Ķemeru Nacionālais parks
DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES UZSĀKŠANAS
INFORMATĪVĀ SANĀKSME 2020. GADA OKTOBRIS

ĶNP IZVEIDOŠANAS MĒRĶIS
Natura 2000 teritorija, RAMSAR mitrājs
Kopējā platība 36 184 ha
Ķemeru nacionālais parks 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.
Lielas platības aizņem palieņu zālāji, kā arī teritorija ir nozīmīga kaļķainu
mitru zālāju periodiski izžūstošās augsnēs un kadiķu audžu saglabāšanai.

ĶEMERU NACIONĀLAIS PARKS
 Sastopami apmēram 40 ES nozīmes biotopi;
 ĶNP konstatētas 897 vaskulāro augu sugas, 207 sūnu sugas,
586 sēņu sugas, 148 ķērpju sugas, 237 putnu sugas, 18
medījamo dzīvnieku sugas, 8 sikspārņu sugas, vismaz 4
kukaiņēdāju sugas, 7 peļveidīgo grauzēju sugas un 3100 kukaiņu
sugas;

 ĶNP ir, gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī bioloģiski
vērtīga teritorija kā arī ievērojams tūrisma, atpūtas un
zinātniskais resurss.

ES NOZĪMES BIOTOPI ĶNP
Aktīvi augstie purvi; Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži); Ar lakstaugiem klātas
pelēkās kāpas; Avoti, kas izgulsnē avotkaļķus; Daudzgadīgs augājs akmeņainās pludmalēs;
Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās; Distrofi ezeri; Dižās
aslapes Cladium mariscus audzes ezeros un purvos; Eitrofas augsto lakstaugu audzes; Eitrofi
ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju; Embrionālās kāpas; Ezeri ar mieturaļģu
augāju; Kadiķu audzes zālājos un virsājos; Kaļķaini zāļu purvi; Lagūnas; Lakstaugiem bagāti
egļu meži; Mežainas piejūras kāpas; Mēreni mitras pļavas; Minerālvielām bagāti avoti un
avotu purvi; Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs; Nogāžu un gravu meži; Ozolu meži
(ozolu, liepu un skābaržu meži); Palieņu zālāji; Parkveida pļavas un ganības; Pārejas purvi un
slīkšņas; Pelēkās kāpas ar sīkkrūmu audzēm; Piejūras zemienes smiltāju līdzenumu sausi
virsāji; Purvaini meži; Rhynchosporion albae pioniersabiedrības uz mitras kūdras vai smilts;
Sausi zālāji kaļķainās augsnēs; Smilšainas pludmales ar daudzgadīgu augāju; Smiltāju zālāji;
Staignāju meži; Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas; Upju straujteces un dabiski upju
posmi; Veci jaukti platlapju meži; Veci vai dabiski boreāli meži; Viengadīgu augu sabiedrības
uz sanesumu joslām; Vilkakūlas zālāji (tukšaiņu zālāji).

ĶNP DABAS VĒRTĪBAS (I)
 Lielais 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.
 ĶNP dienvidaustrumu daļas zālāji (Pavasaru polderī un uz dienvidiem no
Pavasaru poldera) saistīti ar Lielupes ieleju kā dabisko zālāju sugu izplatīšanās
ekoloģisko koridoru, kas nozīmīgs gan Piejūras zemienes ģeobotāniskā rajona,
gan Zemgales līdzenuma ģeobotāniskā rajona zālāju biodaudzveidības ilgtspējīgai
saglabāšanai. Tādēļ šo zālāju saglabāšana un aizsardzība jāveic ciešā saistībā ar
zālājiem Lielupes palienē dabas liegumos “Babītes ezers” un ”Kalnciema pļavas”

