziet uz ceļu, vai met līkumu un nāk 

atpakaļ.

• Šajā iecerē kāds būs risinājums maršrutam gar lielo 

ceļu drošības un atraktivitātes ziņā

• Kapitālā remonta gadījumā laipu plānot platāku.

• Kaņiera ezerā attīstīt papildus pakalpojumus –

plosts ar stikla dibenu, lai vērotu zemūdens pasauli, 

labiekārtotas makšķerēšanas vietas utml. Pozitīvs 

piemērs Alūksnes ezers

• Nakšņošana un putnu vērošana peldošos namiņos 

Kaņiera ezerā. Nokļūšana ar laivu.

14
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5. LABIEKĀRTOTA
TAKA AP MELNEZERU
- MELNEZERA
APKĀRTNE
• Attīstīt takas labiekārtošanu, īpaši 

mitrajā pusē. 

• Papildināt ar marķējumu arī uz citiem 
apskates objektiem.

• Iekārtot piknika/ugunskura vietas, 
nodrošināt tualeti. Apsaimniekošana 
jārisina kompleksi, tostarp piknika vietu 
rezervācijas, lai neizceļas interešu 
konflikti.

• Veikt regulārus audzinošus pasākumus 
publikai.

15

6. LIELĀ TĪREĻA LAIPAS
UN APKĀRTNE - LIELAIS
ĶEMERU TĪRELIS

• Papildināt ar informāciju par apsaimniekotāju, 

informācijas shēma, par tualetēm u.c.

• Nepieciešami regulējumi droniem un ugunskuru

dedzināšanai

• Jārisina problemātika ar stāvlaukuma kapacitāti un 

satiksmi "pīķa" laikā uz meža ceļa

• Veikt aktīvu individuālo apmeklētāju izglītošanu, jo 

nedrīkst aizmirst par dabas vērtībām (putniem, 

dzīvniekiem, floru) un to aizsargāšanu.

• Vajadzētu izvērtējumu tik plašu velonovietņu 

nepieciešamībai

• ALTERNATĪVS CEĻŠ KAJĀMGĀJĒJIEM 

JOPROJĀM IR AKTUALITĀTE, jo plānotais 

projekts labākā gadījumā realizēsies līdz 2025.gadam 16

15
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7. TAKAS ATZARS NO 
LŪŽŅU GRĀVJA 
SĒRAVOTA ATPAKAĻ UZ 
ĶEMERIEM

• Atbalstāma ideja.

• Ieteikums vai taku nevar izvest 
uz Ķemeru dzelzceļu staciju vai 
pāri dzelzceļam uz Lielo Tīreli? 
Šādā veidā savienojot ar 
pieejamu sabiedriskā transporta 
punktu.

17

9. RĪGAS JŪRAS LĪČA PELDVIETA
“JAUNĶEMERI” KĀ OFICIĀLA PELDVIETA

• Izvērtēt iespēju organizēt speciāli aprīkotu peldvietu invalīdiem.

• Visās pludmalēs papildināt ar informāciju un fotogrāfijām, izglītojot sabiedrību 

par gliemeņu, aļģu un citām piekrastes dabas vērtībām.

• Ietvert ĶNP izbūvējamo infrastruktūru peldvietā, kā arī norādīt pludmales 

piekļūšanai izmantojamās vietas, nobrauktuves operatīvajam transportam un 

koka laipas ar noejām pludmales apmeklētājiem.

• Nepieciešams ietvert arī peldvietas ieteicamos apsaimniekošanas pasākumus, 

ieskaitot izskaloto aļģu savākšanu un novietošanu.

18

8. KŪRORTA PARKS JAUNĶEMEROS, 
EKOSISTĒMU PROJEKTA TERITORIJĀ

Plānā paredzēt atbilstošus apsaimniekošanas pasākumus un 

norādīt pieguļošajās teritorijās infrastruktūras attīstīšanu.

17
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10. VECIE DŪŅU 
REĢENERĀCIJAS 
DĪĶI - ĶEMERI

• Šis objekts ir iekļauts 

Jūrmalas domes jaunā dabas 

izglītības centra izglītības 

programmās/moduļos, tāpēc 

šobrīd ieteiktu neko nedarīt.

• Aizbērt un uzstādīt mežu.

19

11. KOMPLEKSS RISINĀJUMS SATIKSMES
ORGANIZĀCIJAS UN DROŠĪBAS
UZLABOŠANAI GAUSAJĀ JŪDZĒ

• Vecajā Gausajā jūdzē ierobežot automašīnu braukšanu (izņemot apsaimniekošanai)

• Te tiks veidots jauns marķēts maršruts – vecā laupītāju ceļa maršruts.

• Gausās jūdzes ceļš ir ļoti labs veloekskursijai un veloceliņš ar cieto segumu būtu lielisks

• Mazākiem posmiem iekšzemē izpētes plānotas 2023.gadā.

• Ieteikumi no LVC:

• Drošākais risinājums automobiļu novietošanai būtu no autoceļa atdalīti stāvlaukumi, 

kuri iespējami maksimāli atvirzīti no autoceļa P128;

• Stāvlaukuma ierīkošanas gadījumā LVC nodrošinās apstāšanās aizliegumu autoceļa 

P128 malā ārpus stāvlaukumiem;

• «Pētījums par velosatiksmi un velosatiksmes infrastruktūru nacionālā mērogā» 

identificē prioritātes (http://veloplans.lv/wp-content/uploads/2017/08/Velo-

petijums_15012020.pdf) un šis posms atbilst pētījumā identificētajai 3. prioritātei -

pārējā mikromobilitātes infrastruktūra;

• LVC neiebilst, ja vietējā pašvaldība gājēju un velosipēdistu ceļa būvprojekta izstrādes 

un būvniecības darbus veic par saviem līdzekļiem, iepriekš noslēdzot līgumu ar LVC.

