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Mitrāju atjaunošanas programmas tika izdrukātas un
bija pieejamas iedzīvotājiem no marta beigām līdz
maija sākumam projekta teritorijām tuvākajās
apdzīvotajās vietās – Ķemeru bibliotēkā, Engures
novada domē Smārdē, Lapmežciema pagasta
pārvaldē un Slampes pagasta bibliotēkā. Ar programmu digitālo versiju iespējams iepazīties arī projekta
mājas lapā: http://hydroplan.daba.gov.lv/public/.
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Apspriežu laikā iedzīvotāji uzdeva dažādus jautājumus,
galvenokārt, vai mitrāju atjaunošana neskars tuvumā
esošās privātās zemes un apdzīvotās vietas. Eksperti
iedzīvotāju bažas kliedēja ar
pētījumos balstītiem datiem,
kas pierādīja, ka visi
iespējamie riski ir
novērsti.
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Programmu izstrāde
balstījās sākotnējā
izpētē iegūtajos datos,
tai skaitā dabas
vērtību izpētes
rezultātos,
gruntsūdeņu mērījumu, meliorācijas
sistēmu un grāvju tīkla
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ga
kartēšanas un attālinātas
reljefa izpētes iegūtajos
datos, kā arī hidroģeoloģiskajā
modelēšanā, kas ļāva izvērtēt mitrāju atjaunošanas
ietekmi uz pazemes ūdeņu plūsmām. Programmu
izstrādes laikā katrai no projekta teritorijām tika
izstrādāti vairāki iespējamie atjaunošanas scenāriji,
no kuriem tika izvēlēts tas, kurš visoptimālāk ļāva
sasniegt sākotnēji uzstādītos mērķus.
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Šī gada pavasarī tika pabeigtas mitrāju – Zaļā
purva, Skudrupītes un Lielā Ķemeru tīreļa
rietumu malas pārmitro mežu – atjaunošanas
programmas.

Aprīlī Ķemeros, Smārdē, Slampē un Lapmežciemā notika
iedzīvotāju iepazīstināšanai ar LIFE+ projekta Hydroplan
mitrāju atjaunošanas programmām veltītas sanāksmes,
kurās iedzīvotājiem bija iespējams iepazīties ar Ķemeru
nacionālā parkā esošu mitrāju teritoriju atjaunošanas
iespējām, uzzināt detalizētu informāciju par tuvumā
esošajiem atjaunojamajiem mitrājiem, kā arī tikties ar
mitrāju atjaunošanas sagatavošanās darbos iesaistītajiem
speciālistiem un ekspertiem.
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Pabeigtas mitrāju
atjaunošanas programmas
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Mitrāji
dabai un
cilvēkiem
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Turpinās darbs pie
meliorācijas sistēmas
sakārtošanas Kūdras ciemā
2013. gada decembrī tika noslēgts līgums par
Engures novada Smārdes pagasta Kūdras ciema
meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas tehniskā
projekta izstrādi.

2013. gada oktobrī tika pārtīrīts novadgrāvis pie
Melnragiem, lai nodrošinātu ātrāku ūdens noteci no
pieguļošajām lauksaimniecības zemēm.
Pēdējo gadu laikā pēc iedzīvotāju iniciatīvas Dabas
aizsardzības pārvaldes darbinieki kopā ar ekspertiem ir
apsekojuši vairākas pārmitrās teritorijas LIFE+ projekta
Hydroplan īstenošanas vietu tuvumā, tai skaitā 2013.
gada maijā arī Tukuma novada Slampes pagastā.
Melnragu pļavās tika konstatēts, ka pieguļošā lauksaimniecības zeme ir pārāk mitra nefunkcionējošas drenāžas
dēļ, jo novadgrāvis, kurā vajadzētu aizplūst ūdenim no
laukiem, ir aizsērējis.
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Pēdējā gada laikā LIFE+
projekta Hydroplan
ietvaros ir veikta
projektam piegulošo
teritoriju padziļināta
izpēte, tai skaitā
2013. gada pavasarī
tika pabeigts
meliorācijas grāvju
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novērtējums Engures
novada Smārdes pagastā esošās
teritorijās. Novērtējumā tika secināts, ka plānotie Zaļā
purva ūdens režīma atjaunošanas darbi apdzīvoto vietu
hidromelioratīvo stāvokli neietekmēs. Tomēr pētījumā arī
tika konstatētas ar projektu nesaistītas problēmas,
piemēram, nepieciešamība veikt grāvju rekonstrukciju
apkārt Kūdras ciemam, jo nepilnīgi funkcionējošas
meliorācijas sistēmas dēļ teritorija ilgstoši ir pārāk mitra.

