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Uzsākts
LIFE+ projekts
“Ķemeru nacionālā
parka hidroloģiskā
režīma atjaunošana”
No 2011. gada 1. septembra Ķemeru nacionālajā parkā veic Eiropā retu un apdraudētu
mitrāju – augstā purva, slapjo mežu un palieņu
pļavu atjaunošanu.
Projekta «Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā
režīma atjaunošana» laikā notiks detalizēta
hidroloģiskā izpēte un dabiskā ūdens līmeņa
atjaunošana trīs Ķemeru nacionālā parka
mitrāju teritorijās, kuras savulaik ietekmējusi
nosusināšana:
•augstajā purvā – Zaļā purva izstrādāto kūdras
karjeru rajonā 550 hektāru platībā (Engures
novada Smārdes pagastā),
•purvainos un staignāju mežos – Ķemeru
tīreļa rietumu daļai pieguļošajos slapjajos
mežos 1100 hektāru platībā (Tukuma novada
Džūkstes pagastā),
•palieņu pļavās – atjaunojot iztaisnotās Skudrupītes līkumoto tecējumu 4 kilometru garumā
(Tukuma novada Džūkstes pagastā), upītes
krastos atkal pletīsies palieņu pļavas
85 hektāru platībā.
Atjaunotā Skudrupītes paliene kalpos arī kā
pievilcīgs dabas tūrisma objekts.

Īsumā
Projekta norises laiks:
2011. gada 1. septembris –
2016. gada 31. augusts.

Atjaunos Skudrupītes palieņu pļavas
Viens no LIFE+ HYDROPLAN projekta mērķiem ir atjaunot savulaik iztaisnotās Skudrupītes līkumoto tecējumu. Tā rezultātā upes krastos atkal pletīsies retās un Eiropas mērogā aizsargājamās
palieņu pļavas, kurās pavasaros barosies un atpūtīsies caurceļojošo putnu bari, vasarās ligzdos
griezes, barosies mazie ērgļi un melnie stārķi. Pļavās tiks izveidotas ganības un tajās visu gadu
ganīsies un ar krūmiem aizaugt neļaus taurgovis un ‘Konik Polski’ šķirnes zirgi. Savukārt palienē
notiekošo dzīvnieku un augu dzīvi no diviem torņiem varēs vērot vietējie iedzīvotāji un tūristi.
Atjaunotā Skudrupīte ietecēs Slampes upē – tās līkumoto tecējumu Ķemeru nacionālā parka
administrācija atjaunoja iepriekšējā LIFE programmas finansētā projekta “Mitrāju aizsardzība
Ķemeru nacionālajā parkā” (2002.-2006. g.) ietvaros.

Budžets: 963 823 EUR (677 379 LVL).
Projektu finansē Eiropas Komisijas LIFE Daba
programma (72,87%), līdzfinansējumu sniedz
Latvijas Vides aizsardzības fonds un projekta
partneri.
Projektu īsteno: Dabas aizsardzības pārvalde
(vadošais partneris), sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu, Latvijas Dabas fondu un
Elm Media.
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Parakstīti līgumi ar
sadarbības partneriem
2011. gada 29. novembrī Siguldā, Dabas aizsardzības pārvaldes
biroja telpās tika parakstīti sadarbības līgumi ar projekta partnerorganizācijām – zinātnisko sabiedriskā labuma organizāciju Vides
risinājumu institūtu (VRI), sabiedrisko dabas aizsardzības organizāciju Latvijas Dabas fondu (LDF) un dokumentālā kino un foto
apvienību Elm Media.
Sadarbības līgumi nosaka katra partnera pienākumus projekta
aktivitāšu īstenošanā, norāda regulāro pārskatu sniegšanas
termiņus un finansējuma nosacījumus.

Foto: Sandra Eglāja

LIFE+ HYDROPLAN projektā VRI veiks meliorācijas sistēmu izpēti,
sagatavos 3D virsmas un reljefa modeļus, izstrādās hidroloģiskā
režīma atjaunošanas programmas un veiks teritoriju monitoringu.
LDF veiks ES nozīmes biotopu izpēti projekta teritorijās, sniegs
konsultācijas un iesaistīsies programmu izstrādē. Elm Media
dokumentēs projekta gaitu un sagatavos trīs īsfilmas un interaktīvu
ekspozīciju.

Izveidota projekta interneta lapa
hydroplan.daba.gov.lv
2012. gada martā tika atklāta LIFE+ HYDROPLAN projekta interneta lapa.
Tā latviešu un angļu valodās sniedz informāciju par projektu, tā
jaunumiem, aktivitātēm, vadību un uzraudzību. Google kartēs atrodamas
projekta teritorijas un sniegts to apraksts. Šeit publicēta arī projekta
darbinieku kontaktinformācija un projekta fotogalerijas.
Interesenti lapā var sīkāk iepazītiesarī ar NATURA 2000 teritoriju Ķemeru
nacionālo parku, mitrājiem – augsto purvu, purvainajiem un staignāju
mežiem un palieņu pļavām – un to vērtībām, kā arī sērūdeņraža minerālūdeņiem – vēsturiskā Ķemeru kūrorta resursiem.
Aicinām apmeklēt hydroplan.daba.gov.lv un sekot līdzi projekta
jaunumiem, fotogalerijām un publikācijām!