ĶNP DABAS VĒRTĪBAS (II)
 ĶNP ir viena no Latvijas lielākajām dzeltenās dzegužkurpītes Cypripedium
calceolus populācijām, vairākās vietās sastopamas daudzskaitlīgas Lēzela lipares
Liparis loeselii atradnes, te aug arī mūru sīkpaparde Asplenium trichomanes,
Virdžīnijas ķekarpaparde Botrychium virginianum, purva dievkrēsliņš Euphorbia
palustris, meža silpurene Pulsatilla patens, jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus,
un daudzas citas īpaši aizsargājamas augu sugas
 ĶNP ir liela putnu sugu daudzveidība, nozīmīgākās ir sējas zoss Anser fabalis,
baltpieres zoss Anser albifrons, dzērve Grus grus, baltmugurdzenis Dendrocopos
leucotos, trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus, melnais stārķis Ciconia nigra, ūpis
Bubo bubo, jūras ērglis Haliaeetus albicilla, klinšu ērglis Aquila chrysaetos, lielais
dumpis Botaurus stellaris, grieze Crex crex u. c.

ĶNP DABAS VĒRTĪBAS (III)
 Sastopamas retas un aizsargājamas bezmugurkaulnieku sugas: raibgalvas
purvspāre Leucorrhinia albifrons un spilgtā purvspāre Leucorrhinia pectoralis,
slaidais pumpurgliemezis Vertigo angustior, biezā perlamutrene Unio crassus,
lielais mārsilu zilenītis Maculinea arion, priežu sveķotājkoksngrauzis Nothorina
punctata;

 ĶNP ir nozīmīgs gludenās čūskas Coronella austriaca un sila ķirzakas Lacerta agilis
aizsardzībai.
 Mežos mīt vilki Canis lupus un lūši Lynx lynx, upēs un ezeros darbojas ūdrs Lutra
lutra, sastopamas daudzas sikspārņu sugas, piemēram, dīķa naktssikspārnis
Myotis dasycneme, pundursikspārnis Pipistrellus pipistrellus, Natūza sikspārnis
Pipistrellus nathusii

ĶNP CITAS VĒRTĪBAS
 Ķemeru NP teritorijā dzīvo ~ 3 500 iedzīvotāji

 ĶNP notiek minerālūdens un ārstniecisko dūņu iegūšana
 ĶNP teritorijā ietilpst vairākas sanatorijas
 Kaņiera ezerā notiek niedru ieguve
 Makšķerēšana un medības, tajā skaitā putnu medības Kaņiera ezerā
 ĶNP ir populāra ogošana, sēņošana
 Tūristu taku apmeklēšana, velotūrisms, putnu vērošana, dzīvnieku vērošana,
laivošana
 Pludmales apmeklējums

ZONĒJUMS
Ķemeru Nacionālais parks iedalīts četrās funkcionālās zonās:
 Ainavu aizsardzības zona;
 Dabas lieguma zona;
 Dabas rezervāta (stingrā režīma) zona;
 Neitrālā zona.

DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA
PAMATOJUMS
Esošā DA plāna darbības termiņš ir līdz 2019. gada 31. decembrim;
DA plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu
izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas
teritorijas dabas vērtības;

Ķemeru Nacionālā parka izveides mērķi jau sākotnēji bijuši:
 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.

DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA
PAMATOJUMS
Ķemeru Nacionālā parka mērķi iekļauj arī:
 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.

DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA
IZSTRĀDES PROCEDŪRA
 Izstrādāt plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.686
«Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas
aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību»;
 Dabas Aizsardzības plāna izstrādes laikā tiks veidota
Uzraudzības grupa, kurā līdz ar dažādu valsts institūciju
pārstāvjiem tiks iekļauts arī dabas liegumā ietilpstošo zemes
īpašnieku pārstāvis;

DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA
IZSTRĀDES PROCEDŪRA
Pašvaldību pārstāvji
VVD Reģionālā vides pārvalde
Valsts meža dienests
VAS Latvijas valsts meži
LAD Reģionālā pārvalde
LIAA
Iedzīvotāju pārstāvis, u.c.

