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Kas ir Ķemeru Nacionālais parks?
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Ievads

ĶNP ir īpaša mitrāju teritorija ne tikai Latvijas, bet 

visas Eiropas mērogā.

Mitrāji šeit sāka veidoties pēc ledāja atkāpšanās, kad 

Baltijas jūras krasts vairākkārt mainīja savu 

atrašanās vietu – jūras līmenis kritās un cēlās, 

applūdinot zemo, līdzeno apvidu, „par piemiņu” 

atstājot seklos piekrastes ezerus – Kaņieri, Dūņieri 

un Slokas ezeru. Purvi sāka veidoties pēc jūras 

atkāpšanās, kad ieplakās uzkrājās kūdra. Laika gaitā 

vieni mitrāju veidi dabiski pārveidojušies citos, 

piemēram, daži ezeri aizauguši un tapuši par 

purviem. Šāda aizaugšana turpinās arī mūsdienās –

tik lēna, ka cilvēka mūžā izmaiņas var arī nepamanīt.
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Ievads

1) Nacionālais parks ir izveidots, lai 

saglabātu šīs teritorijas dabas, 

kultūrvēsturiskās un kurortoloģiskās 

vērtības, lai aizsargātu minerālūdeņu 

un ārstniecisko dūņu veidošanās 

procesus, kā arī lai veicinātu 

nenoplicinošu saimniecisko darbību, 

dabas tūrismu un ekoloģisko izglītību. 
(ĶNP likuma 1. pants)
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Ievads

2) ĶNP veido nozīmīgu mitrāju –

purvu, piejūras ezeru, pārmitro mežu un 

dabisko zālāju – kompleksu. 

Kaņieris iekļauts Ramsāres vietu sarakstā.

Ķemeru tīrelis ir viens no lielākajiem 

augstajiem purviem Latvijā, kas kopā ar 

Raganu, Zaļo un Slokas purvu ir viens

no Latvijā nedaudziem sērūdeņu 

veidošanās apvidiem. (NATURA2000 

teritoriju nacionālā aizsardzības un 

apsaimniekošanas programma 2018–2030)
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Ievads

3) ĶNP ievērojamas platības ir nosusinātas, 

iztaisnojot tādas ūdensteces kā Džūkstes 

upe, Slampes upe, Skudrupīte (izveidojot 

Kauguru kanālu), Jāņupīte, Lāču strauts. 

Meliorācijas sistēma izveidota Džūkstes 

pagasta Vecslampes rajonā mežu un pļavu 

drenāžai.

Teritorijā veikta nozīmīga meliorācija līdz 

1980 – iem gadiem, nosusinot kūdras 

ieguves vietas (Lielā Ķemeru tīreļa ZR 

daļā), mitros mežus (ĶNP DA daļā). 
(ĶNP dabas aizsardzības plāns 2002-2010)
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Zaļā purva nosusināšana un izstrāde
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Skudrupītes iztaisnošana
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Nozīmīgākie projekti ūdens režīma 

izpētē / atjaunošanā ĶNP

1) ES LIFE projekts Nr. 

LIFE2002/NAT/LV/8496 “Mitrāju 

aizsardzība Ķemeru nacionālajā 

parkā” (2002.-2006.) 

1.1. Slampes upes lejteces “izlīkumošana”, 

t.i. upes meandru un palu režīma 

atjaunošana 
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Slampes upes posms un piegulošā 

teritorija pirms atjaunošanas
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Slampes upes posms un piegulošā 

teritorija pēc atjaunošanas 

(renaturalizācijas)
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Slampes upes atjaunošanas 

(renaturalizācijas) – galvenie rezultāti

Atjaunojušies pali – palienes pamatfunkcija!

• Teritorija nozīmīga putniem, īpaši migrācijas laikā;

• Pārveidojas un daudzveidojas zālāju augājs;

• Slampes upe – no kopējā jaunās gultnes garuma 

(4650 metri) no jauna tika izrakti 3950 metri; 

pārējais posms tek pa vecā kanāla gultni (340 metri 

trīs posmos).
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1.2. Ķemeru tīreļa bijusī kūdras ieguves teritorijas 

renaturalizācija

- Kūdras izstrāde, kas 20. gs. otrajā pusē veikta 115 ha

platībā.