Izdotas brošūras, plakāti
un uzlīmes
2012. gada martā izdotas brošūras (A4 formāts, 12 lpp.), kas
iepazīstina ar LIFE+ HYDROPLAN projektu, Skudrupītes palieņu
pļavu atjaunošanai veltīti plakāti (A1 formāts) un 8 uzlīmju
komplekts.
Publikācijas sagatavotas 1000 eksemplāru tirāžā, no tiem 800 –
latviešu valodā, 200 – angļu valodā. Brošūras, plakāti un uzlīmes
paredzēti izplatīšanai vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, kā arī
medijiem un dabas aizsardzības organizācijām Latvijā un ārvalstīs.
Publikācijas ikvienam interesentam pieejamas Dabas aizsardzības
pārvaldes Pierīgas reģionālajā administrācijā (“Meža māja”, Ķemeri,
Jūrmala) un projekta interneta lapā:
hydroplan.daba.gov.lv/public/lat/publikacijas
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Noticis projekta
atklāšanas seminārs
2012. gada 4. aprīlī Kūrorta rehabilitācijas centra “Jaunķemeri”
telpās notika LIFE+ HYDROPLAN projekta atklāšanai veltīts
seminārs. To apmeklēja 64 dalībnieki no vietējām pašvaldībām un
nevalstiskajām organizācijām, dabas aizsardzības organizācijām,
meža teritoriju apsaimniekotāji, kā arī tūrisma nozares pārstāvji
un studenti.
Seminārā iepazīstināja gan ar ES LIFE+ programmu un Ķemeru
nacionālā parka dabas un tūrisma vērtībām, gan mitrāju atjaunošanas nepieciešamību un LIFE+ HYDROPLAN projekta uzdevumiem,
aktivitātēm un plānotajiem rezultātiem.

Foto: Kārlis Lapiņš

Lai nodrošinātu, ka mitrāju atjaunošanas darbi neskars saimnieciski izmantojamās teritorijas, pirms atjaunošanas darbu sākšanas
paredzēta apjomīga mitrāju un tiem apkārt esošo teritoriju hidroloģiskā izpēte, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. VRI pārstāvis
Gatis Eriņš stāstīja par attālo izpēti, kuras laikā ar lidmašīnā
iemontētām iekārtām veiks teritoriju lāzerskenēšanu. Tās rezultātā
iegūtie trīsdimensiju virsmas un reljefu modeļi palīdzēs aprēķināt
ūdens plūsmu pārmaiņas un prognozēt hidroloģiskā režīma pārmaiņu ietekmēto teritoriju robežas. Hidroloģijas eksperts Oskars
Purmalietis iepazīstināja ar gruntsūdeņu monitoringu, kas nodrošinās datus mitrāju un tiem apkārt esošo teritoriju hidroloģiskajai
modelēšanai.
LLU pētniece Inga Grīnfelde sniedza ieskatu vispārējos pētāmo
teritoriju hidroloģiskajos aspektos un uzsvēra mitrāju kā dabiskā
ūdens rezervuāra lomu, kas nodrošina apkārtējo teritoriju aizsardzību pret plūdiem, un stāstīja par mākslīgu mitrāju izveidi kā vienu
no pasaulē pielietotajām metodēm aizsardzībai pret plūdiem.
VSIA "Meliorprojekts" pārstāvis Zigurds Zēns uzsvēra: „Palielinoties
purvu un mežu īpatsvaram un atjaunojot purvu dabīgo hidroloģisko
režīmu, palielinās to spēja aizturēt pavasara sniega kušanas
ūdeņus. Tādēļ maksimālās noteces ilgums palielinās, bet novadāmā ūdens daudzums kritiskajā periodā samazinās. Rezultātā
samazinās palu ūdens līmeņi ūdenstecēs, kuras bieži lejtecē plūst
caur apdzīvotām vietām, radot plūdu draudus.”

Uzraudzības grupas
sanāksme
2012. gada 5. jūnijā notika LIFE+ HYDROPLAN projekta Uzraudzības grupas sanāksme. Uzraudzības grupā ir iesaistīti 17 dalībnieki, kas pārstāv vietējās pašvaldības, NVO un mednieku kolektīvus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Valsts meža dienestu un partneru organizācijas.
Sanāksmē ar projektu, tā aktivitātēm un sagaidāmo rezultātu
iepazīstināja projekta koordinatore Ilze Ķuze un par projekta
teritoriju hidroloģiskajiem aspektiem un gruntsūdeņu monitoringu
stāstīja LLU Vides un ūdenssaimniecības katedras pētniece Inga
Grīnfelde. LIFE + projekta AUGSTIE PURVI vadītāja Māra Pakalne
dalījās pieredzē par purvu atjaunošanu Eiropā un sniedza ieskatu
degradēta un dabiska purva raksturojumā.
Turpinājumā notika diskusija, savukārt sanāksmes otrajā daļā
dalībnieki klātienē iepazinās ar projekta teritorijām – Zaļo purvu,
Skudrupītes palieni un Ķemeru tīreļa R malas mežiem.
Foto: Kārlis Lapiņš
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Kontakti:
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija
“Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala, Lv–2012
Projekta koordinatore Ilze Ķuze, tālr. 28632314,
e-pasts: ilze.kuze@daba.gov.lv