Dabas aizsardzības pārvalde

DA plāna uzraudzības grupa
Plāna vadītājs
Sugu un biotopu eksperti
Ainavu eksperts
Tūrisma eksperts
Hidrologs ( meliorācijas sistēmu
izvērtēšanai)
Kartogrāfi, u.c.

DA plāna izstrādātāji «SIA
Enviroprojekts»

PLĀNA IZSTRĀDES TERMIŅI
2020. gada jūlijs – 2023. gada janvāris
2020.gada oktobris – Informatīvā sanāksme (neklātienē 19.-23.oktobris)
2021.gada septembris - Dabas aizsardzības (DA) plāna pirmā redakcija
2022.gada jūnijs - DA plāna redakcija, ko nodod uz sabiedrisko
apspriešanu

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

2023.gada janvāris - DA plāna gala redakcija

BŪTISKĀKIE IZVĒRTĒJUMI UN
UZDEVUMI
ĶNP teritorijā esošo rekreācijas un tūrisma objektu un tūrisma
infrastruktūras izvērtējums, priekšlikumi tās attīstībai:
 pieļaujamās slodzes un to veidi;
 tālākās attīstības pieļaujamās vietas un apjomi;
 priekšlikumi pieejamības nodrošināšanai, samērojot zemju īpašnieku, ekoloģiskās
un sabiedrības intereses.

Izvērtēt un iekļaut plānā ilgtspējīga tūrisma, kā arī sabiedrības
iesaistīšanas un izglītošanas tēmas.

BŪTISKĀKIE IZVĒRTĒJUMI UN
UZDEVUMI
ĶNP esošo zālāju un ainavu izvērtējums;

Meliorācijas sistēmu inventarizācija ĶNP teritorijā;
Degradēto teritoriju apzināšana un to rekultivācijas priekšlikumu
sniegšana;
Citzemju agresīvo un invazīvo augu sugu koncentrācijas vietu
aktualizēšana un rekomendācijas to izplatības ierobežošanai.

BŪTISKĀKIE IZVĒRTĒJUMI UN
UZDEVUMI
Izstrādājot plānu tiks ņemti vērā un integrēti izstrādāto pētījumu
rezultāti:
 NORDPLUS – «Vietējo iedzīvotāju programma ilgtspējīgai attīstībai» (2013);

 Projekta «Ķemeru Nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana»
ietvaros veiktā projekta «Tehniskā projekta izstrāde hidroloģiskā
režīma atjaunošanai Zaļajā purvā, kā arī Skudrupītes palienē un mežos
R no Ķemeru tīreļa» izpētes gaitā iegūtie rezultāti (2014);
Projekta LIFE «Ekosistēmu pakalpojumi» par pilotteritoriju Jaunķemeros
sagatavotās rekomendācijas un rezultāti.

IEGUVUMI IZSTRĀDĀJOT DABAS
AIZSARDZĪBAS PLĀNU
Tiks
noteikti
teritorijas
apsaimniekošanas pasākumi
Tiks apzināti apsaimniekošanas
ilgtermiņa un īstermiņa mērķi

Plāns tiks izstrādāts 12
gadu laika posmam

Tiks sniegti priekšlikumi par
nepieciešamajiem
grozījumiem
ĶNP ietilpstošo novadu teritorijas
plānojumos

Tiks sniegti priekšlikumi par
individuālo aizsardzības un
izmantošanas
noteikumu
labojumiem un teritorijas
esošā funkcionālā zonējuma
iespējamu koriģēšanu

PALDIES!
Aicinām apmeklēt www.enviro.lv:
-aizpildīt aptaujas anketu;
- pieteikties jaunumiem e-pastā.
Izteikt savu viedokli un sniegt
priekšlikumus par turpmāko ĶNP
attīstības vīziju varat videokonferences
laikā vai rakstiski adresējot tos plāna
izstrādātājam SIA “Enviroprojekts”
(Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002)
vai projekta vadītājai Līgai Blankai
kemeri@enviro.lv līdz 2020. gada 30.
novembrim.
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Ortofoto 6. cikls, 2016.gads