- Izstrādājamo platību nosusināšanai izveidots grāvju

sistēmas 21. gs. sākumā darbojās līdz pat 2002. gadam,

ietekmējot plašus purva rajonus, kas pamazām

degradējās, pastiprināti aizaugot.

- Grāvju apkārtnē dabiskiem purviem raksturīgā

sfagnu sūnu sega nomainās ar augstāku un biezāku

augāju – viršiem un vaivariņiem.

- Šādās vietās sākas intensīva koku – bērzu un priežu

augšana. Purva malās veiktās meliorācijas ietekmē

atklātās purva platības aizaug virzienā no purva malām uz

centru, kā rezultātā samazinās atklātā purva teritorija
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Ķemeru tīreļa A daļas atjaunošanas 

galvenie rezultāti
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1.3. Kaņiera ezera Starpiņupes slūžas

Viena no lielākajām ĶNP dabas vērtībām – Kaņiera ezers

– 20. gs. laikā ir piedzīvojis ievērojamas izmaiņas.

Gadsimta sākumā tas tika gandrīz pilnībā nosusināts,

savukārt 1965. gadā ūdens līmenis tika atkal atjaunots un

kopš tā laika tiek mākslīgi uzturēts, pateicoties 1972.

gadā uz Starpiņupes (ezeru ar jūru savienojoša kanāla)

uzbūvētajām slūžām.

- 2006. gadā tika izstrādāts slūžu rekonstrukcijas

tehniskais projekts un veikti atjaunošanas darbi. To laikā

tika atjaunotas betona konstrukcijas un nomainīti slūžu

aizvari un to darbināšanas mehānismi. Būtisks

uzlabojums bija aizvaru vadības automatizēšana, kas ļāva

uzturēt stabilu ūdens līmeni arī bez pastāvīgas

pieskatīšanas, kā arī nodrošināja patstāvīgu mehānismu

darbošanos zivju migrācijas sezonas laikā.
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Kaņiera ezera Starpiņupes slūžas
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Nozīmīgākie projekti ūdens režīma 

izpētē / atjaunošanā ĶNP

2) ES LIFE projekts Nr. LIFE10 

NAT/LV/000160 HYDROPLAN 

“Ķemeru nacionālā parka 

hidroloģiskā režīma atjaunošana” 

(2011.-2019.)

2.1. Zaļais purvs
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Zaļā purva hidroloģiskā izpēte un dabiskā 

ūdens līmeņa atjaunošana izstrādāto 

kūdras karjeru rajonā 550 hektāru platībā

Daļā Zaļā purva teritorijas 20. gs. 50.-60. gados 

norisinājās kūdras ieguve aptuveni 100 ha platībā. 

Kūdras ieguvē izmantota karjeru metode, t.i., kūdra 

rakta karjeros, atsūknējot ūdeni. Tā rezultātā 

palikuši 2 izstrādāti karjeri - ziemeļu karjers 2,35 

km garš un 120 m plats, kā arī dienvidu karjers –

1,2 km garš un 130 m plats. 
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Zaļā purva hidroloģiskā izpēte un dabiskā 

ūdens līmeņa atjaunošana izstrādāto 

kūdras karjeru rajonā 550 hektāru platībā

Lai teritorijā, kur notiek kūdras ieguve, pazeminātu

gruntsūdens līmeni, tā tiek susināta, izveidojot meliorācijas

grāvju sistēmu. Zaļā purva teritorijā izpētīts, ka:

- Ziemeļu karjeru ZA malu ieskauj 80 susinātājgrāvju tīkls

ar katra grāvja garumu 260 m, bet dienvidrietumu

malu ieskauj 80 susinātājgrāvju tīkls ar grāvju garumu 230

m, kas izvietoti ik pēc 30 m.

