
ĶEMERU NACIONĀLĀ PARKA DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES 

1. UZRAUDZĪBAS GRUPAS SANĀKSME 

2020.gada 9.februārī plkst. 13:00 

Tiešsaistē 

Plānu izstrādā SIA “Enviroprojekts” 

SANĀKSMES PROTOKOLS 

 

Sanāksme norisinās tiešsaistē platformā ZOOM. Lai pieslēgtos sanāksmei, dalībniekiem tika nosūtīta 

pieslēgšanās saite, ko bija iespējams iegūt, reģistrējoties sanāksmei plāna izstrādātāja mājas lapā.  

Sanāksmi vada: Gita Strode, Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore 

Moderators: Pēteris Blumats, SIA “Enviroprojekts”, projekta sabiedrisko attiecību speciālists  

Sanāksmes sākums: 13:00 

Sanāksmi atklāj Gita Strode un dod vārdu plāna izstrādātājiem. 

Moderators iepazīstina klātesošos ar uzraudzības grupas (turpmāk – UG) sastāvu, sanāksmes iekšējās 

kārtības noteikumiem un dienas kārtību. 

Līga Blanka iepazīstina klātesošos ar sanāksmes mērķiem: 

 Informēt par dabas aizsardzības (turpmāk – DA) plāna izstrādes ietvaros izveidotās UG 

funkcijām; 

 Informēt UG par līdz šim saņemtajiem priekšlikumiem, kas būtu izvērtējami DA plāna ietvaros; 

 Pieņemt lēmumu par nepieciešamību DA plāna izstrādes ietvaros sagatavot priekšlikumus 

grozījumiem normatīvajos aktos; 

 Aicināt UG dalībniekus iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus, kas būtu izvērtējami; 

 Informēt UG dalībniekus par turpmākajiem darbiem līdz nākošajai UG sanāksmei. 

Gita Strode iepazīstina klātesošos ar plāna izstrādes uzraudzības grupas funkcijām: 

 izskatīt priekšlikumus par veicamajiem dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanas pasākumiem; 

 izvērtēt dabas resursu izmantošanas iespējas, kas neapdraud īpaši aizsargājamās sugas, biotopus 

un to dzīvotnes; 

 izskatīt un izvērtēt priekšlikumus par pieļaujamajiem un aizliegtajiem darbību veidiem, ņemot 

vērā attiecīgās aizsargājamās teritorijas īpatnības, kā arī tās izveidošanas un aizsardzības mērķus 

un uzdevumus; 

 pieņemt lēmumus par atsevišķu karšu nepieciešamību vai apvienošanu; 

 iesaistīties plāna projekta izskatīšanā, kā arī, ja nepieciešams, ierosināt pārstrādāt plāna projektu, 

mainīt vai papildināt plāna saturu un struktūru; 

 par strīdīgiem jautājumiem iespējams balsot. 

Gita Strode skaidro, ka uzraudzības grupā tiks diskutētas plāna redakcijas. Izstrādājot plānu, jānotiek 

vismaz 3 uzraudzības grupas sanāksmēm.  
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Plāns tiks iesniegts saskaņošanai pašvaldībās pirms tā gala redakcijas apstiprināšanas. Pašvaldības tiek 

aicinātas būt aktīvām jau tagad, lai vēlāk, kad plāns jau būs izstrādāts, nav nesaskaņu un nesaprašanos, kā 

arī atšķirīgi viedokļi no kādas pašvaldības puses. 

Līga Blanka iepazīstina klātesošos ar Ķemeru Nacionālā parka (turpmāk – ĶNP)  izveides mērķi, DA 

plāna izstrādes mērķi, tā izstrādes grafiku, kā arī diskusijas tēmām (skatīt pievienoto prezentāciju). 

Mārtiņš Grosbahs iepazīstina klātesošos ar diskusijas tēmu “Ārējo robežu precizēšana” (skatīt 

protokolam pievienoto prezentāciju). 

Jānis Zitāns jautā, vai ņemts vērā AS “Latvijas valsts meži” iesniegtais ieteikums par robežas 

precizēšanu īpašumiem Engures pusē. 

Mārtiņš Grosbahs atbild, ka priekšlikums ir saņemts un tas tiks izvērtēts plāna izstrādes 

ietvaros. 

Gita Strode piebilst, ka šīs vietas apskatīs arī sertificētie eksperti, lai robežu koriģēšanai būtu 

atbilstošs, zinātnisks pamatojums. 

Gundars Važa jautā, pēc kādiem principiem tiks precizētas ĶNP ārējās robežas? Vai ir jau 

skaidrs, kurus īpašumus šī precizēšana skars? 

Mārtiņš Grosbahs skaidro, ka robežu precizēšana tiks veikta ietekmējoties no tādiem faktoriem, 

kā zemes vienību robežas, dabas vērtību izplatība u.c. Lai arī vēl nav sastādīts pilns saraksts ar 

īpašumiem, kuros tiks koriģētas robežas, lielākoties vietas, kur nepieciešams robežu koriģēt, ir jau 

zināmas. 

Gundars Važa uzsver uz situācijas absurdumu, ka par šo jautājumu būs jālemj pašvaldībām, taču 

mirklī, kad par to būs jālemj, tagadējās pašvaldības vairs nepastāvēs (saskaņā ar Administratīvi 

teritoriālo reformu no 2021.gada jūlija darbu sāks jaunās pašvaldības). 

Gita Strode skaidro, ka pēc Administratīvi teritoriālās reformas tiks veiktas izmaiņas uzraudzības 

grupas sastāvā un jaunajām pašvaldībām būs iespēja deleģēt savu pārstāvi, taču būs jāseko līdzi 

jau paveiktajam. Plāna izstrādes ietvaros tiks sagatavoti priekšlikumi robežu koriģēšanai, tomēr 

plāna izstrādes procesā tie netiks apstiprināti vai ieviesti. Lai veiktu robežu korekciju, jāveic 

grozījumi normatīvajos aktos un to pēc plāna izstrādes noslēgšanās darīs Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrija. Normatīvo aktu izstrādes ietvaros tiks veiktas visas nepieciešamās 

saskaņošanas procedūras, tajā skaitā arī saskaņošana ar zemes īpašniekiem, kuru īpašumus šīs 

izmaiņas skars.  

Ivars Lodiņš izsakās, ka dažiem liegumiem nospraustās robežas nesakrīt ar dabiskajām robežām 

(piemēram, medību liegumam “Dunduru pļavas”).  

