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Dabas aizsardzības pārvalde aicina piedalīties
LIFE Nature + projekta „Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana"
HYDROPLAN

atklāšanas seminārā
2012. gada 4. aprīlī, Kūrorta rehabilitācijas centrā „Jaunķemeri” (9.stāvā)

Aicinām Jūs apmeklēt projekta atklāšanas semināru, kurā varēsiet iegūt informāciju par
aizsargājamo mitrāju atjaunošanu Ķemeru nacionālajā parkā, inovatīvām pētnieciskām
metodēm, projekta uzdevumiem un paredzamajiem rezultātiem.
Projekta "Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana" nolūks ir veikt Eiropas
mērogā aizsargājamo dabas vērtību – augstā purva, slapjo mežu un palieņu pļavu –
atjaunošanu Ķemeru nacionālajā parkā. Lai to realizētu, ar progresīvām metodēm detalizēti
pētīsim teritorijas hidroloģiju un dabas vērtības, izstrādāsim hidroloģisko programmu un
veiksim praktiskos atjaunošanas darbus dabas lieguma zonā esošās teritorijās.
Kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Dabas aizsardzības
pārvaldes un projekta pārstāvjiem, hidroloģijas, tūrisma un rehabilitācijas ekspertiem
seminārā plašāk runāsim par:
•LIFE programmas būtību;
•dabas vērtību atjaunošanas nepieciešamību;
•projekta mērķiem un uzdevumiem dabas vērtību atjaunošanā;
•projekta ietvaros paredzētajām izpētēm un datiem, ko paredzēts iegūt;
•hidroloģiskās programmas sagatavošanu un plānotajiem atjaunošanas darbiem;
•projektā paredzēto hidroloģisko monitoringu;
•dabas tūrisma attīstību aizsargājamās dabas teritorijās;
•ārstniecisko dūņu un minerālūdens izmantošanu dziedniecībā;
•līdzīgiem projektiem Latvijā.

Lūdzam pieteikties dalībai seminārā līdz 30. martam, rakstot uz e-pastu
anita.laime@daba.gov.lv vai pa tel. 26373382 (Anita Laime).
Projektu īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu,
Latvijas Dabas fondu un ELM MEDIA. Finansējumu sniedz ES LIFE+ programma un
Latvijas Vides aizsardzības fonds. Projekta norises vieta ir Ķemeru nacionālais parks,
Engures novada Smārdes pagasts un Tukuma novada Džūkstes pagasts.
Vairāk par projektu uzziniet šeit - http://hydroplan.daba.gov.lv
Semināra dienas kārtību un informāciju par nokļūšanas iespējām, lūdzu, meklējiet
pielikumā.

Būsiet laipni gaidīti!
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LIFE Nature+ projekta HYDROPLAN atklāšanas seminārs
2012.gada 4. aprīlī, Kūrorta rehabilitācijas centrā „Jaunķemeri” (9.stāvā)

Dienas kārtība
10:30-11:00

Dalībnieku reģistrācija, kafija

11:00-11:05

Semināra atklāšana
(Jānis Strautnieks, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors)

11:05-11:20

LIFE programmas uzdevumi dabas vērtību saglabāšanā
(Inga Belasova, VARAM Dabas aizsardzības departamenta
Aizsargājamo teritoriju nodaļas vadītāja)

11:20-11:35

Ķemeru nacionālā parka vērtības
(Agnese Balandiņa, Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās
administrācijas vecākā valsts vides inspektore)

11:35-11:55

Dabas vērtību – mitrāju biotopu – atjaunošana
(Agnese Priede, Dabas aizsardzības pārvaldes vecākā eksperte)

11:55-12:10

Mitrāju atjaunošanas ietekme uz teritorijas maksimālajiem ūdens caurplūdumiem
(Zigurds Zēns, Meliorācijas un mērniecības grupas vadītājs, VSIA „Meliorprojekts”)

12:10-12:25

Projekta HYDROPLAN mērķi, uzdevumi, sagaidāmie rezultāti
(Ilze Ķuze, projekta HYDROPLAN koordinatore)

12:25-12:45

Projektā izvēlētās inovatīvās pētījumu metodes
(Gatis Eriņš, Vides projektu grupas vadītājs, Vides risinājumu institūts)

12:45-13:00

Jautājumi, diskusija

13:00-13:40

Kafijas pauze

13:40-14:00

Projekta hidroloģiskie aspekti, paredzamā izpēte
(Inga Grīnfelde, LLU Meža un ūdens resursu zinātniskās laboratorijas pētniece)

14:00-14:15

Projekta ietvaros paredzētais hidroloģiskais monitorings
(Oskars Purmalis, projektu vadītājs, Vides risinājumu institūts)

14:15-14:25

Dvietes upes un palieņu pļavu atjaunošana LIFE + Dviete ietvaros
(Benita Štrausa, Ilūkstes novada pārstāve, projekts LIFE+ Dviete)

14:25-14:45

Atpūta un tūrisms dabā, atjaunotās mitrāju teritorijās
(Agita Līviņa, tūrisma eksperte, Vidzemes Augstskola)

14:45-15:00

Dabas resursu izmantošana ārstniecībā (Dr.Gita Bērziņa, KRC „Jaunķemeri”)

15:00-15:20

Jautājumi, diskusija

15:20

Ekskursija KRC „Jaunķemeri”, semināra noslēgums

Vieta un nokļūšana
Semināra norises vieta kūrorta rehabilitācijas centrs „Jaunķemeri” (9.stāvā),
Kolkas iela 20, Jūrmala, atrodas 35 km attālumā no Rīgas.
Ar rehabilitācijas un atpūtas piedāvājumu var iepazīties http://www.jaunkemeri.lv/.

KRC
„Jaunķemeri”

Uz semināru var atbraukt ar:
•starppilsētu mikroautobusu RĪGA – JAUNĶEMERI līdz pieturai „Jaunķemeri”
/kursēšanas grafiks http://www.jurmala.lv/page/68
•Jūrmalas mikroautobusu Nr.10 TC BULDURI-ĶEMERU DZELZCEĻA STACIJA
līdz pieturai „Sanatorija Jaunķemeri”
/kursēšanas grafiks http://www.jurmala.lv/page.php?id=1313
•Jūrmalas autobusu Nr.6 SLOKA-ĶEMERI līdz pieturai „Sanatorija Jaunķemeri”
/kursēšanas grafiks http://www.jurmala.lv/page.php?id=1312
•elektrovilcieniem TUKUMS-RĪGA līdz pieturai „Ķemeri”, kur jāpārsēžas
mikroautobusā Nr.10 un jābrauc līdz pieturai „Sanatorija Jaunķemeri”
•elektrovilcieniem RĪGA-TUKUMS līdz pieturai „Sloka”, kur jāpārsēžas
autobusā Nr.6 un jābrauc līdz pieturai „Sanatorija Jaunķemeri”
/vilcienu kustības grafiks http://www.1188.lv/satiksme/vilcieni
•starppilsētu autobusiem RĪGA-TALSI, TALSI-RĪGA, KOLKA-RĪGA, RĪGA-KOLKA
līdz pieturai „Jaunķemeri”
/autobusu kustības grafiks http://www.1188.lv/satiksme/starppilsetu_autobusi

