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Tiešsaistē 

Plānu izstrādā SIA “Enviroprojekts” 

SANĀKSMES PĀRSKATS 

Sanāksme norisinājās tiešsaistē platformā ZOOM. Lai pieslēgtos sanāksmei, dalībniekiem tika nosūtīta pieslēgšanās saite, 

ko bija iespējams iegūt, reģistrējoties sanāksmei plāna izstrādātāja mājas lapā. Tāpat reģistrētajiem dalībniekiem tika 

lūgts iesūtīt “mājas darbu” pirms sanāksmes. 

 

Moderators: Līga Blanka, SIA “Enviroprojekts”, projektu vadītāja 

Sanāksmi vada: Māra Vilciņa, tūrisma eksperte un Agnese Balandiņa, DAP Pierīgas reģionālā administrācija 

 Moderatore uzsāk sanāksmi iepazīstinot un atgādinot projekta izstrādes grafiku, kā arī sanāksmes dienas kārtību. 

 Sanāksmi turpina sanāksmes vadītāja M.Vilciņa prezentējot iepriekšizvirzītus ĶNP problēmjautājumus tūrismā, lai 

izvērtētu, kas ir paveikts līdz šim un iespējamie nākotnes uzlabojumi.  

 Šie problēmjautājumi tika izcelti un minēti NORDPLUS iedzīvotāju aptaujā, kura tika veikta 2013.gadā ĶNP teritorijā 

un vēl joprojām ir aktuāli.  

 Dabā ir daudz nesavāktu atkritumu un ir par maz atkritumu tvertnes. Aktīvi tiek organizēti informatīvie semināri un 

pasākumi, izglītojot parka apmeklētājus. 

 Pozitīvi vērtējams, ka DAP aizsāka akciju «Dabā ejot, ko atnesi, to aiznesi!» un Pierīgas reģionālā administrācija 

iesaistoties aizvāca mazās atkritumu urnas, tā vietā izvietojot informatīvās zīmes, kas aicina aiz sevis dabā neko 

neatstāt! Tomēr ir novērojams informatīvo zīmju trūkums neoficālās atpūtas vietās, īpaši svešvalodās, kā arī nav 

skaidri pieejami dabas teritorijas lietošanas noteikumi – īpaši svešvalodās. 

 Pozitīvas tendences ĶNP piejūras zonā apliecina arī VARAM pētījuma rezultāti 2019.gadā, jo minēts, ka Bigauņciemā, 

Ragaciemā un Gausā Jūdzē - ir samazinājies atkritumu skaits, Lapmežciema pludmalē atkritumu noslodze ir 

nemainīga, bet Jaunķemeru pludmalē tā pasliktinās. 

 ĶNP teritorijā notiek aktīvi ceļu remontdarbi pašvaldību teritorijās un kopējais autostāvvietu skaits ir palielinājies, bet 

diemžēl to kvalitāte un kapacitāte vēl ir pilnveidojama, ko apliecina arī VARAM piejūras pētījuma rezultāti.  

 Tāpat ir veikta veloceliņu marķēšana dabā un dabas objekti ir pieejami ar ratiņkrēsliem - Dumbrāju laipa un Engures 

novada pašvaldības ierīkotā Kupskalnu dabas taka. 

 Veloceliņi ir marķēti dabā, bet to infrastruktūra nav attīstījusies un ir neapmierinošā stāvoklī, kā arī salīdzinoši maz 

objektu ir pieejami ratiņkrēslos vai ar bērnu ratiņiem; 

 Dabā ir marķētas jau 8 publiskas dabas takas ar labiekārtojumu un 6 kājāmgājēju/ velomaršrutiem, kas savstarpēji 

kombinējas, kā arī ir vairāki pašvaldību objekti un garo pārgājienu maršruti.  

 ĶNP teritorijā ir izveidotas 3 oficiālās piknika vietas, bet diemžēl to skaits ir nepietiekams uz plašo teritoriju, ko 

apliecina vairākas neoficālas atpūtas vietas.  

 Ir izveidota vienota vizuālā identitāte īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā un ir izstrādāta mobilā aplikācija 

“Dabas tūrisms”. 

 Informācija ir pieejama mājas lapās, sociālajos tīklos, vietējos laikrakstos, Dabas izglītības un informācijas centrā 

«Meža māja» , kur tiek arī organizēti pasākumi, kā arī notiek dalība plašāka mēroga akcijās. 

 Dabas takās esošie informatīvie stendi un norādes satur grūti uztveramu un sadrumstalotu informāciju, kā arī būtu 

nepieciešams tās veidot atraktīvākas, veicinot apmeklētāju ilgāku uzturēšanos parka teritorijā. 

 Ir nepietiekama individuālo apmeklētāju, kā arī vietējo iedzīvotāju izglītošana par uzturēšanos ĶNP teritorijā. 

 Uz doto brīdi ĶNP teritorijā un ap to ir pieejamas aptuveni 15 ēdināšanas iestādes, bet trūkst sezonālais/ 

pārvietojamais piedāvājums, kurš varētu “sekot” aktivitātēm/ pieprasījumam. 

 Starppilsētu sabiedriskais transports ir regulārs, bet nav ērts, lai izmantotu uz konkrētiem dabas objektiem. 



 ĶNP teritorijā ir pieejamas trīs velonomas, kā arī pakalpojumi tiek piedāvāti gandrīz visās esošajās naktsmītnēs, bet 

negatīvi būtu vērtējama autonomo velo un skūteru nomu neesamība, veicinot dabai draudzīgāku pārvietošanos. 