Mārtiņš Grosbahs iepazīstina klātesošos ar diskusijas tēmu “Pašvaldību teritoriju plānojumi un to 

atbilstība ĶNP zonējumam” (skatīt protokolam pievienoto prezentāciju). 

Gita Strode lūdz pašvaldības sazināties ar plāna izstrādātājiem un iesūtīt jautājumus un 

priekšlikumus par robežu neskaidrībām.  

Gundars Važa izsaka uztraukumu par pašvaldību teritorijas plānojumiem pēc reformas. Kāda 

būs pēctecība pēc pašvaldību reformas plāna ziņā? 
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Gita Strode skaidro, ka eksperti zināmās problemātiskās teritorijas apsekos un tiks lemts vai 

teritorijās atļaujams kaut kas vairāk vai tomēr bez kompromisiem jāpieturas pie ĶNP likuma, kas 

pēc hierarhijas ir augstāk stāvošs par teritorijas plānojumu. Ja būs nepieciešams apvienot 

teritorijas plānojumus, šo aspektu varēs ņemt vērā, vai arī tas kalpos vismaz kā diskusijas pamats.  

Gundars Važa iesaka iespēju robežās šajās problemātiskajās situācijās nākt iedzīvotājiem pretī. 

Mārtiņš Grosbahs iepazīstina klātesošos ar diskusijas tēmu “Saņemtie priekšlikumi tūrisma jomā”. Tiek 

lūgts sniegt detalizētu izklāstu plāna izstrādē iesaistītajai tūrisma ekspertei Mārai Vilciņai. 

Māra Vilciņa apraksta visus iesūtītos priekšlikumus tūrisma jomā, kas saņemti gan no 

pašvaldībām, gan iedzīvotājiem, gan arī pašiem ĶNP Pierīgas reģionālās administrācijas 

darbiniekiem, tikmēr Mārtiņš Grosbahs šīs vietas norāda kartē.  

Māra Vilciņa skaidro, ka jāskatās plašāk – ja ir kādi konkrēti posmi, lūgums tos iesūtīt un tie tiks 

izskatīti, kā arī tiks izskatīti, kuri posmi šim tūrisma veidam būtu piemērotākie. Ūdens tūrisma 

izmantošana jāvērtē arī sezonalitātes aspektā.  

Māra Vilciņa skaidro, ka par pārgājieniem ar purva kurpēm ir daudz dzirdēts, ka tādi notiek, taču 

pašlaik priekšlikumi par maršrutiem šajā teritorijā nav saņemti, tāpēc arī nav iekļauti kartē.  

Mārtiņš Grosbahs iepazīstina klātesošos ar diskusijas tēmu “Citi saņemtie priekšlikumi” un informē 

dažus raksturīgākos, no saņemtajiem priekšlikumiem (skatīt protokolam pievienoto prezentāciju). 

Edgars Juhnevičs pauž viedokli, ka ĶNP (dažādās dabas lieguma zonās) būtu jāatļauj veikt 

būvniecību. Iedzīvotājam nav skaidrs, kāpēc zemes īpašniekiem jāmaksā nodokļi, jāveic 

vērtējumi, bet teritorijās nekas nav atļauts darīt un tas, kas ir atļauts, neatsver esošās izmaksas. 

Vēlētos, lai tiek apkopota informācija par zemes īpašuma vienību piederību, kā arī veikta aptauja 

par zemes vienību īpašnieku viedokli un vēlmēm savu īpašumu zemēs. Sanāksmes dalībnieks 

izsaka priekšlikumu iedzīvotājiem veidot kādu asociāciju vai biedrību. 

Līga Blanka skaidro, ka ir tikusi veikta katra zemes īpašnieka informēšana ar nosūtītu vēstuli, kā 

arī vairāku mēnešu garumā izstrādātāja mājas lapā bijusi pieejama anketa, kur bija iespējams 

izteikt viedokli. Liela daļa cilvēku, kuriem ir kāda interese un/vai vēlmes jau ir pieteikušies un 

sazinājušies ar plāna izstrādātājiem. Zemes īpašniekam ir jāizrāda kāda interese un iniciatīva par 

īpašumā notiekošo un tad ir skaidrākas, kādas tieši ir problēmas, un vieglāk sniegt atbildes uz 

jautājumiem. Individuāla aptauja prasītu lielus resursu un laika patēriņu, plāna izstrādē tā nav 

plānota. 

Pēteris Blumats skaidro, ka ir saņemti daudz zvani no vecāka gadagājuma un arī 

krievvalodīgiem iedzīvotājiem. Liela daļa interesentu izdzirdot, ka plāna izstrādes termiņš ir 3 

gadi, interesi par pasākumu ir zaudējuši. Tomēr izstrādātāji darīs iespējami daudz, lai arī turpmāk 

informētu šos iedzīvotājus. Informācija par plāna izstrādi un tās soļiem būs pieejama visos 

izstrādātājam pieejamajos informācijas medijos. 

Gita Strode skaidro, ka līdz šim ir saņemti diezgan daudz iesniegumi no cilvēkiem, kuru zeme 

atrodas ĶNP ainavu aizsardzības zonā. Neskatoties uz to, ka pašvaldības teritorijas plānojums 

apbūvi atļauj, ĶNP likums to neatļauj. Līdz rudenim eksperti šīs teritorijas apsekos un iespējams 

kādos gadījumos būs iespējams atvieglot ierobežojumus, taču jārēķinās ar situācijām, kad tas 

nebūs iespējams.  
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Atbildot uz ZOOM čata jautājumu par to, vai ĶNP DA plāna izstrādē ir iekļauts ainavu eksperts – Pēteris 

Blumats atbild, ka plāna izstrādē ir iesaistīts ainavu eksperts. 

Līga Blanka lūdz uzraudzības grupas pārstāvjus izteikt viedokli par to, vai plāna izstrādes procesā ir 

nepieciešams izstrādāt grozījumus normatīvajos aktos? 

Gita Strode skaidro, ka ņemot vērā nepieciešamību precizēt ĶNP ārējo robežu, nav cita veida, kā to darīt. 

Tiek lūgts izteikties, ja kādam uzraudzības grupas pārstāvim liekas, ka normatīvajos aktos nekas nav 

jāmaina vai ja ir kādas pretenzijas. Pretenziju nav. Uzraudzības grupas dalībnieki tiek lūgti iespējami 

drīz iesūtīt vēl pēdējos ieteikumus par minētajām un arī citām tēmām, jo šie priekšlikumi palīdzēs 

izstrādāt kvalitatīvāku plānu. 