Iztīrīts novadgrāvis
pie Melnragiem

Tādēļ 2013. gada oktobrī ar Dabas aizsardzības pārvaldes finansējumu SIA Meliorceltnieks veica 1180 m grāvja
gultnes uzmērīšanu un vēlāk arī tīrīšanu, likvidējot bebru
dambjus un iztīrot aizsērējumu no caurtekas. Kopumā
tika izrakti un izlīdzināti 1770 m3 zemes un nojaukti divi
bebru dambji. Tīrīšanas darbu rezultātā ūdens notece no
lauksaimniecības zemēm ir atjaunota.

Lai veicinātu ciešāku sadarbību zemju ilgtspējīgā izmantošanā Ķemeru nacionālajā parkā un Engures novadā,
2013. gada novembrī starp Engures novada pašvaldību,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un
Dabas aizsardzības pārvaldi tika noslēgts saprašanās
memorands. VARAM un DAP apņemās veikt nepieciešamo meliorācijas sistēmas izpēti teritorijās, kas vienlaikus
atrodas gan Ķemeru nacionālā parka, gan Engures
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Lai sasniegtu memorandā nospraustos mērķus, 2013.
gada decembrī tika noslēgts līgums starp Dabas
aizsardzības pārvaldi un SIA “Meliorprojekts” par Kūdras
ciema meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas tehniskā
projekta izstrādi, kas vēlāk ļaus veikt darbības liekā
ūdens aizvadīšanai no ciema apkārtnes. Tehniskā
projekta izstrāde tiek veikta, izmantojot Latvijas vides
aizsardzības fonda finansējumu.
Šī gada 5. jūnijā Kūdrā tikās LIFE+ projekta Hydroplan,
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās
administrācijas, “Meliorprojekta”, Engures novada
pašvaldības un iedzīvotāju pārstāvji, lai kopīgi apskatītu
nosusināmās teritorijas un apspriestu nepieciešamās
darbības mērķa – Smārdes pagasta Kūdras ciema
nosusināšanas – sasniegšanai. Iedzīvotāju pārstāvis
Edgars Krūmiņš pastāstīja, kāda izskatījās meliorācijas
sistēma pagājušā gadsimta vidū. Šobrīd turpinās darbs
pie meliorācijas sistēmas tehniskā projekta izstrādes.

Foto: Gints Starts

Foto: Gints Starts

Mitrāji

LIFE+ projekts “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma
atjaunošana” LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN

dabai un
cilvēkiem

LIFE+ HYDROPLAN PROJEKTA AVĪZE 2012/2

Mitrāju mēnesis Slampē
Februāris ir starptautiskais mitrāju mēnesis, un tam
par godu Slampē janvāra beigās un februāra sākumā
notika vairāki ar mitrāju izzināšanu saistīti pasākumi.
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Tā kā zivis ir vistiešāk saistītas ar mitrājiem, janvārī un
februārī Slampes
bibliotēkā bija apskatāma zivīm veltīta izstāde,
kā arī pieejama plašāka
informācija par Latvijā
sastopamajām zivju
sugām.
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Paralēli izstādei Slampes
bibliotēkā 21. janvārī notika
zivīm un makšķerēšanai veltīts
pasākums, kura laikā Dabas aizsardzības pārvaldes
speciālisti, Dabas skolas un
projekta Hydroplan pārstāvji
pastāstīja par
makšķerēšanas noteikumiem, zivju dzīvesveidu
un atjaunotu ūdensteču
nozīmi zivju vairošanās
procesā.

Pēc tam pasākuma apmeklētāji veica patstāvīgu pētījumu
par zivīm, piedalījās spēlēs un uzdeva dažādus ar zivīm
saistītus jautājumus. Īpašu aizrautību izraisīja lašu spēle,
kuras laikā pasākuma apmeklētāji palīdzēja lašu
mazuļiem izvairīties no briesmām ceļā uz jūru.
11. februārī Slampes Kultūras pilī notika mitrājiem veltīts
pasākums, kurā Zemgales vidusskolas 3. un 4. klašu
skolēni uzzināja, kas ir mitrāji un kādēļ tie jāsaudzē,
uzzināja par atkal izlīkumoto Slampes upīti, spēlēja
dažādas vides izziņas spēles, piedalījās konkursos un
radošajās darbnīcās. Šādi pasākumi ļauj skolēniem
uzzināt par dabas vērtībām, kas atrodas vistuvāk viņu
dzīves vietai.

Foto: Ilze Vanaga
F

ot

o:

Il z

eV
anaga

Foto: Ilze Vanaga

Foto: Ilze Vanaga

Kontakti:
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā
administrācija, “Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala, LV-2012

Projekta koordinators Jānis Ķuze, tālr. 29192799,
e-pasts: janis.kuze@daba.gov.lv

