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Projekta HYDROPLAN pilnā ietekmes uz vidi
novērtējuma process tuvojas noslēgumam
Maija beigās notika LIFE+ projekta “Ķemeru
Nacionālā parka hidroloģiskā režīma
atjaunošana” pilnā ietekmes uz vidi
novērtējuma noslēguma sanāksmes.
Līdzīgi kā pirmajā sanāksmju ciklā aptuveni
gadu atpakaļ, arī šoreiz pasākumi notika abās
ar projekta īstenošanu saistītajās pašvaldībās –
19. maijā Engures novada Smārdē un 24. maijā
Tukuma novada Slampē. Papildus tām, viena
sanāksme notika arī projekta teritorijai
salīdzinoši tuvu esošajā Jūrmalā
(Ķemeros, 20. maijā).
Sanāksmēs iedzīvotāji tika iepazīstināti ar
projekta gaitu, plānotajiem darbiem un ar
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma saturu.
Tāpat iedzīvotājiem bija iespējams uzdot
jautājumus gan par pašu projektu, gan arī par
citiem ar dabas aizsardzību, Dabas aizsardzības
pārvaldes pārziņā esošo valsts zemju
apsaimniekošanu un Ķemeru Nacionālo parku
saistītiem jautājumiem. Sanāksmes notika
konstruktīvā gaisotnē. Sanākušie
iedzīvotāji un eksperti pārrunāja
interesējošos jautājumus gan
sanāksmes oficiālās daļas laikā,
gan arī pēc tam neformāli.
Pēc sabiedriskajām apspriešanām
iedzīvotājiem bija mēnesis laika
iesniegt savus ierosinājumus un
iebildumus par projektu. Šobrīd aktualizētie
pilnā ietekmes uz vidi novērtējuma dokumenti
ir iesniegti Vides pārraudzības valsts birojā, un
atzinums ir gaidāms rudenī. Iepirkuma
procedūra mitrzemju atjaunošanas darbiem
tiks uzsākta pēc atzinuma saņemšanas un
tehnisko projektu pabeigšanas.
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Iedzīvotāju biežāk uzdotie jautājumi par

Zaļā purva atjaunošanu
JAUTĀJUMS: Vai tiks celts ūdens līmenis
karjeros, un vai tas šobrīd tiek mērīts?
ATBILDE: Sākotnēji bija domāts paaugstināt
ūdens līmeni karjeros, taču hidroloģiskajos
pētījumos tika noskaidrots, ka tas palielinātu
ūdens spiedienu, kas savukārt negatīvi
ietekmētu sērūdeņa veidošanos. Tādēļ atbilde
ir – nē, ūdens līmenis karjeros netiks celts.
Šobrīd ūdens līmenis karjeros ir fiksēts dabiski –
ar bebru dambi, taču, lai nākotnē novērstu
iespējamos plūdus un ūdens līmeņa celšanos,
bebru dambī tiks ierīkota caurteka.
Ūdens līmenis un tā izmaiņas tiek mērītas
vairākās vietās Zaļajā purvā un tā apkārtnē, un
šī izpēte tiks turpināta arī pēc projekta beigām.

JAUTĀJUMS: 7 km no pirmās LIFE+ projekta
teritorijas ir applūdis mežs un bojā iet koki.
Vai tam nav kāds sakars ar ūdens līmeņa
celšanu purvā?
ATBILDE: Projekta teritorijas tiešā tuvumā daļa
koku tiešām nokalta, taču 7 km attālumā purva
atjaunošanas ietekme nesniedzas. Šādu meža
applūšanu var izraisīt bebru dambji vai ceļu
remonta laikā aizbērtas caurtekas. Ja iedzīvotāji
kādā no dabas teritorijām novēro aizdomīgas
vai satraucošas pārmaiņas, ir jāsazinās ar Dabas
aizsardzības pārvaldes darbiniekiem: 67730078
(Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas
reģionālā administrācija) vai 67509545 (Dabas
aizsardzības pārvaldes informatīvais tālrunis).

JAUTĀJUMS: Vai Zaļā purva atjaunošana
neappludinās Ķemerus?

JAUTĀJUMS: Kas notiks ar citiem grāvjiem
Zaļā purva apkārtnē?

ATBILDE: Hidrologi ir atzinuši, ka, lai uzturētu
Ķemerus sausus, pilsētā ir regulāri jātīra grāvji,
kā arī jāuztur tīra Vēršupīte lejpus apdzīvotās
vietas. Vēršupīte jau šobrīd tiek regulāri tīrīta,
bet grāvju tīrīšana ir pašvaldības ziņā. Citādi ir
ar grāvjiem augšpus Ķemeriem – ja kāds grāvis
tur līdz šim susinājis mežu, bet tagad ir
aizsērējis, tas darbojas Ķemeru iedzīvotāju
labā – pavasarī mazina ienākošā ūdens
daudzumu Vēršupītē un izlīdzina ūdens
noteci gada garumā.