Veldze Liepa izsakās, ka neuzskata, ka funkcionālajam zonējumam teritorijas plānojumā var būt būtiskas 

pretrunas, jo ir zināma likumu hierarhija, kas tiek ievērota. Uzsver, ka nepieciešami grozījumi 

normatīvajos aktos, taču jebkādiem ierobežojumiem (veikt būvniecību) un to grozījumiem jābūt zinātniski 

pamatotiem. Babītes novada pašvaldība arī vēlētos ar tiem iepazīties. 

Ingūna Pļaviņa uzsver, ka kolēģiem no Valsts meža dienesta ir jāpievērš pastiprināta uzmanība 

apsaimniekošanas plānā iekļautajiem ugunsdrošības pasākumiem (ceļu izbūve, ūdens ņemšanas vietas 

izveide), lai vēlāk to ieviešanai nebūtu jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais novērtējums vai Natura 2000 

izvērtējums, jo ĶNP ir augsta mežu ugunsgrēku un purvu ugunsgrēku bīstamība. 

Andis Liepa jautā, kāda veida ieteikumi tiek gaidīti no uzraudzības grupā iesaistītajiem? 

Gita Strode skaidro, ka situācijas var būt dažādas (tajā skaitā gan zonējuma maiņas, gan tūrisma 

attīstības ziņās), taču labs piemērs ir gadījumi, kad nepieciešams veikt kādas darbības dabas vērtību 

uzturēšanai/aizsardzībai un tās iekļaujot plānā, darbības būs vienkāršāk īstenot.   

Līga Blanka informē klātesošos par plāna izstrādes ietvaros plānotajām darbībām meliorācijas sistēmu 

izvērtējuma ziņā un plāna izstrādes turpmākajiem soļiem līdz nākamajai uzraudzības grupas sanāksmei. 

Indris Stulpāns jautā, vai ir pareizi sapratis, ka plāna izstrādes ietvaros tiks apsekotas tikai meliorācijas 

sistēmas problēmvietas? Pauž uztraukumu par problēmvietu noteikšanas kritēriju trūkumu un iespēju, ka, 

identificējot problēmvietas tikai pēc kartogrāfiskajiem materiāliem (kuri nav pilnīgi), iespējams pieņemt 

kļūdainus lēmumus un pat pasliktināt esošo situāciju. 

Līga Blanka skaidro, ka tiks skatītas problēmvietas, izmantojot visus pieejamos datus, bet visaptveroša 

hidrogrāfiskā tīkla veidošana no jauna vai pārmērīšana netiks veikta.  

Gita Strode skaidro, ka nereģistrētu grāvju uzmērīšana un reģistrēšana neietilpst dabas aizsardzības plāna 

uzdevumos un plāna izstrādē nav paredzēts veikt šādas darbības.  

Pēteris Blumats skaidro, ka situācija ir sarežģīta un jāatceras, ka modelēšana tiks veikta visai ĶNP 

teritorijai, skatot to kopsakarā. 

Atbildot uz čata jautājumu par to, vai var iepazīties ar informāciju par plānotajām izpētēm Līga Blanka 

skaidro, ka tā kā eksperti strādā katrs pēc sava grafika un iespējām, nav ieplānots katrs apsekojums un 

vizīte dabā, taču tiks skaidri nodefinēts, kas no ekspertiem tiks prasīts. 

Gita Strode izsakās, ka pēc sanāksmes laikā dzirdētā, darba grupa atbalsta ieteikumu normatīvo aktu 

izmaiņu sagatavošanai. Saprotams, ka darba gaitā izmaiņas tiks precizētas un papildinātas. Savukārt ar 

jebkādām aptaujām būtu jānogaida. Aptaujas nebūtu vērts tagad izvērst internetā, jo tās nesasniegtu savu 
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mērķa grupu. Neitrālajā zonā dzīvojošos šajās aptaujās iesaistīt nebūtu nepieciešams, jo šajā zonā 

dzīvojošajiem nav piemēroti būtiski ierobežojumi. Tiek atgādināts, ka vēl ir iespējams līdz šī gada 10. 

martam iesūtīt ieteikumus un priekšlikumus, kā arī informāciju par problēmvietām. 

Agnese Balandiņa skaidro, ka ikdienā tiek darīts daudz, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli un būtu 

informēti par to, ko iedzīvotāji domā. 2013. gadā tika veikta plaša “no mājas uz māju” tipa aptauja un 

daudz kas no aptaujas laikā iegūtās informācijas jau ticis ņemts vērā un īstenots.  

Tūrisma ieteikumu apkopojumā nebija redzami Lielā tīreļa karjeri, jo tie jau eksistē kā tūrisma objekts, 

tajos nepieciešams papildu eksperta vērtējums par tūristu kapacitāti, ko objekts spēj uzņemt.  

Vēršupītes un Vecslocenes kontekstā nepieciešams izvērtēt, kādā veidā upītes ir izmantojamas, jo Ķemeru 

attīstības un cilvēku pieplūduma kontekstā palielināsies pieprasījums pēc jauniem maršrutiem.  

Par problemātiku ar gidiem pārvalde ir informēta un ir atvērta arī turpmākām diskusijām plāna izstrādes 

ietvaros. 

Gita Strode atzinīgi vērtē iedzīvotāju vēlmi veidot biedrību. Lūdz izsūtīt klātesošajiem protokolu un 

prezentāciju, kā arī, ja iespējams, norādīt iesaistītos ekspertus. 

Līga Blanka atgādina par priekšlikumu iesūtīšanas termiņu (2021. gada 10. martu) un apstiprina, ka 

klātesošajiem tiks izsūtīts sanāksmes protokols. 

Sanāksme noslēdzas 14.55            

Sanāksmi protokolēja 

Mārtiņš Grosbahs 

 

 

Sanāksmes čata izraksts ar sanāksmes laikā sniegtajām atbildēm uz jautājumiem: 

 

00:49:09 LodiņšIvars: Ir komentāri par liegumu, piemēram, (medību liegumu) robežām, 

bet saprotu, ka ierosinājumi par to izmaiņām ir jāiesūta. 

00:51:36 Blumats Pēteris: Visu priekšlikumus var rakstiski iesūtīt: 

kemeri@enviro.lv 

00:58:58 Andis Liepa: Vai plānā ir paredzēta ainavu analīze/plānošana? Attiecīgi 

izstrādāts kartes materiāls. 

Pēteris Blumats skaidro, ka plāna izstrādē ir iekļauts arī Ainavu eksperta atzinums. 