- Dienvidu karjera ziemeļaustrumu malu ieskauj 32

susinātājgrāvju tīkls ar garumu 300 m, bet DR malu

ieskauj 32 susinātājgrāvju tīkls ar garumu 230 m, kas

izvietoti ik pēc 40 m.
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Meliorācijas grāvju 

sistēma 

Zaļajā purvā



Zaļā purva ūdens līmeņa atjaunošanas 

rezultāti

Hidroloģiskā režīma atjaunošanai Zaļajā purvā tika 

veiktas sekojošas darbības:

a) Savācējgrāvju pilnīga aizbēršana16,1 km 

kopgarumā; lai novērstu virszemes ūdens plūsmu pa 

«veco grāvju vietām», uz aizbērtajiem grāvjiem tika 

izveidotas 124 ūdensnovades barjeras ar intervālu 50 

metri. 

b) Susinātājgrāvju aizsprostošana ar aizsprostiem 

izveidojot 498 aizsprostus, tādejādi apturot ūdens 

plūsmu apmēram 68 km grāvju kopgarumā.

Radīti augstā purva atjaunošanās apstākļi 550 

ha platībā.



Zaļā purva ūdens līmeņa atjaunošanas 

rezultāti



Zaļā purva ūdens līmeņa atjaunošanas 

rezultāti

Pilnībā aizbērts savācējgrāvis Zaļā purva malā
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Nozīmīgākie projekti ūdens režīma 

izpētē / atjaunošanā ĶNP

2) ES LIFE projekts Nr. LIFE10 

NAT/LV/000160 HYDROPLAN 

“Ķemeru nacionālā parka 

hidroloģiskā režīma atjaunošana” 

(2011.-2019.)

2.2. Skudrupīte
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Skudrupītes hidroloģiskā izpēte un dabiskā 

ūdens līmeņa atjaunošana

- Skudrupīte, visticamāk, ir iztaisnota vai nu

reizē ar Slampes upi 1960-tajos gados, vai arī

vēlāk.

1974. gadā tika veikta Skudrupītes un Slampes

pļavu meliorācijas sistēmu rekonstrukcija, tostarp

ierīkojot segto drenāžu.

- Teritorijas meliorācijas sistēmas izpētē

secināts, ka pašreizējais iztaisnotās Skudrupītes

posms ir 5,5 km garš, bet upei piegulošajās

teritorijās izveidotās meliorācija sistēmas ietekmē

zālājus vismaz 85 ha platībā.
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Skudrupītes iztaisnotas posms līdz 2018. 

gadam



Skudrupītes vēsturiskā tecējuma 

atjaunošanas rezultāti

- Skudrupītes tecējums atjaunots, izlīkumojot 5,5

km garu, taisnu grāvja posmu, kas pēc izlīkumošanas

sasniedz 7,5 km garumu.

- Pēc Skudrupītes atlīkumošanas un izraktās

grunts izlīdzināšanas atjaunoti palieņu zālājiem

piemēroti 85 ha platībā.

- Turpmākas apsaimniekošanas nodrošināšanai

uzbūvēts 3,8 km garš aploka žogs kas aprīkots ar

elektrisko ganu, ierobežojot 85 ha lielo

platību Skudrupītes palienes zālājos.



Skudrupītes vēsturiskā tecējuma 

atjaunošanas rezultāti



3

1

Nozīmīgākie projekti ūdens režīma 

izpētē / atjaunošanā ĶNP

2) ES LIFE projekts Nr. LIFE10 

NAT/LV/000160 HYDROPLAN 

“Ķemeru nacionālā parka 

hidroloģiskā režīma atjaunošana” 

(2011.-2019.)

2.3. Ķemeru tīreļa R malas meži
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2.3. Ķemeru tīreļa R malas mežu 

ūdens režīma atjaunošana

Lielā Ķemeru tīreļa R malas meža masīvs uzskatāms par

klasisku paraugu mežu un purvu meliorācijas vēsturei Latvijā.

Sākotnēji, 19.gs. beigās – 20.gs. sākumā, veikta neliela

mēroga meliorācijas sistēmu ierīkošana ar mērķi novadīt liekos

ūdeņus no purva malas un pārmitrajām lauksaimniecības

zemēm. Šajā laika posmā darbi pamatā veikti ar roku darba

spēku un ierīkotie grāvji ir neliela izmēra un nereti veikta esošu

dabisko ūdensteču – meža strautu iztaisnošana un padziļināšana.

Turpmākos gadu desmitos līdz 20.gs. 60-tajiem gadiem veikti

lielāka mēroga darbi. Upju iztaisnošana un lielu platību

pielāgošana intensīvai lauksaimnieciskai ražošanai vai

mežkopībai.



