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Noslēdzies HYDROPLAN pilnā ietekmes uz vidi 
novērtējuma process

Pilnais ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) ir 
process, kura laikā tiek sīki izpētīta plānoto 
darbību iespējamā ietekme uz vidi. 
Parasti tas tiek piemērots dažādiem lieliem 
komercprojektiem, kuru laikā cilvēku darbības 
rezultātā var tikt apdraudētas dabas vērtības vai 
cilvēku veselība, rasties piesārņojums, tikt būtiski 
pārmainīta ainava utml., bet ne projektiem, kuru 
mērķis ir atjaunot vai saglabāt dabas vērtības. 
Projekts "Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā 
režīma atjaunošana" (HYDROPLAN) šajā ziņā ir 
bijis izņēmums – lai gan tā mērķis ir veikt Eiropas 
mērogā aizsargājamu dabas vērtību – augstā 
purva, slapjo mežu un palieņu pļavu – 
atjaunošanu Ķemeru Nacionālajā parkā un 

tas balstās uz ļoti nopietnu sākotnējo izpēti, 
2015. gada janvārī tam tika piemērots pilnais IVN, 
ar pamatojumu, ka projekta ietvaros plānots 
ietekmēt lielas teritorijas, kas atrodas salīdzinoši 
tuvu apdzīvotām vietām un skar sērūdeņraža 
veidošanās vietas. Pilnā IVN process ir ilgs un 
komplekss – tā laikā notika divi sabiedrisko 
apspriešanu cikli, tika sagatavots iespaidīga 
apjoma ziņojums par ietekmes uz vidi novērtēju-
mu, par kuru bija iespējams sniegt viedokli, tika 
saņemts atzinums no Vides pārraudzības valsts 
biroja un, visbeidzot, arī  saskaņojums abās 
pašvaldībās, kuru teritorijā plānotas projektā 
HYDROPLAN ietvaros paredzētās darbības.

Ar šādu susinātājgrāvju palīdzību tika susināts purvs, lai varētu iegūt kūdru.
Piecdesmit gadi pagājuši, bet grāvji strādā. Foto: Ieva Lazda

Savācējgrāvji Zaļā purva karjeru tuvumā – tie purva ūdeni aizvada 
uz Smirdgrāvi. Foto: Ieva Lazda

Zaļā purva karjera susinātās malas apaugušas kokiem. Savulaik te bija 
augstais purvs. Foto: Kārlis Lapiņš          

Zaļā purva karjera mala. Agrāk šeit tika iegūta kūdra.
Foto: Ieva Lazda
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Reljefa modelis sniedza būtisku informāciju, 
plānojot projektā paredzētos darbus.         

Projekta 
īstenošanas 
vietas:

C.1  – Zaļais purvs, 

C.2.1 – Ķemeru tīrelim 
piegulošie meži,

C.2.2 – Skudrupītes 
paliene.         

Pilnā IVN laikā notika divi sabiedrisko 
apspriešanu cikli (Smārdē, Ķemeros un Slampē), 
kuros iedzīvotāji varēja uzdot visus interesējošos 
jautājumus gan par viņus interesējošajām tēmām 
projekta HYDROPLAN sakarā, gan par to, kā noris 
pilnais IVN process. 

Šajās sanāksmes tika paredzēta iespēja 
iedzīvotājiem uzdot jautājumus arī par citām ar 
dabas aizsardzību un Ķemeru Nacionālo parku 
saistītām tēmām projekta īstenotāja – Dabas 
aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās 
administrācijas pārstāvjiem. 

Sanāksmes noritēja konstruktīvā gaisotnē. Ar 
sanāksmēs pārrunātajiem jautājumiem var 
iepazīties projekta mājas lapā sadaļā „Jaunumi”: 
http://hydroplan.daba.gov.lv/public/lat/jaunumi/

Pilnā IVN laikā tika sagatavots apjomīgs pārskats – 
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums, kurā 
tika apkopoti visi ar projekta īstenošanu saistītie 
pētījumi: normatīvo aktu analīze, esošās situācijas 
izvērtējums projekta vietās, izvērsts paredzēto 
darbību apraksts, plānotās un iespējamās 
ietekmes uz vidi, iespējamās rīcības alternatīvas 
un to efektivitāte, projekta teritoriju novērošana 
pēc projekta pabeigšanas un vēl daudzi citi, tai 
skaitā plānoto darbību iespējamā ietekme uz 
sērūdeņražu veidošanās procesiem. 

Ar pilno ietekmes uz visi novērtējuma ziņojumu 
un pielikumiem var iepazīties projekta mājas 
lapas sadaļā „Rezultāti”: 
http://hydroplan.daba.gov.lv/public/lat/rezultati/

Pilnā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sanāksme
Slampē 2015. gada aprīlī. Foto: Ieva Lazda

Pilnā ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sanāksme
Smārdē 2015. gada aprīlī. Foto: Ieva Lazda
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Pēc sabiedriskajām apspriešanām un IVN 
ziņojuma sākotnējās redakcijas sagatavošanas 
iedzīvotājiem bija iespēja izteikt savu viedokli 
un komentārus. 

Saņemtie komentāri tika iekļauti ziņojuma gala 
redakcijā un šī gada vasarā iesniegti Vides 
pārraudzības valsts birojā, kurš 29. septembrī 
sniedza atzinumu, kurā atzīst, ka nav konstatēti 
tādi apstākļi, kas būtu par pamatu nepieļaut 
plānotās darbības – tātad atzinums ir pozitīvs.

Pēc tam Vides pārraudzības valsts biroja 
atzinums tika iesniegts Engures un Tukuma 
novadu pašvaldībās, lai saņemtu paredzētās 
darbības akceptu – pašvaldību lēmumus par 
atļauju uzsākt paredzēto darbību. 

Likumā noteiktajā laikā pašvaldības sniedza 
saskaņojumu, līdz ar to pilnā IVN process 
projektam HYDROPLAN nepilnu divu gadu laikā 
ir veiksmīgi noslēdzies, un beidzot var ķerties pie 
nākamajiem darbiem – tehnisko projektu 
pabeigšanas un iepirkumu procedūras, lai jau 
nākamajā rudenī varētu uzsākt reālos zemes 
darbus, kuru rezultātā tiks dabai atdotas atpakaļ, 
jeb dabiskotas nozīmīgas ĶNP platības. 

Piemērs tam, kā purva atjaunošanas darbos strādā ekskavators Somijā.
Arī Zaļā purva atjaunošanā varētu darboties līdzīgi. Foto: Ieva Lazda

Ārkausa kasandra – purva augs.
Foto: Ieva Lazda

Atjaunotās, mitrās pļavās ar laiku atgriežas tādi reti un 
izzūdoši augi kā bezdelīgactiņas. Foto: Agnese Priede

Lai atjaunotās pļavas neaizaugtu ar krūmiem, tās tiks noganītas.
Zirgi un govis pļavā ganās visu cauru gadu. Foto: Andis Liepa

Dambji uz meliorācijas grāvja Kauhaneva-Pohjankangas Nacionālajā parkā 
Somijā - purvs atkal pilnvērtīgi darbojas. Foto: Ieva Lazda