01:03:53 Liga Blanka: Jā, ainavu sadaļa ir plānota 

01:18:24 Kristaps Kiziks: Labdien. Jautājums tūrisma ekspertei. Šobrīd veco Ķemeru tīreļa 

karjeri aktīvi tiek izmantoti laivošanai un blakus teritorija pārgājieniem ar purva 

kurpēm. Skatos, ka kartē nekas nav iezīmēts. Vai šai teritorijai nav paredzētas 

kādas izmaiņas attiec 
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Māra Vilciņa skaidro, par pārgājieniem ar purva kurpēm ir tiešam daudz dzirdēts, taču pašlaik 

priekšlikumi par šo teritoriju nav saņemti, tāpēc arī nebija iekļauts kartē. Jautājums par teritoriju tiks 

piefiksēts.  

01:20:31 Kristaps Kiziks: Vecslocene un citas mazās upītes būtu unikāls tūrisma objekts 

laivošanai, jo ved cauri purvainām teritorijām. Vai plānojumā var atļaut un 

paredzēt upju tīrīšanu? 

Māra Vilciņa skaidro, ka jāskatās plašāk – ja ir kādi konkrēti posmi, lūgums tos iesūtīt un tie tiks 

izskatīti, kā arī tiks izskatīts kuri posmi šim tūrisma veidam būtu piemērotākie. Ūdens tūrisma 

izmantošana jāvērtē ari sezonalitātes aspektā.  

01:24:44 Kristaps Kiziks: Paldies. Kāds būtu epasts? 

01:25:24 Vilciņa Mara: mara.vilcina@gmail.com 

01:25:25 Liga Blanka: kemeri@enviro.lv 

01:25:42 Ingrida Smuskova: Komentārs par purva kurpju ietekmi uz vidi - līdz šim 

nav fiksēta šādu pastaigu sliktā ietekme uz dabu 

01:28:11 Artemjevs Jānis: Atbalstu Gitas teikto. 

01:29:27 ZariņšJānis: Būtu jāparedz, ka tūrisma gidi var kvalificēties pārgājienu uc 

veidu ekskursiju vadīšanai parka teritorijā, jo nav nekāds noslēpums, ka tieši 

nekontrolēta pārvietošanās pa parku un tās sekas rada vislielāko ietekmi uz vidi. 

Pašlaik gidi tiek dzenāti no vienas institūcijas pie otras, bet mēs neveicinām 

nekādā veidā tūristu izglītošanu par šīm dabas vērtībām, kuras sargājam. Ja 

neviens nezina, kur kas tiek sargāts, tad arī visātrāk tam nodarām pāri. Gidi ir tie, 

kas vislabāk par parādīt, kur, kas atrodas un ko konkrētajā vietā drīkst vai 

nedrīkst darīt. 

01:34:02 Edgars Juhnevics: Paldies, Gitai Strodei no zemes īpašnieka! 

01:34:17 Laiviņa Zane: Atbalstu Gitas teikto. 

01:34:30 Zitāns Jānis: Atbalstu G.Strodes priekšlikumu 

01:35:25 Kristaps Kiziks: Piekrītu Jānim Zariņam, ka šobrīd  pārgājieniem gidu pavadībā 

tiek piemēroti vairāk ierobežojumu nekā individuāliem apmeklētājiem, kuri 

netiek pieskatīti, kas ir absurdi. Būtu jāsakārto likumdošana, kad ir jāsaskaņo 

maršruti un pasākumi. 

01:38:15 Sanita Matule: Lūdzu iekļaut plāna saturā jautājumu, ka parka teritorijā kur ir 

apdzīvotas vietas, grants seguma ceļu uzturēšanā drīkst izmantot līdzekļus kuri 

nepieciešami ceļu atputekļošanai. 

01:39:53 Linda BAHURA: Labdien! mans īpašums atrodas Salas pag.Babītes nov. 

'Burdiņos'. īpašumam apkārt tikai pļavas...nedod Dievs kāds sērkociņu tajā zālē 

iemetīs.... 

01:41:03 Vilciņa Mara: Paldies par komentāriem, tūrisma gidu jautājums ir apzināta 

problēma! 
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01:41:59 Kristaps Kiziks: Būtu jānosaka, ka pārgājienu maršruti nav jāsaskaņo, ja tie 

notiek pa koplietošanas ceļiem, meža ceļiem, takām un esošu infrastruktūru. Jo 

šobrīd tiek tā interpretēts, ka mikroliegumos drīkst pa ceļu braukt ar auto un velo, 

arī medīt, bet ar kājām nedrīkst pārvietoties. Vismaz šo jautājumu būtu skaidri 

jāatrunā arī dabas liegumu un nacionālā parka teritorijā. 

01:47:57 Zaiga Kaire: Pievienojos Kristapa Kizika teiktajam par mikroliegumiem un 

esošo, dabā faktiski pastāvošo infrastruktūru izmantošanu arī kājāmgājēju 

pārgājienu maršrutiem, kas šobrīd tiek nereti interpretēts kā kaut kas sliktāks 

nekā motorizētu transportlīdzekļu pārvietošanās pa meža ceļu (pat oficiālu ielu) 

u.tml. 

01:49:58 Sanita Matule: Īpašnieks. Zemes īpašumā ainavu apvidus, ir reāli grāvji, kuri 

nav uzmērīti arī manā robežu plānā. Man tos ir nepieciešams uzturēt, promtece ir 

uz Kaņiera ezeru, vēlos, lai parks iesaista grāvju inventarizēšanā arī privāto 

zemju īpašniekus. Kas būtu darāms Meliorācijas likuma skatījumā man ir skaidrs. 

Gita Strode skaidro, ka nereģistrētu grāvju uzmērīšana un reģistrēšana neietilpst dabas aizsardzības plāna 

uzdevumos un plāna izstrādē nav paredzēts veikt šādas darbības.  

01:51:07 Sanita Matule: Ir datu avoti, bet ir arī reālie grāvji, kuri nav oficiālos dok, bet ir 

dabā. 

01:51:45 Ingrida Smuskova: galvenais, lai jaunais plāns atkal nenostāda pretējās 

pusēs dabas aizsardzību un sabiedrību, jo pēdējos 10 gados ir bijusi panākta 

pietiekami liela abu pušu sapratne un izpratne. šodienas saruna neviļus rada 

bažas, ka atkal radīsies pretnostatījumi, un, ja tādas sajūtas rodas jau plāna 

izstrādes sākumā, tā nav laba zīme … 

01:51:46 Sanita Matule: Papildus informāciju var iegūt LIDAR 

01:53:43 Veldze Liepa: Vai precīzs plāns izpētēm, kādas un kurās teritorijās tiks veiktas? 

