
 
 

Ķemeru un Jaunķemeru iedzīvotāju sanāksme 

par Ķemeru turpmāko attīstību 

 
PROTOKOLS NR.1/2013 

 
Jūrmalā, Ķemeru vidusskolā 

2013.gada 28.jūnijā 

 

Sanāksmi atklāja:  18:00  
 
Sanāksmi vadīja:   P. Grants 
Sanāksmi protokolēja:  D. Stepiņa                              
 
Sanāksmes darba kārtība: 
 

1. Tematiskā plānojuma "Ķemeru attīstības vīzija" projekta vadītāja Paula 
Granta prezentācija par to, kas ir tematiskais plānojums un kāda ir šī plāna 
nozīme turpmākai attīstībai. 

2. Iedzīvotāju viedokļi un ieteikumi. 
 
Iedzīvotāju viedokļi un ieteikumi: 

 
Iedzīvotājs: Ķemeru iedzīvotāju nostādne ir kūrorts. Ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē.  

U.Vanags:  Jāsakārto jautājums, kā kūrorts var attīstīties. Ko darīt klusajā periodā.  

  Noteikt ekonomisko statusu, piemērot kūrortam citādāku   

  likumdošanu un pielāgot citādāku nodokļu sistēmu. Ķemeros agrāk  

  ražoja vīnu, bija dārzniecības, elektrostacija (ražoja sev un   

  tramvajam), autosaimniecība, ķieģeļu ceplis, ražoja suvenīrus, laivas,  

  pildīja minerālūdeni ( Emīla Dārziņa ielā 2).  

A. Grīnbergs:  Vajadzētu izmantot esošos resursus, kas ir paredzēti dziedniecībai. Viesnīca  

  "Baltais kuģis" nevar pastāvēt tikai no tūrisma, tai būtu nepieciešams  

  tūrismu apvienot ar dziedniecību.  

J. Nāburs:  Sanatorija "Ķemeri" tika būvēta kā valsts viesnīca bagātajiem. Tā bija  

  tik pārpildīta, ka cilvēki ārstējās poliklīnikā un dzīvoja pie vietējiem  

  iedzīvotājiem. Sanatorija agrāk spēja sevi atpelnīt visa gada garumā. 

Iedzīvotājs:  Ķemeri veidojās kā pilsēta ar savu padomi, parkiem, skolām, mājām u.c.  

  Ķemeri specificējas kā ārstniecības kūrorts, nevis atpūtas kūrorts. 

Iedzīvotājs:  Pašā pilsētā un valstī nav pietiekoši daudz speciālistu, kas varētu  

  strādāt šādā ārstniecības sanatorijā. 

U.Vanags:  Šobrīd kvalificētajiem speciālistiem ir apmēram 40/60 gadu vecums. 



 
 

G.Vilnīte: Rīgas Stradiņa universitāte piedāvā apmācīt fiziologus, kas var specializēties 

  kurortoloģijā. Bet šīs programmas ir ļoti dārgas un pēc absolvēšanas nav kur 

  strādāt. Pašvaldība varētu atbalstīt šos studentus ar stipendijām. 

A.Grīnbergs:  Varbūt dome var piedāvāt strādniekiem, kur dzīvot? 

Iedzīvotājs:  Ķemeru parks stiepjas līdz Slokas ezeram un tās apkārtnei.  

  Kā būs ar hidroloģisko un taku tīkla atjaunošanu? Nepieciešams regulēt  

  hidroloģisko režīmu, lai atjaunotu un nepazaudētu vienu trešdaļu parka un 

  palielinātu parka platību.  

Iedzīvotāji: Vai viesnīcu "Līva" nojaukt vai nē? Tas ir jāatstāj būvinženieru ziņā. 

A.Grīnbergs:  Ķemeros ir importēta sociālā nelabvēlība. Kūrorts ar to neiet kopā. Ko ar to 

  darīt?  

Iedzīvotājs: Ja parādītos sakārtota vide, pazustu arī nelabvēlīgais fons. 

Iedzīvotāji: Ļoti slikti, ka preču vilcienam, šķērsojot Ķemerus, rodas liels troksnis un  

  vibrācija, tas traucēs kūrorta attīstībai. 

I.Lazda:  Gribētos, lai veidotos sadarbība starp kūrortu un neskarto dabu. Tādā veidā 

  cilvēki brauktu uz Ķemeriem ne tikai ārstēties, bet arī lai uzturētu labu  

  veselību. 

P.Grants: Ķemeros ir arī Nacionālais parks, ko izmantot tūristu piesaistīšanai. 

Iedzīvotāji: Nacionālais parks rada daudz aprobežojumu apkārtējām teritorijām. 

A. Balandiņa: Nacionālais parks ir resurss, ko reklamēt uz āru. Nacionālais parks  

  neaprobežo, bet rada pievienoto vērtību Ķemeriem. 

Iedzīvotāja:  Sanatorijai nepieciešams būt tai vietai, kur atveseļojas, un parkam - kur  

  atpūšas. Tādā veidā būtu nepieciešamība pēc gidiem, apskates objektiem, 

  kultūras pasākumiem. 

Iedzīvotājs: Vajadzētu izveidot ātrāku un iespējami lētāku vīzu sistēmu  

  Krievijas iedzīvotājiem.  

 

Sanāksmi slēdza:  19:30 
 

 

Sanāksmes vadītājs:   /paraksts/   P.Grants (30.06.13.) 

 

 

Sanāksmes protokolētāja:    /paraksts/   D.Stepiņa (30.06.13.) 

 