 Vides gidi tiek izglītoti informatīvos semināros, bet netiek sertificēti, tomēr ir uzsāktas sarunas atjaunot vides gidu 

sertifikāciju visās Latvijas ĪADT. Pozitīvi, ka ir palielinājies specializēto tūrisma pakalpojumu sniedzēju skaits. 

 Tiek atgādināts, ka izstrādājot dabas aizsardzības plānu ir svarīgi ievērot definīcijas – tūrists, apmeklētājs, viesis u.tml. 

 Esošo tūrisma objektu uzlabošanai iesūtīti priekšlikumi par nepieciešamību izvietot vairāk ceļa norādes, papildinošu 

objektu vai informācijas izvietošana, kā arī stingrāk kontrolēt ugunsdrošību.  

 Vairāk izcelti un komentēti esošo objektu vidū ir Meža taka Ķemeros pie “Meža mājas”, sēru dīķu laipa un Raganu 

purvs, Ķemeru dzelzceļa stacijas apkārtne un sēravotu veselības avots. 

 Kopumā tika prezentēti 17 jaunie tūrisma objekti – daļa no tiem jau aktīvi tiek piedāvāti parka apmeklētājiem un tiek 

domāts par papildinošiem elementiem, taku pagarinājumiem un uzlabojumiem, kurus izskaidro Agnese Balandiņa. 

 Pilnīgi jauna labiekārtota taka ir plānota ap Melnezeru, kura jau dabā pastāv un jauns objekts Slokas ezera krastā 

Klīves ielas galā, kur abi objekti no klātesošo puses tiek vērtēti kā pozitīvas ieceres un rosina uz papildus idejām. 

 Negatīvāk tika vērtēti Lielā tīreļa karjeru un Smārdes karjeru popularizēšana un aktīva izmantošana, kā arī piedāvātie 

laivošanas maršruti ir jāizvērtē dabas ekspertu vidū, jo te ir ligzdošanas vietas putniem, nav pievilcīgs laivošanai u.c. 

 Objekta “Gausā jūdze” satiksmes organizācijas drošības risinājumiem tika norādīts, ka jau tiek veidots jauns marķēts 

maršruts, kā arī šis būtu labs veloceliņš. Objekta kontekstā tika prezentēti Latvijas valsts ceļu ieteikumi gan 

autostāvlaukumu, gan veloceliņa ierīkošanai un tiek norādīts, ka visi veloceliņi ir jāsaslēdz ar EuroVelo 10 un EuroVelo 

13 posmiem. 

 Tika piedāvāts iekļaut divus jaunus objektus, kur viens jau ir projekta izstrādes procesā – Daudzfunkcionāla dabas 

tūrisma centra un meža parka izveide Ķemeros, kā arī rosināt domāt par Kūdras dzelzbetona rūpnīcas teritoriju. 

 Papildus klausītāji min jaunus apskates objektus kā sēravota “Ākiņa” apskate, veidot jaunu taku Ventspils šosejas 

malā, aptuveni 2km no Ķemeru krustojuma, Ķemeru robežakmens pie Kalnciema šosejas Krāčkalna apkārtnē 

(Kurzemes hercogistes un Vidzemes guberņas robežas), kā arī veidot maršrutus starp dzelzceļa stacijām. 

 Ierosinājums ir veidot “jutīgo” objektu sarakstu un pie šiem objektiem informācijas stendos pievienot informāciju, ka 

taku ieteicams apmeklēt ar gidu, uzsverot to kā īpašu piedzīvojumu un lielāku ieguvumu. 

 Norādīja, ka būtu nepieciešams iekļaut arī ar vēsturisko kultūras mantojumu un tā pozicionējumu saistāmas lietas. 

Akcentēt gan materiālo, gan nemateriālo kultūras mantojumu – etnogrāfija, tradīcijas, elementi u.tml. Izvērtēt, kāds 

varētu būt ĶNP etnogrāfiskais mantojums. 

 DAP ietvaros ir vērts iekļaut ekoloģisko ietilpību visai dabas teritorijai vai atsevišķiem objektiem. 

 Tāpat norādīja, ka ir jābūt konkrētam mērķim katram “jaunajam” objektam/ papildinājumam un tūrisma objektiem/ 

attīstībai kopumā. 

 Sanāksmi turpina sanāksmes vadītāja A.Balandiņa iepazīstinot ar Ilgtspējīga tūrisma mērķiem ĶNP, kur uzsvars ir uz 

vērtību saglabāšanu, sabiedrības izpratni, kvalitāti, vietējo ekonomiku atbalstošs un vērtību izceļošs. 

 Ieteikumi šos mērķus konkretizēt izdalot tūrisma mērķi un tūrista mērķi, kā arī iekļaut plānoto sadarbību ar 

pašvaldībām un vēlreiz tiek uzsvērta dabas vērtību aizsargāšana no cilvēku darbībām. 

 Tāpat ir saņemti ieteikumi galveno mērķu formulējumu maiņai, jo mērķi ir salīdzinoši vispārīgi. A.Balandiņa norāda, 

ka virsmērķi var palikt nemainīgi, bet šos priekšlikumus varētu iestrādāt apakšmērķos un uzdevumos. 

 Ieteikums ir, ka mednieki ir tūrismā iesaistīti dalībnieki un noteikti būtu vērts viņus turpmāk iesaistīt. 

 Rudens sākumā tiek plānota ĶNP DAP pirmā redakcija ar iestrādātiem ekspertu vērtējumiem un norādēm, ieskaitot 

tūrisma sadaļu.  

 

Sanāksme noslēdzās 15:18 