Līga Blanka skaidro, ka tā kā eksperti strādā katrs pēc sava grafika un iespējām, nav ieplānots katrs 

apsekojums un vizīte dabā, taču tiks skaidri nodefinēts, kas no ekspertiem tiks prasīts. 

01:59:15 Stulpāns Indris: Uzturu jautājumu par kritērijiem problēmvietu noteikšanai. 

Labprāt saņemšu atbildi e-pastā! 

01:59:59 Agnese Balandina: Dažas piebildes: 1) attiecībā uz vietējo iedzīvotāju 

interesēm – 2013. gada nogalē Ķemeru Nacionālajā parkā tika veikta ļoti plaša 

vietējo iedzīvotāju aptauja ar mērķi noskaidrot attieksmi pret dabas aizsardzības 

un ilgtspējīga tūrisma jautājumiem. Tā bija personīga, vienkāršoti izsakoties, 

“no-mājas-uz-māju” tipa aptauja, nelielākās apdzīvotās vietās aptaujājot visas 

mājsaimniecības, lielākās – noteiktu skaitu pēc nejaušības principa. Saņemto 

atbilžu īpatsvars – aptuveni 80%, kas ir gana augsts rādītājs; aptaujas mērogs 

ticis atzinīgi novērtēts arī starptautiskā līmenī kā labā prakse. Visi aptaujas laikā 

izteiktie iedzīvotāju priekšlikumi iespēju robežās ņemti vērā un īstenoti.  Ar 

aptaujas rezultātiem var iepazīties šeit (jāritina uz leju līdz NORDPLUS 

projektam “„Vietējo iedzīvotāju programma ilgtspējīgai attīstībai”: 

http://www.kemerunacionalaisparks.lv/?r=32&n_projekti-finanses; 
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02:00:27 Agnese Balandina: 2) par Lielā tīreļa karjeriem, Vēršupīti un Vecsloceni – 

šobrīd šīs vietas jau tiek izmantotas tūrismam, un plānā noteikti parādīsies, taču 

saskaņā ar ĶNP tūrisma stratēģijā iekļauto info, tām būtu nepieciešams papildus 

eksperta vērtējums par pieļaujamām slodzēm kontekstā ar vērojamo pieprasījuma 

pieaugumu; 3) gidu apmācību aktualitāte iezīmēta arī ĶNP tūrisma stratēģijā, 

strādāsim! 

02:01:52 Važa Gundars: Ingrīdas komentārs ir tas, ko gribēju pateikt, par attieksmi pret 

vietējiem iedzīvotājiem. 

02:01:59 Riekstiņa Rigmora: Neitrālā zonā jau pastāv ierobežojumi? 

02:02:53 Dace Ozola: Paldies Balandinas k-dzei, beidzot kāds atbildēja par laivošanu 

karjeros! 

02:03:30 Edgars Juhnevics: Kur ir rezultāti pieejami? 

02:03:39 Edgars Juhnevics: Kā iepazīties? 

02:03:43 Kristaps Kiziks: Atbalstu gidu apmācības, varbūt par reizi gadā. 

02:04:01 Linda BAHURA: Vai tad no 2013.gada neviens jauns īpašnieks īpašumiem 

nav radies? 

02:05:21 Riekstiņa Rigmora: Kā 2013.gadā aptaujāja īpašniekus, kur ir tikai zeme? 

02:05:22 Edgars Juhnevics: Agnese nerunā patiesību, mūs neviens nav aptaujājis, 

varu atbildēt to vismaz 10 īpašnieku vārdā! 

02:05:48 Linda BAHURA: būtu loģiski šādu aptauju veikt no jauna 

02:05:57 Edgars Juhnevics: Piedāvāju taisīt īpašnieku biedrību 

02:06:04 Linda BAHURA: es par 

02:06:17 Edgars Juhnevics: lai īpašnieku viedokli var pārstāvēt biedrības pārstāvji 

02:06:36 Edgars Juhnevics: paredziet mums pulcēšanas telpu 

02:07:01 Veldze Liepa: Vai var iepazīties ar informāciju par plānotajām izpētēm? 

02:07:53 Stulpāns Indris: Biedrība ir labs risinājums. 

02:08:58 Linda BAHURA: varbūt mums īpašniekiem jātais FB grupa 

02:09:20 Edgars Juhnevics: es varu sakumā taisīt watson grupu 
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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 

1. uzraudzības grupas sanāksme 

2020.gada 9.februārī plkst. 13:00 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds/ 

lietotājvārds 

Jūsu pārstāvētā sabiedrības 

grupa/uzņēmums/iestāde 

Jūsu telefona numurs Jūsu e-pasts 

1. 
Agnese Balandina 

Dabas aizsardzības pārvalde 26424972 agnese.balandina@daba.gov.lv 

2. 
Agnese Priede zālāju,  purvu,  vaskulāro augu eksperte 29640959 agnesepriede@hotmail.com 

3. 
Aivars Petriņš Latvijas Ornitoloģijas biedrība 26542577 aivars.petrins@lu.lv 

4. 
Andis Liepa Ķemeru Nacionālā parka fonds 29136137 andis@kemerunacionalaisparks.lv 

5. 
Andris Veidemanis VMD 20290431 andris.veidemanis@riga.vmd.gov.lv 

6. 
Andris Širovs Dabas aizsardzības pārvalde 29297579 andris.sirovs@daba.gov.lv 

7. 
Ansis Dobelis www.supfit.lv 29618236 ansis@supfit.lv 

8. 
Artūrs Jansons Dabas aizsardzības pārvalde 29143115 arturs.jansons@daba.gov.lv 
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Nr.p.k. Vārds, uzvārds/ 

lietotājvārds 

Jūsu pārstāvētā sabiedrības 

grupa/uzņēmums/iestāde 

Jūsu telefona numurs Jūsu e-pasts 

9. 
Askolds Cīrulis 

VSIA "Latvijas Vides,  ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs" 
26598775 askolds.cirulis@lvgmc.lv 