2.3. Ķemeru tīreļa R malas mežu 

ūdens režīma atjaunošana

Meliorācijas sistēmas izpētes rezultātā secināts, ka

teritorijas lielāko daļu sedz meži – ap 1130 ha platībā.

Nosusināšanas dēļ vairāk nekā puse (55% jeb 525 ha)

no mežiem projekta teritorijā atrodas uz nosusinātām

augsnēm.

Pārējos gandrīz 40% (379 ha) aizņem meži uz slapjām

kūdras vai minerālaugsnēm. Teritorijas meliorācijas

sistēmu grāvju kopgarums sasniedza 100 km.
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Ķemeru tīreļa R meža masīva meliorācija



Ķemeru tīreļa R malas mežu 

ūdens režīma atjaunošanas rezultāti

Ķemeru tīreļa R malas mežos tika veiktas tālāk

uzskaitītās darbības:

a) Savācējgrāvju pilnīga aizbēršana 25,7 km

garumā. Uz aizbērtajiem grāvjiem tika izveidota

371 ūdensnovades barjera.

b) Aizsprostu veidošana uz susinātājgrāvjiem.

Kopumā tika izveidoti 296 aizsprosti mežos un 96

aizsprosti purvā, apturot ūdens plūsmu apmēram 61

km grāvju kopgarumā;



Ķemeru tīreļa R malas mežu 

ūdens režīma atjaunošanas rezultāti

c) Ūdens režīms atjaunots 1100 ha platībā

(mežos un purvos);

d) Ir sagaidāms, ka aizsargājamo meža

biotopu platības šajā teritorijā palielināsies vairāk

nekā par 400 hektāriem, kā arī atsevišķi meža biotopi

pārveidosies citos meža biotopos, vai arī biotopa

platība nemainīsies, piemēram, aluviālo mežu

gadījumā, bet uzlabosies tā kvalitāte.



Ķemeru tīreļa R malas mežu 

ūdens režīma atjaunošanas rezultāti
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Nozīmīgākie projekti ūdens režīma 

izpētē / atjaunošanā ĶNP

3) Esošās meliorācijas sistēmas un 

ūdensteču uzturēšana

3.1. Smārdes pagasta Kūdras ciema 

meliorācijas sistēmas izpēte un 

atjaunošana
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3.1. Smārdes pagasta Kūdras ciema 

meliorācijas sistēmas izpēte un 

atjaunošana
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3.1. Smārdes pagasta Kūdras ciema 

meliorācijas sistēmas izpēte un 

atjaunošana - rezultāti

- Veikta detāla Smārdes pagasta Kūdras

ciema meliorācijas sistēmas izpēte;

- Izstrādāts projekts meliorācijas sistēmas

atjaunošanai;

- Veikta meliorācijas sistēmas

atjaunošana 2063m garumā; apauguma

novākšana 2 ha platībā, 3 caurteku

izbūve.
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Nozīmīgākie projekti ūdens režīma 

izpētē / atjaunošanā ĶNP

3) Esošās meliorācijas sistēmas un 

ūdensteču uzturēšana

3.2. Vēršupītes tīrīšana Jūrmalā, Ķemeros



3.2. Vēršupītes tīrīšana Jūrmalā, Ķemeros

Vēršupītes tīrīšanas darbi periodiski notiek, apmēram, 2 km kopgarumā posmā 

no Mīlestības ozola pļaviņas, līdz Jaunķemeru ceļam. Darbi veikti piesaistot 

speciālu tehniku. Gan Vēršupīte minētajā posmā, gan novadgrāvis tika 

atbrīvoti no sanesumiem, koku sagāzumiem, aizauguma un bebru dambjiem. 

