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Jūras plānojumam jau 2 gadi
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Jūras plānojuma stratēģiskais ietvars

Līdzsvarota un integrēta jūras telpas izmantošana, kas 

sekmē ar jūru saistīto nozaru pastāvēšanu, piekrastes iedzīvotāju 

labklājību, kā arī dzīvotspējīgu jūras ekosistēmu



Vēja parku izpētes zonas – telpa atkrastes vēja 
parku licences laukumiem

Privātās iniciatīvas un «ELWIND» Latvijas-
Igaunijas kopējs projekts
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Pārklāšanās  
bioloģiskās 
daudzveidības 
izpētes zonām 
(B1,B3) un vēja 
parku izpētes 
zonām

LIFE REEF 
projekta ietvaros 
notiks izpēte



Jūras plānojuma 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 atkrastes vēja parka izveidošanai 

kopīgi ar Igauniju, izveidota ELWIND projekta darba grupa 

(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 nārstu un uzturēšanās vietām  

(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 uzsāk pētīt krasta erozijas 

novērtēšanas un mazināšanas risinājumi  (pasākums 3.4.)



Normatīvā regulējuma pilnveide

Saskaņošanā ir likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un 

pārvaldības likumā"*

Iesākts darbs pie MK noteikumu projekta augstākās bangas 
noteikšanai

Plānoti grozījumi arī MK 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.631 
"Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un 
ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi" 

* VSS-473 http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488449&mode=vss&date=2020-06-11 7

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40488449&mode=vss&date=2020-06-11


Jūras dati

Jūras plānojuma dati pieejami ģeoportālā

• ģeoproduktu veidā https://geolatvija.lv/geo/search

• karšu galerijā https://geolatvija.lv/geo/map/gallery
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https://geolatvija.lv/geo/search
https://geolatvija.lv/geo/map/gallery


Aktuālie projekti

Land-Sea-Act projektā tiek pētītas Dienvidkurzemes piekrastes 

ainavas un vēja parku jūrā attīstības iespējas no ainaviskās perspektīvas

Capacity4MSP platformas projekts, kura ietvaros turpināsies 

profesionāļu pārrobežu dialogs un zināšanu pārnese
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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


Baltijas jūras plānošanas forums 2021 
1. un 2. jūnijā

Aicinām uz tiešsaistes konferenci, informācija:

https://vasab.org/4th-baltic-msp-forum/

Reģistrēšanās: https://www.mitto.me/msp/register

Paneļdiskusijas un 9 darbsemināru tēmas:

• Mērķgrupu iesaiste

• Zilā ekonomika

• kultūras mantojums

• jūras vides stāvoklis

• daudzveidīga telpas izmantošana

• vietējās vērtības

• daudzlīmeņu pārvaldība

• datos balstīta lēmumpieņemšana

• klimata pārmaiņas
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martins.grels@varam.gov.lv

Paldies par uzmanību!
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