10. Atis Luguzs Ozolaivas.lv 26761807 atis.luguzs@gmail.com 

11. Boriss Maslovs Gneiss 29253141 gneiss@gneiss.lv 

12. Dace Keirāne Tukuma novada Dome 27883532 dace.keirane@tukums.lv 

13. Dace Ozola Latvijas Kūdras asociācija 26480296 dace.ozola@peat.lv 

14. 
Daiga Branta 

JELGAVAS NOVADA 

PAŠVALDĪBA 
26450593 daiga.branta@jelgavasnovads.lv 

15. Edgars Juhnevičs Fiziska persona 22022322 edgarsju@gmail.com 

16. Erika Berga Vides gids 2926551 owl95@inbox.lv 

17. Gints Starts DAP Pierīgas RA 29368726 gints.starts@daba.gov.lv 

18. Gita Strode Dabas aizsardzības pārvalde 29455010 gita.strode@daba.gov.lv 

19. Gunārs Pētersons SIA Dabas eksperti 29439097 Gunars.Petersons@llu.lv 
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Nr.p.k. Vārds, uzvārds/ 

lietotājvārds 

Jūsu pārstāvētā sabiedrības 

grupa/uzņēmums/iestāde 

Jūsu telefona numurs Jūsu e-pasts 

20. Gundars Važa Engures novada dome 29194613 gundars.vaza@enguresnovads.lv 

21. Ieva Paunina Latvijas universitāte 26327590 ieva.paunina9@gmail.com 

22. Indris Stulpāns Privātpersona,  zemes īpašnieks 29167615 mezinieks@me.com 

23. Ingrida Smuskova Tukuma novada dome / Tukuma TIC 29669699 ingrida.smuskova@gmail.com 

24. Inguna Valsts vides dienests Kurzemes RVP 29146884 inguna.plavina@vvd.gov.lv 

25. Irisa Mukane Dabas aizsardzības pārvalde 26107005 irisa.mukane@daba.gov.lv 

26. 
Ivars Lodiņš 

Biedrība "Ozolnieku mednieku 

kolektīvs" 
29445753 IVARSL5@gmail.com 

27. Jānis Zitāns AS "Latvijas valsts meži" 28387781 j.zitans@lvm.lv 

28. Jānis Zariņš SIA "Dzīvojam zaļi" 26980327 janis@pargajieni.lv 

29. Jānis Artemjevs Jūrmalas pilsētas dome 26441969 janis.artemjevs@jurmala.lv 

30. Jolanta Lapiņa Tīreļu dzītuve / LV-Destilāti, SIA 26544243 jolantalapina@gmail.com 

31. Kārlis Lapiņš DAP Pierīgas RA 26495578 karlis.lapins@daba.gov.lv 
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Nr.p.k. Vārds, uzvārds/ 

lietotājvārds 

Jūsu pārstāvētā sabiedrības 

grupa/uzņēmums/iestāde 

Jūsu telefona numurs Jūsu e-pasts 

32. Kristaps Kiziks Latvijas Dabas tūrisma asociācija 29775177 info@dabasturisms.lv 

33. Laura Grinberga SIA Enviroprojekts 26149306 laura.grinberga@gmail.com 

34. Lāsma Āboliņa Zemkopības ministrija 26551689 lasma.abolina@zm.gov.lv 

35. Liga Blanka SIA Enviroprojekts 29262049 liga@enviro.lv 

36. Linda Uzule Latvijas Universitāte 26229472 uzule.linda@inbox.lv 

37. Linda Bahura Privātpersona 29881487 Laudinska@gmail.com 

38. Līva Legzdiņa Nav 29159226 livalegzdinna@gmail.com 

39. Mara Vilciņa tūrisma eksperts 29111018 mara.vilcina@gmail.com 

40. Māris Muižnieks Lauku atbalsta dienests 29253871 maris.muiznieks@lad.gov.lv 

41. Mārtiņš Grosbahs Enviroprojekts 20095232 martins@enviro.lv 

42. Meldra Priedēna DAP PRA 29472104 meldra.priedena@daba.gov.lv 

43. Pēteris Blumats Enviroprojekts 20152154 peteris@enviro.lv 

44. Rigmora Riekstiņa Privātpersona 29218138 rigmorar@inbox.lv 
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Nr.p.k. Vārds, uzvārds/ 

lietotājvārds 

Jūsu pārstāvētā sabiedrības 

grupa/uzņēmums/iestāde 

Jūsu telefona numurs Jūsu e-pasts 

45. Ruta Medne BIOR 28600963 ruta.medne@bior.lv 

46. Sanita Matule saimniecība 'Vidnieki' Antiņciems 27891575 sanita.matule@gmail.com 

47. Veldze Liepa Babītes novada pašvaldība 67914380 veldze.liepa@babite.lv 

48. Voldemars Spungis LU 29132041 voldemars.spungis@lu.lv 

49. Zaiga Kaire Uzzini,  Iepazīsti 29779168 info@uzzini-iepazisti.lv 

50. Zane Rungevica VMD 26667926 zane.rungevica@zemgale.vmd.gov.lv 

51. Zane Laiviņa Jelgavas novada pašvaldība 25660002 zane.laivina@jelgavasnovads.lv 
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ĶEMERU NACIONĀLĀ PARKA DABAS AIZSARDZĪBAS 

PLĀNA IZSTRĀDĒ IESAISTĪTO EKSPERTU SARAKSTS 

 

 

 Eksperta specializācija Eksperta vārds, uzvārds Eksperta e-pasts 

1. Vaskulāro augu, zālāju un purvu 

biotopu eksperts 
Agnese Priede agnesepriede@hotmail.com 

2. Rāpuļu un abinieku eksperts Andris Čeirāns cuskisa@gmail.com 

3. Ainavu eksperts Dāvis Immurs davis.immurs@kartes.lv 

4. Sikspārņu eksperts Gunārs Pētersons gunars.petersons@llu.lv 

5. Hidroloģijas eksperts Inga Grīnfelde inga.grinfelde@llu.lv  

6. Hidroloģijas eksperts Jovita Pilecka-

Uļčugačeva 

jovita.pilecka@llu.lv 

7. Ornitofaunas eksperts Kārlis Millers karlowitch@inbox.lv 

8. Ihtiofaunas eksperts Kaspars Abersons kaspars.abersons@bior.lv 

9. Stāvošu saldūdeņu biotopu eksperts Laura Grīnberga laura.grinberga@gmail.com 

10. Zīdītāju eksperts Līga Mihailova liga.margarita@inbox.lv 

11. Tekošu saldūdeņu biotopu eksperts Linda Uzule linda.uzule@lu.lv 

12. Tūrisma eksperts Māra Vilciņa mara.vilcina@gmail.com 

13. Ķērpju eksperts Rolands Moisejevs rolands.moisejevs@biology.lv 

14. Piekrastes biotopu eksperts Ieva Rove rove@alumni.lu.lv 

15. Bezmugurkaulnieku eksperts Voldemārs Spuņģis voldemars.spungis@lu.lv 

16. Mežu un virsāju biotopu eksperts Egita Grolle vzsbirojs@inbox.lv 
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Ķemeru Nacionālā parka dabas 
aizsardzības plāna izstrāde