Vēršupīte tika attīrīta no bebru dambjiem arī posmā no Jaunķemeru šosejas 

tilta līdz Slokas ezera takas tiltiņam.
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Nozīmīgākie projekti ūdens režīma 

izpētē / atjaunošanā ĶNP

4) Ūdens režīma izpētes darbi

4.1. Kaņiera ezera izpēte un ekspluatācijas 

noteikumu izstrādāšana 
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4.1. Kaņiera ezera izpēte un 

ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana 

- 2012-2013. gadā tika veikta ezera

izpēte un jaunu ekspluatācijas noteikumu

izstrāde;

- minētie darbi tika veikt uz sadarbības

līguma pamata starp Dabas aizsardzības

pārvaldi, Engures novada domi un AS

«Latvijas Valsts meži»
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Nozīmīgākie projekti ūdens režīma 

izpētē / atjaunošanā ĶNP

4) Ūdens režīma izpētes darbi

4.1. Kaņiera ezera hidroloģiskā (ūdens 

līmeņu) režīma izpēte, tā ietekmes uz 

apkārtējās teritorijas gruntsūdens līmeņiem

noteikšana un Lapmežciema virszemes ūdens 

novadīšanas sistēmas tehniskā stāvokļa 

izvērtēšana.



4.1. Kaņiera ezera hidroloģiskā režīma 

izpēte, tā ietekmes uz apkārtējās teritorijas 

gruntsūdens līmeņiem noteikšana un Lapmežciema 

virszemes ūdens novadīšanas sistēmas tehniskā 

stāvokļa izvērtēšana.

- Lai noteiktu Kaņiera ezera ūdens līmeņa svārstību

ietekmi uz Lapmežciema un Ragaciema teritoriju, dabā

ierīkoti 9 urbumi, kas nosacīti veido 4 griezumus virzienā

no Kaņiera ezera uz jūru.

- Vienlaicīgi fiksētas arī Kaņiera ezera ūdens līmeņa

atzīmes pie Starpiņupītes slūžām un laivu bāzes.
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4.1. Kaņiera ezera hidroloģiskā režīma 

izpēte, tā ietekmes uz apkārtējās teritorijas 

gruntsūdens līmeņiem noteikšana un Lapmežciema 

virszemes ūdens novadīšanas sistēmas tehniskā 

stāvokļa izvērtēšana - secinājumi.

- Pie Kaņiera ezera ūdens līmeņa, kas ir zemāks par

2.00m Baltijas augstumu sistēmā, netiek būtiski iespaidots

gruntsūdens līmenis ezeram piegulošā Lapmežciema un

Ragaciema teritorijā;



4.1. Kaņiera ezera hidroloģiskā režīma 

izpēte, tā ietekmes uz apkārtējās teritorijas 

gruntsūdens līmeņiem noteikšana un Lapmežciema 

virszemes ūdens novadīšanas sistēmas tehniskā 

stāvokļa izvērtēšana - secinājumi.

- Ragaciemā un Lapmežciemā ir veikti vairāki grāvju

rekonstrukcijas darbi, kas būtiski uzlabojuši piegulošo teritoriju

hidromelioratīvo stāvokli, nodrošinot ūdens novadīšanu un

gruntsūdens līmeņa pazemināšanu (Doņu iela un bijušās armijas

daļas teritorija, grāvis pie Meža ielas).

- Tomēr ir vairākas teritorijas, kur nepieciešama grāvju sistēmas

rekonstrukcija un kur izbūvēto grāvju tīkls liecina par

nepieciešamību veikt teritorijas nosusināšanu (Kāpu, Vētras,

Zvīņu, Viļņu ielas meliorācijas sistēma, Meldru – Ziedu ielas

meliorācijas sistēma, grāvis gar Liepu un Upes ielām, Slocenes,

Purva un Žubītes ielu teritorija, Vecslocenes un Siliņupes

meliorācijas sistēma).
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Nākotnes izaicinājumi

1) Kompleksa visas ĶNP teritorijas 

hidroloģiskā izpēte, hidroloģiskās 

atjaunošanas programmu sagatavošana un 

darbu pakāpeniska īstenošana;

2) Meliorācija sistēmu uzturēšana vietās, kur 

tas ietekmē apdzīvotas vietas;

3) Ar ūdens režīmu saistītu ekosistēmu 

atjaunošana – purvi, meži, paliņu zālāji u.c.

4) Jau veikto ūdens režīma atjaunošanas 

pasākumu efektivitātes novērtēšana 

(monitorings).
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Paldies par uzmanību!

Andris Širovs

Dabas aizsardzības pārvaldes

Pierīgas reģionālās administrācijas direktors

E-pasts: andris.sirovs@daba.gov.lv;

Tālr. 29297579

www.daba.gov.lv
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http://www.daba.gov.lv/

