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• Iekšzemes un jūras ainavu telpu izdalīšana
• Lauka pētījumi: iekšzeme un jūra
• Telpisko datu analīze un ainavu telpu novērtējums 
• Rezultātu apkopošana ArcGIS Online vidē

Dienvidkurzemes gadījuma izpētes process (2019-2021)

Land Sea Act karšu pārlūks

Scenāriju izstrāde
vēja enerģijas ieguvei jūrā un 

tūrisma attīstībai

Ainavas un ekosistēmu pakalpojumu 
biofizikālais novērtējums

• 2 klātienes pasākumi Liepājā: 2019. & 2020.g. rudenī
• tiešsaistes anketas un rīki ainavu un tūrisma resursu 

vērtēšanai un attīstības scenāriju izstrādei
• sabiedrības aptauja par Dienvidkurzemes nozīmi cilvēku 

labbūtībai 

Ieinteresēto pušu līdzdalība

Scenāriju ietekmes izvērtējums 
uz ekosistēmu pakalpojumiem, 

ainavu un cilvēku labbūtību

Optimālo risinājumu izstrāde
līdzsvarotai jūras un sauszemes 

resursu izmantošanai

Pamatinformācijas apkopošana: intervijas ar pašvaldībām; plānošanas dokumentu analīze;
pētījums par Baltijas jūras piekrastes apmeklētību, slodzēm un infrastruktūru



Attīstības scenāriju mērķis Dienvidkurzemes piekrastei

Sekmēt ilgtspējīgu piekrastes teritoriju attīstību, līdzsvarojot  

atjaunojamās (vēja) enerģijas ieguves intereses jūrā ar 

piekrastes tūrisma attīstību, ainavas vērtību un vides 

kvalitātes saglabāšanu

➢ Ainava un vides kvalitāte tiek aizsargāta kā nozīmīgākā 

piekrastes vērtība un attīstības resurss

➢ Tūrisma infrastruktūra jāpilnveido, mazinot tūrisma radīto 

slodzi, pielāgojot to dažādiem dzīves stiliem un sezonām, 

sekmējot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti

➢ Vēja parki jūrā ir tiek izvietotas ārpus ekoloģiski augstvērtīgām 

teritorijām, kā arī pēc iespējas tālāk no ainaviski 

augstvērtīgajiem piekrastes posmiem



Ieinteresēto pušu iesaiste scenāriju izstrādē: 25.09.2020, Liepāja

Iespējamo risinājumu meklēšana vēja enerģijas ieguvei 
jūrā un tūrisma attīstībai piekrastē izmatojot:

✓ uz mērķi orientēto scenāriju izstrādes metodi

✓ Land-Sea-Act karšu pārlūku, lai apzinātu telpiskos 

ierobežojumus un iespējas

➢ Identificēti telpiskie risinājumi 2,9 GW vēja parku 

izveidei jūrā

➢ Apspriesti mērķa rādītāji un risinājumi tūrisma 

attīstībai Dienvidkurzemes piekrastē līdz 2050. gadam



Ieinteresēto pušu piedāvātie scenāriji un to vērtējums

A
B

C D



Ekspertu veiktais scenāriju ietekmes izvērtējums 



1. Scenārijs (C)

Tūrisma attīstība:

➢ dubultot pieejamo gultas vietu sakaitu

➢ veidot sliežu transporta maršrutu gar visu piekrasti

➢ veidot dažāda garuma dabas takas
1-A

1-B

Vēja parka iezīmes 1-A 1-B

Platība 178,93 km2 307,04 km2

Attālums no krasta 40 km 70 km

Dziļums 28-56 m 111-139 m

Ietekme uz ainavu maznozīmīga nav

Ietekme uz biotopiem nenozīmīga/ maznozīmīga

Ietekme uz EP nenozīmīga



2. Scenārijs (A)

Vēja parka iezīmes 1-A

Platība 272,31 km2

Attālums no krasta 39 km

Dziļums 28-54 m

Ietekme uz ainavu maznozīmīga

Ietekme uz biotopiem nozīmīga

Ietekme uz EP nenozīmīga

Tūrisma attīstība:

➢ Novērst ‘pelēko’ tūrismu, nodrošinot atbilstošu 
infrastruktūru un naktsmītņu pieejamību    



3. Scenārijs (B)

Tūrisma attīstība:

➢ Attīstību koncentrēt esošos tūrisma centros (Liepāja, 
Pāvilosta, Bernāti)

➢ Uzlabot pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību

➢ Vietējo iedzīvotāju atpūtas iespējām ir jābūt prioritātei

Vēja parka iezīmes 3-A 3-B

Platība 276,17 km2 283,55 km2

Attālums no krasta 22 km 20 km

Dziļums 27-34 m 32-76 m

Ietekme uz ainavu nozīmīga nozīmīga

Ietekme uz biotopiem nenozīmīga – ļoti nozīmīga

Ietekme uz EP nenozīmīga

3-A

3-B



4. Scenārijs (D)

Tūrisma attīstība:

➢ diversificēt tūrisma aktivitātes jūrā: sadarbība ar zvejniekiem, 
slipi laivu ielaišanai, akvaparks jūrā u.c.

➢ tūrisma attīstāmās zonas pašvaldību plānos, ierobežojum telšu 
celšanai kāpās,

➢ veloceļš Nīca-Liepāja-Pāvilosta

➢ sabiedriskais transports ar Lietuvu

Vēja parka iezīmes 4-A 4-B

Platība 145,10 km2 294,72 km2

Attālums no krasta 21 km 38 km

Dziļums 28-54 m 21-51 m

Ietekme uz ainavu nozīmīga maznozīmīga

Ietekme uz biotopiem ‘katastrofāla’

Ietekme uz EP nozīmīga

4-B

4-A



Scenāriju atspoguļojums Land Sea Act karšu pārlūkā

https://experience.arcgis.com/experience/2447e76e306a4e68bf82323e33b72b26/page/page_0/


Paldies!

www.land-sea.eu

#LandSeaAct