1. UG sanāksme

9.februāris
Sanāksmes dalībnieki

 Gita Strode, Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktore;
 Dace Keirāne, Tukuma novada Domes vecākā projektu vadītāja;
 Gundars Važa, Engures novada domes priekšsēdētājs;
 Zane Laiviņa, Jelgavas novada pašvaldības Īpašuma pārvaldes vides speciāliste;
 Jānis Artemjevs, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājs;
 Veldze Liepa, Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja;
 Māris Muižnieks, Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 

vadītāja vietnieks – Kontroles un uzraudzības daļas vadītājs; 
 Andris Veidemanis, Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes 

mežniecības vecākais mežzinis;
 Zane Rungevica, Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības inženieris vides 

aizsardzības jautājumos;   
 Inguna Pļaviņa, Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes direktora 

vietniece - kompetences centra vadītāja; 
 Jānis Zitāns, A/S “Latvijas Valsts meži” Zemgales reģiona meža apsaimniekošanas 

plānošanas vadītājs; 
 Dārta Lasenberga, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tūrisma departamenta 

Tūrisma produktu attīstības nodaļas vecākā eksperte;
 Andis Liepa, biedrības "Ķemeru Nacionālā parka fonds" pārstāvis;

Piedalās:
 Uzraudzības grupa
 Izstrādātāji (tajā skaitā 

eksperti)
 DAP Pierīgas reģionālās 

administrācijas pārstāvji
 Citi interesenti

Sanāksmes noteikumi Sanāksmes dienas kārtības punkti

 Informācija par DA plāna izstrādes UG funkcijām (Gita Strode)
 Informācija par DA plāna izstrādes kopējo ietvaru - ĶNP mērķi, DA plāna 

izstrādes mērķis, plāna izstrādes laika grafiks
 Diskusija par līdz šim saņemtajiem priekšlikumiem, kurus plānots izvērtēt 

DA plāna ietvaros
 Lēmuma pieņemšana par priekšlikumu sagatavošanu grozījumiem 

normatīvajos aktos
 Aicināt UG dalībniekus iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus, kas būtu 

izvērtējami 
 Informēt UG dalībniekus par turpmākajiem darbiem, līdz nākošajai UG 

sanāksmei

Sanāksmes mērķis

 Informēt par DA plāna izstrādes UG funkcijām
 Informēt UG par līdz šim saņemtajiem priekšlikumiem, kas būtu 

izvērtējami DA plāna ietvaros
 Pieņemt lēmumu par nepieciešamību DA plāna izstrādes ietvaros 

sagatavot priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos
 Aicināt UG dalībniekus iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus, kas 

būtu izvērtējami 
 Informēt UG dalībniekus par turpmākajiem darbiem, līdz nākošajai UG 

sanāksmei

Gita Strode
Dabas aizsardzības pārvaldes
Dabas aizsardzības departamenta direktore

DA plāna izstrādes UG funkcijas
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 Plāns tiek izstrādāts atbilstoši MK 09.10.2007. noteikumiem Nr.686 «Noteikumi par
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes
kārtību»;

 Plānu izstrādā iesaistot sabiedrību un ieinteresētās puses, dabas vērtību ekspertus,
atbildīgās valsts institūcijas;

 Plāna izstrādi kontrolē Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un tās izveidota
Uzraudzības grupa kurā tiek iesaistītas dažādas iesaistītās puses:

 tiek rīkotas vismaz 3 uzraudzības grupas sēdes;
 sēdes apmeklēt var jebkurš;
 iekļautas gan valsts institūcijas, gan iedzīvotāju pārstāvis;

 Jāsaņem atzinums no pašvaldībām;
 Jāiesniedz galējai apstiprināšanai DAP, kas to iesniedz apstiprināšanai VARAM

ministram

Plāna izstrādes kārtība ĶNP izveidošanas mērķis

 Ķemeru Nacionālais parks (ĶNP) ir dibināts 1997. gadā ar mērķi saglabāt
teritorijas dabas un kultūrvēstures vērtības un kūrortoloģiskos resursus,
kā arī veicināt dabas izglītību.

 Teritorija aptver dažādus purvu un mežu biotopus, tostarp pārmitrus
platlapju mežus, staignāju mežus, vecus boreālus mežus un mežainas
piejūras kāpas, kaļķainus zāļu purvus, avotus, kas veido avotkaļķus, un
minerālvielām bagātus avotus, kā arī dažādus jūras piekrastes biotopus
un palieņu zālāju biotopus

Plāna izstrādes mērķis

 Saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības 
un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības; 

 Nodrošināt ĶNP izveides mērķa sasniegšanu:
 saglabāt šīs teritorijas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības;
 aizsargāt minerālūdeņu un ārstniecisko dūņu veidošanās procesus;
 veicināt nenoplicinošu saimniecisko darbību un tādējādi saglabāt teritorijas 

bioloģiskās un ainaviskās vērtības;
 Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes dabisko biotopu platības un kvalitātes 

saglabāšanu;
 ainavas daudzveidības saglabāšanu;
 tūrisma un atpūtas infrastruktūras labiekārtošanu;
 sabiedrības izglītošanu;
 dabas vērtības ietekmējošo faktoru monitoringu.

Plāna izstrādes grafiks
2020.gada jūlijs – 2023.gada janvāris

2020.gada oktobris informatīvā sanāksme par DA plānu;
2021.gada pavasaris/vasara ekspertu darbs;

2021.gada septembris DA plāna pirmā redakcija;
2022.gada ziema/pavasaris eksperti sagatavo atzinumus;

2022.gada jūnijs DA plāna redakcija, ko nodod uz sabiedrisko 
apspriešanu;

2022.gada jūlijs – oktobris DA plāna sabiedriskā apspriešana, plāna precizēšana, 
tajā skaitā saskaņošana pašvaldībās;

2023.gada janvāris DA plāna gala redakcija.