ATBILDE: Ilgtermiņā iedzīvotājiem saimnieciski
nozīmīgie grāvji visā Ķemeru Nacionālajā parkā
tiks iztīrīti, bet dabas teritorijās – taisīti ciet vai
atstāti dabiskai aizsērēšanai.
Visus vajadzīgos grāvjus uzreiz nevar iztīrīt
finansiālu apsvērumu dēļ, taču iesāktais darbs
tiks turpināts. Ja valsts zemēs esoša aizsērējuša
grāvja dēļ applūst privātās zemes, ir jāziņo
Dabas aizsardzības pārvaldei. Iedzīvotāju
iniciatīva un līdzdalība ir ļoti svarīgas, lai dabas
aizsardzība un iedzīvotāju intereses tiktu
saskaņotas.

JAUTĀJUMS: Vai Zaļā purva atjaunošana
neappludinās Kūdras ciemu?
ATBILDE: Tika veikta nopietna izpēte par
iespējamo ietekmi, kas apstiprināja, ka Kūdras
ciemu purva atjaunošana nekādā veidā
nepadraud. Taču papildus drošībai tika veikta
meliorācijas sistēmas sakārtošana Kūdras ciema
apkārtnē, tai skaitā tika remontēts ceļš un
iztīrīts blakus esošais grāvis.
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Iedzīvotāju biežāk uzdotie jautājumi par
Skudrupītes un Ķemeru tīreļa rietumu daļai
pieguļošo purvaino un staignāju mežu atjaunošanu
JAUTĀJUMS: Vai, rokot upi, netiks
pazemināts ūdens līmenis upē un
cik dziļa būs upe?
ATBILDE: Rakšanas darbi tiks veikti ļoti
piesardzīgi, tā, lai ūdens pavasaros aizkavētos
pļavā. Upes dziļums būs līdz 1,5 metriem,
atkarībā no upes profila – augšpusē tā būs
seklāka, bet lejtecē – dziļāka. Pļavā tiks izvietoti
arī akmeņi no mežmalā esošās kaudzes, jo
atsevišķi stāvošiem lieliem akmeņiem ir liela
nozīme dabas daudzveidībā. Tiks izveidoti arī
paaugstinājumi, kur patverties lopiem palu
laikā.
JAUTĀJUMS: Vai tiks pirkti klāt dzīvnieki
pļavas noganīšanai? Kas notiek ar jau
esošajiem lopiem, kuri ganās Dunduru
pļavās? Vai Ķemeru tīreļa vilki pārāk
neapdraud teļus?
ATBILDE: Sākumā tika domāts par lopu iegādi
atjaunojamajai teritorijai, taču šobrīd zirgu un
govju blīvums Dunduru pļavās ir jau par lielu,
tāpēc tos palaidīs jaunajā teritorijā.
Par vilkiem – ja tie apēstu visus teļus, tad lopu
nepaliktu vairāk, bet kopš 2004. gada, kad viņus
izlaida, dzīvnieku skaits pieaudzis. Reizēm kāds
kumeļš aiziet bojā no vilkiem vai piedzimst
nedzīvs un vilki to apēd, taču lopi ir
pielāgojušies vilku klātbūtnei un prot
sevi aizsargāt.
Ja kāds dzīvnieks ir slims vai kļūst vecs, un iet
bojā, tad pie viņa barojas ne tikai vilki, bet arī
citi plēsīgie dzīvnieki, tai skaitā putni, un kopīgi
nokopj kritušos dzīvniekus.

JAUTĀJUMS: Ja purvu atjaunojot pazūd
vaivariņi, vai nepazudīs arī dzīvnieki,
kuriem vaivariņi ir dzīvesvieta?
Vai pārveidojot ainavu nepazudīs tie,
kuri tur šobrīd dzīvo?
ATBILDE: Ainava purvā šobrīd jau ir
pārveidota. Paceļot ūdens līmeni, vaivariņi
pilnībā nepazudīs, tie būs šur un tur,
mozaīkveidā, uz ciņiem, un dabas
daudzveidība būs daudz lielāka.
JAUTĀJUMS: Kas notiks ar Dunduru
pļavām apkārt esošajiem laukiem –
lauksaimnieciskā ražošana ir ļoti svarīga.
ATBILDE: Mēs piekrītam, ka lauksaimniecība
ir ļoti svarīga, un ņemam to vērā, plānojot
mitrāju atjaunošanu – privātās zemes netiks
skartas. Turklāt, starp projekta teritorijām un
privātajām zemēm saglabājas funkcionējošas
meliorācijas sistēmas. Maksimālas
piesardzības dēļ esam atkāpušies upes
atjaunošanā kilometru uz leju, kā arī esam
tīrījuši grāvjus, kuriem ir nozīme apkārtējo
zemju susināšanā.