20

EURO VELO 13

19
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12. DOLOMĪTU KARJERI UN VECĀ
PIESTĀTNE

• Ieteikums ideju ģenerēšanā konsultēties ar 

BBMasloviem.

21

PIESTĀTNE

13. LABIEKĀRTOTA PIEEJA
SLOKAS EZERA Z KRASTĀ/
KLĪVES IELAS GALĀ

• Izstrādāt projektu, meklēt juridiski korektu iespēju to īstenot.

• Pieeja Klīves ielas galā un infrastruktūras objektu izbūve ir
noteikta Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā un Tūrisma 
attīstības rīcības plānā, kuru darbības termiņi ir paredzēti
līdz 2022. gada beigām

• Attīstot pieeju pie Slokas ezera no Klīves ielas puses, tiek
radīts jauns tūrisma infrastruktūras objekts, tiek savienoti
ĶNP tūrisma infrastruktūras punkti, piemēram, ar laivu 
pārceļoties uz pretējo ezera pusi (pie Dūņu ceļa), dažādojot 
nokļūšanas iespējas

• Attīstot projektu paredzēt laivu ielaišanas vietu, paredzot 
iespējamo auto transporta kustību pa šo ceļu. Kādas ir 
iespējas saskaņot ar KRC «Jaunķemeri»?

• Projekta ietvaros veikt apkārtnē esošo ēku apsekošanu un 
nepieciešamo rīcību, lai apkārtne būtu droša un sakopta!

22
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14. SAVIENOJUMS STARP 
JAUNĶEMERIEM UN ĶEMERIEM

• JPD plāno veikt konkrētas aktivītātes un finansēt no ārējiem finanšu intrumentu 
līdzekļiem:

• Apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošanu (2.5m platumā un 
1.14km garumā) gar Tūristu ielas kreiso pusi (Engures novada puse);

• Apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošanu (3m platumā un 3.5 
km garumā) gar Jaunķemeru ceļa kreiso pusi (Engures novada puse);

• Apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa atjaunošanu (2.5m platumā un 
0.18km garumā) no P128 Jaunķemeru rotācijas apļa līdz Jaunķemeru 
pludmales kāpām. 

• Kāds ir šī projekta pamatojums?

• Varētu uzlikt tiltiņu un atjaunot iespēju doties no Melnezera uz Lapmežciemu-
tur arī ir maršruts gan kājām, gan velo, tikai šobrīd pārrakts!

23

15. SLOKAS EZERA TAKAS 
ATZARS NO SLOKAS 
EZERA UZ SLOCENES 
KOOPERATĪVU

• Pārāk sarežģīts maršruts. Cik liels ir 
pieprasījums pēc tāda? Veikt 
bioloģisko izpēti pirms tūrisma 
maršruta projektēšanas.

• Būtu interesants maršruts 
piedzīvojumu meklētājiem. Slokas galā 
vajadzēs norādes, lai var atrast.

24
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16. REKULTIVĒTĀ KŪDRAS
(VECĀS JŪRMALAS) 
IZGĀZTUVE KĀ REKREĀCIJAS
VIETA - KŪDRAS IZGĀZTUVE

• Idejas rekreācijai - slēpošanas 

kalns ziemā, iznomāt teritoriju 

kādam uzņēmējam, kas visu gadu 

īsteno izglītojošas/rekreācijas 

aktivitātes, piemēram, pašiem savs 

"dinozauru parks" - saistībā ar 

savvaļas dzīvniekiem.

• Vieta lunaparkam.

25

17. MEŽTAKA – GARO 
PĀRGĀJIENU MARŠRUTS 
ĶNP TERITORIJĀ

Būtiski ir kartēs iekļaut tuvumā

esošos apskates objektus

26
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DAUDZFUNKCIONĀLA 
DABAS TŪRISMA 
CENTRA UN MEŽA 
PARKA IZVEIDE 
ĶEMEROS

2021.-2022.gadā notiks ēkas izbūve
un teritorijas labiekārtošana. Visu
informāciju par minēto projektu
lūdzu skatīt:
www.jurmala.lv/lv/attistiba/attisti
bas_projekti/2021_gads_/2020-
darbibas-programmas-
562specifiska-atbalsta-merka-
teritoriju-revitalizacija-regenerejot-
degradetas-teritorijas-atbilstosi-
pasvaldibu-integretajam-attistibas-
programmam-projekts-
daudzfunkcionala-dabas-turisma-
centra-jaunbuve-un-meza-parka-
labiekartojums-kemeros

27

KŪDRAS DZELZBETONA 
RŪPNĪCAS TERITORIJA 

• Vai nav pieejami līdzekļi degradēto teritoriju attīstīšanai?

• Tur ir lielisks potenciāls vadāt tūristus, stāstot par padomju 
laikiem. DAP vadītajā pārgājienā dalībnieki bija sajūsmā/ 
šokā.

28
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PALDIES PAR 
UZMANĪBU!

Māra Vilciņa
mara.vilcina@gmail.com

30.03.2021
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