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Jūras plānojuma 2030 – nozaru un vides 
interešu sabalansēšana telpā



Kāpēc jūras plānošana?
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sabalansē 
dažādās nozaru aktivitātes jūrā 

par pamatu ņemot  ekosistēmas pieeju

Ilgtermiņa vīzija 2030

saskaņo darbības  ar kaimiņvalstīm

datu un informācijas kopums

pamatojums lēmumu pieņemšanai un  
atļauju izsniegšanai



Jūras plānojums – vadlīnijas 
lēmuma pieņemšanai
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Zonējums

Vadlīnijas 
jauniem jūras 

lietojuma 
veidiem

Stratēģiskie 
mērķi un 
uzdevumi

Telpiskā 
informācija

Paskaidrojošā 
daļa



Dati pieejami www.geolatvija.lv

Zonējums

http://www.geolatvija.lv/


Jūras plānojums - Ekosistēmas 
pieeja nozaru interešu salāgošanai

Stratēģiskie 
mērķi un 
uzdevumi



Kuģošana
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Telpiskā 
informācija



Vēja enerģijas 
potenciāls
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Telpiskā 
informācija



Valsts aizsardzības
intereses
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Telpiskā 
informācija



Nozveja
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Telpiskā 
informācija



Tūrisms

1
0

Telpiskā 
informācija



Jūras vides 
aizsardzība –
esošā un plānotā
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Telpiskā 
informācija



Bioloģiskā 
daudzveidība
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Telpiskā 
informācija



Derīgie 
izrakteņi
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Telpiskā 
informācija



Paskaidrojošā daļa

✓ Nozaru statistika

✓ Klimata pārmaiņu ietekme

✓ Ekosistēmu pakalpojumu 
sākotnējais vērtējums

✓ Ainavu vērtības

✓ Vides kvalitātes rādītāji 

✓ u.c.
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Paskaidrojošā 
daļa



Vadlīnijas jaunu jūras 
lietojumveidu ierīkošanai:

➢ Darbības ietekme uz vidi

➢ Darbības ietekme uz kultūras mantojumu

➢ Darbības ietekme uz piekrastes ainavu

➢ Darbības ietekme uz citiem lietošanas 
veidiem
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Vadlīnijas 
jauniem jūras 

lietojuma 
veidiem

Viļņu 
enerģija

Kabeļu 
ierīkošana

Akvakultūra

Ogļūdeņražu 
izpēte un 
ieguve

Derīgo 
izrakteņu 

ieguve

Grunts 
novietņu 

ierīkošana



Jūras plānojuma 
ieviešana
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JP pasākumu īstenošana
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Stratēģiskais mērķis Pasākuma īstenošana

SM1: Racionāla un līdzsvarota 

jūras telpas izmantošana, novēršot 

starpnozaru konfliktus un 

saglabājot brīvu telpu nākotnes 

vajadzībām un iespējām

Notiek sagatavošanās darbi kopīga vēja parka izveidei ar 

Igauniju (parakstīts Sadarbības memorands, vienošanās par 

kritērijiem) (pasākums 1.6.)

SM2: Saglabāta jūras ekosistēma 

un tās spēja atjaunoties, nodrošinot 

bioloģiskās daudzveidības 

aizsardzību un novēršot pārmērīgu 

saimnieciskās darbības radīto 

slodzi

Veikta jūras ekosistēmas sniegto pakalpojumu izplatības un 

nodrošinājuma novērtēšana (pasākums 2.2.)

Sagatavots ziņojums par zivju nārsta un zivju mazuļu 

uzturēšanās vietu telpisko izplatību (pasākums 2.3.)

Izveidota jūras datu informācijas sistēma (pasākums 2.5.) 

SM3: Integrēta jūras un sauszemes 

teritoriju izmantošana, veicinot ar 

jūru saistītās uzņēmējdarbības un 

tai nepieciešamās infrastruktūras 

attīstību

Tiek attīstīts jahtu ostu un  piestātņu tīkls (pasākums 3.1.) 

vairāku Interreg projektu ietvaros 

Veikts pētījums “Sanešu pārvietošanās jūrā izpēte un laba jūras 

vides stāvokļa kvalitatīvā raksturlieluma “Hidrogrāfiskie apstākļi” 

rādītāju aprobācija” (pasākums 3.3.)

LVĢMC EEZ grantu projekta ietvaros uzsākt darbs pie krasta 

erozijas novērtēšanas un tās mazināšanas risinājumu 

izstrādes  (pasākums 3.4.)

Stratēģiskie 
mērķi un 
uzdevumi



Sadarbība jūras plānošanā

Starpinstitucionālā sadarbība Latvijā JP īstenošanā:

• vēja parki un saistītās infrastruktūras attīstība LV-EE Saprašanās 

memoranda ietvaros - EM

• jūras vides jautājumi -LHEI

• zivsaimniecība un dati – BIOR

Starptautiskā sadarbība:

• Igaunijas JP un vēja parku jūrā projektu IVN

• Zviedrijas JP

• Lietuvas JP (kā daļa no Lietuvas ģenerālā plāna)

• Vācijas JP atjaunošana un saistītais plāns vēja enerģijas attīstībai

• Dānijas JP 

➢ Darbs HELCOM-VASAB Apvienotajā Jūras plānošanas darba 
grupā, t.sk. Jūras plānošanas datu ekspertu grupā.

➢ Jaunas reģionālās ceļa kartes izstrāde «BSR MSP Roadmap
2030»

1
8



Sadarbības projekti

Īstenošanā: 

Land-Sea-Act projekts Jūras-sauszemes saisaistes jomā 

• Tiek pētītas Dienvidkurzemes piekrastes ainavas un vēja parku jūrā 

attīstības iespējas no ainaviskās perspektīvas

• Iegūti dati piekrastes apmeklējuma radītās slodzes novērtēšanai

• Tiks sagatavoti ieteikumi daudzlīmeņu pārvaldības uzlabošanai

Capacity4MSP platformas projekts JP pārrobežu sadarbībai-

profesionāļu pārrobežu dialogs un zināšanu pārnese

Pabeigts: 

Pan Baltic Scope projekts JP prakses pilnveidei, t.sk. jūras piekrastes 

ūdeņu plānošanā 

• Izstrādātas „Vadlīnijas jūras piekrastes ūdeņu un saistītās piekraste daļas 
plānošanai vietējā līmenī”, tai skaitā tematiskā plānojuma projekts 
Salacgrīvas novada jūras piekrastes ūdeņu un saistītās piekraste daļai.

• Sagatavota zaļās infrastruktūras jūrā koncepcija - dabas vērtīgo un 
ekosistēmai nozīmīgo teritoriju noteikšana

• Baltijas jūras reģionā sagatavota kartogrāfiska informācija par zivju dzīves 
ciklam nozīmīgām teritorijām (pieejams HELCOM MAPS&DATA service)

• Sagatavots rīks BJR jūras plānojumu harmonizētai attēlošanai (BASEMAPS) 1
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https://land-sea.eu/
https://www.varam.gov.lv/lv/projekts/juras-telpiskaja-planosana-iesaistito-pusu-un-lemumu-pienemeju-kapacitates-stiprinasanai-capacity4msp
https://www.varam.gov.lv/lv/projekts/easmeemff20161216-juras-telpiska-planosana-pan-balticscope
https://drive.google.com/open?id=1FvXKQzJDVuZ0KX3UUrn0yKCTvrUNbPxU
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Kristine.Kedo@varam.gov.lv

67026558

Paldies par uzmanību un uz turpmāku 
sadarbību!

mailto:Kristine.Kedo@varam.gov.lv