Diskusijas tēmas

 Ārējo robežu precizēšana
 Vietējo pašvaldību TP atbilstība ĶNP zonējumam 
 Priekšlikumi tūrisma jomā
 Cita veida priekšlikumi

ĶNP ārējo robežu precizēšana

1
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6 7

Jautājumi / Priekšlikumi

Pārskats par pašvaldību teritoriju plānojumiem un to 
atbilstību ĶNP zonējumam

 ĶNP teritorija atrodas 5 pašvaldību
valdījumā;

 Atzinīgi vērtējama vairāku pašvaldību
iniciatīva TP iekļaut atsevišķus
apzīmējumus ĶNP zonējumam;

 Pašvaldību TP nav novērojamas plānotā
zemes lietojuma veida neatbilstības
dabas lieguma un dabas rezervāta
zonās atļautajam;

 Ir dažas vietas, kur veicami zonējuma
precizējumi, kā piemēram, Kaņiera
ezera krastā.

Pārskats par pašvaldību teritoriju plānojumiem un to 
atbilstību ĶNP zonējumam

 Ainavu aizsardzībās zonā neatbilstoši
reālajām teritorijas izmantošanas
iespējām ieplānotas dažādas
būvniecības teritorijas – publiskās
apbūves, jauktās centra apbūves,
tehniskās apbūves, mazstāvu
dzīvojamā apbūve u.c.

Jautājumi / Priekšlikumi

Saņemtie priekšlikumi tūrisma jomā
 Tūrisma infrastruktūra – izvērtēt jaunus tūrisma produktus, tūrisma infrastruktūras attīstību, 

iekļaujot ĶNP Plānā; piemēram - Slokas ezera apkārtnē, labiekārtojot pieeju ezeram Klīves ielas 
galā, paredzot skatu torni, atpūtas/piknika vietas, dabas takas, laivu novietnes/nomas punktus 
u.tml., tādā veidā savienojot arī ĶNP tūrisma infrastruktūras punktus.

 Īpašums «Burdiņi», Salas pagastā, Babītes novadā, ĶNP ainavu aizsardzības zonā. Pēc 
pašvaldības zonējuma, īpašums ir lauksaimniecības zeme. Patreiz īpašumā tiek audzēti 2 zirgi, 
ar domu, ka nākotnē šo vietu attīstīt par nelielu piemājas stalli, zirgu pansiju un jāšanas 
apmācības vietu tuvākajiem un tālākajiem pašvaldību iedzīvotājiem.

 Taka no Slokas ezera uz Slocenes kooperatīvu un Gausās jūdzes vecais ceļš kā tūrisma maršruti.
 Niedrāju laipas atzara veidošana DA virzienā uz ceļu, veidojot apļveida taku.
 Vairāk soliņus un atkritumu urnas, informatīvos un norādes stendus, zīmes, kuros norādīta 

informācija; telefona numuri vai interneta adreses, skaidrojumus par dabas aizsardzības 
prasībām, noteikumiem.
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Jautājumi / Priekšlikumi

Citi saņemtie priekšlikumi
Ekspertiem jāapseko un jāizvērtē zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 
13000220112, mikrolieguma pārskatīšanas 
nolūkā.

Mikroliegums izveidots 24.07.2008.
Mikroliegums Nr.1718 
Aizsargājamā dabas vērtība - Lēzeļa lipare

Citi saņemtie priekšlikumi
Apsvērt iespēju mainīt ĶNP funkcionālo 
zonējumu zemes gabalam ar kadastra 
apzīmējumu 80880080017 (adrese: 
“Strēļi”, Salas pag., Babītes nov.), 
izņemot to no dabas lieguma zonas.

Neitrālā zona

Dabas lieguma zona

Odiņu-Pavasaru poldera teritorija

Citi saņemtie priekšlikumi
Apsvērt iespēju samazināt saimnieciskās 
darbības liegumu, tai skaitā zemes vienībās ar 
kadastra apz. 90660060351, 90660060206, 
90660060594, 90660040830, 90660060563, 
Lapmežciema pagastā, Engures novadā, 
paredzot to apbūves iespējas, vai veikt zemju 
apmaiņu, mainot lieguma zemi pret 
būvniecības zemi.

Ainavu aizsardzības zona

Citi saņemtie priekšlikumi
Izvērtēt piekļuves nodrošināšanu LVM 
apsaimniekošanā esošā nekustamā īpašuma “Valsts 
mežs Smārde” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 90820020137, Plānā paredzot iespēju 
izbūvēt ceļu.

Citi saņemtie priekšlikumi
Priekšlikums no LVM - izvērtēt iespēju nodrošināt 
ūdens atvadi no zemes vienības 90820030045.
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Jautājumi / Priekšlikumi

Par priekšlikumu sagatavošanu grozījumiem 
normatīvajos aktos

UG grupas dalībnieki tiek aicināti izteikt viedokli par priekšlikumu 
sagatavošanu grozījumiem normatīvajos aktos

Plānotie darbi DA plāna ietvaros par 
meliorācijas sistēmu uzturēšanu

Rekomendāciju izstrāde ĶNP meliorācijas sistēmu uzturēšanai nākotnē II posms (30/11/2021)

Ģeotelpiskās informācijas sagatavošana Rekomendācijas uzturamo sistēmu ekspluatācijai

Rekomendāciju izstrāde ĶNP meliorācijas sistēmu uzturēšanai nākotnē I posms (30/09/2021) 

Identificētas likvidējamās sistēmas Identificētas uzturamās sistēmas 

ĶNP teritorijā esošo meliorācijas sistēmu inventarizācija (līdz 31/03/31)

Vēsturiskā informācija Priekšlikumi vēlamajiem un nepieciešamajiem darbiem

Turpmākie soļi

 UG protokols – līdz 19.februārim, būs pieejams arī sanāksmes audiofails
 Līdz 10.martam gaidīsim no institūcijām priekšlikumus 
 Marts - diskusija par tūrisma piedāvājuma attīstību ar tūrisma attīstībā 

ieinteresētajiem/ iesaistītajiem
 Marts - tiks sagatavoti saraksti ar priekšlikumiem ekspertiem, par kuriem viņi 

sniegs savus vērtējumus
 Aprīlis - Hidrologu lauka darbi apsekojot potenciālās problēmvietas
 Jūnija beigas – ekspertu darbu pirmie rezultāti
 Jūlijs – Septembris tiks gatavota DA plāna pirmā redakcija
 Augusts – ekspertu diskusija par meliorācijas sistēmu uzturēšanu
 Septembris/Oktobris nākošā UG sanāksme

Paldies!
Papildus informācija www.enviro.lv :

 sīkāka informācija par ĶNP;
 publiski pieejamie izstrādes procesā esošā plāna dati;
 citu noderīgu informācijas resursu apkopojums.

Jautājumu gadījumā rakstīt uz kemeri@enviro.lv vai zvanīt uz mob. 25641455
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