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Ekspertu piedāvātie telpiskie risinājumi piekrastes attīstībai

➢ Optimālie risinājumi vēja parku novietojumam līdz 2030 un 2050 gadam.

➢ Ainavu īpašībās balstīti risinājumi ilgtspējīgai tūrisma attīstībai 



Optimālie risinājumi vēja parku izvietojumam

Ekspertu vērtējums balstīts uz:

➢ iesaistīto pušu seminārā izstrādātajiem 

scenārijiem

➢ scenāriju ietekmes novērtējumu uz

➢ ainavu

➢ dabas vērtībām (biotopi, putni, zivis)

➢ ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājumu

➢ Iedzīvotāju labbūtību

➢ tehniskiem ierobežojumiem un iespējām, 

t.sk. JTP zonējumu



Optimums 2030

Vēja parka laukuma platība 160,52 km2:

➢ nodrošina 800 MW jaudu

➢ ietilpst Latvijas JTP 2030 noteiktajā “Vēja parku izpētes zonā E1”

➢ savienojams ar elektropārvades kabeļu koridoru K1

➢ ietver trīs no četriem piedāvātajiem scenārijiem (1-A; 2-A; 4-B)

➢ vismazāk skar rifus, putniem un zivīm nozīmīgās vietas

➢ nav sagaidāma būtiska ietekme uz ekosistēmu pakalpojumu 
nodrošinājumu un iedzīvotāju labbūtību

➢ atrodas 48 km no krasta - ietekme uz ainavu ir nenozīmīga

2030-A



Optimums 2050

2050-A

2050-B

Divi laukumi ar kopējo platību 365.71 km2:

➢ kopā ar “Optimumu 2030” nodrošina 2,9 GW jaudu

➢ daļēji sakrīt ar 3. scenāriju

➢ Viens no laukumiem savienojams ar elektropārvades kabeļu 
koridoru K1

➢ minimāli skar rifus un zivīm nozīmīgās vietas, bet daļēji pārklājas 
putniem nozīmīgām vietām 

➢ ietekme uz ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājumu nenozīmīga

➢ atrodas 20 km no krasta - saredzams no krasta !!! (bet varētu 
nebūt ļoti traucējošs uz Liepājas urbānās ainavas un Lietuvas vēja 
parku fona)



Ainavu īpašībās balstīti risinājumi tūrisma attīstībai 

Risinājumi balstīti uz 

➢ ainavu telpu novērtējumu trīs ainavu 

iezīmju kategorijas:

➢ ainavu estētiskās vērtība;

➢ ainavu dabiskuma vērtība;

➢ ainavu kultūrvēsturiskās vērtība. 

➢ pašreizējo rekreācijas potenciāla 

izmantojumu  



Ainavu īpašībās balstīti risinājumi tūrisma attīstībai 

Izdalītas ainavu telpu grupas jeb klasteri:

➢ estētiski augstvērtīgas ainavu telpas; 
➢ pievilcīgi skati, atvērta ainava, pievilcīgi ainavu 

elementi, ainaviski ceļi, nav vizuālā piesārņojuma

➢ dabiskas ainavu telpas;
➢ ĪADT; biotopi, zemes lietojums, ūdens plūsmu 

dabiskums, reljefs

➢ kultūrvēsturiski augstvērtīgas ainavu telpas
➢ kultūras pieminekļu daudzums un dažādība, 

vēsturisks zemes lietojums, vizuāli ievērojami 

vēsturiski objekti

visitpavilosta.lv



Ainavu īpašībās balstīti risinājumi tūrisma attīstībai 

Estētiski augstvērtīgas ainavu telpas

Tūrisma attīstības virziens saistāms ar ainavu estētisko vērtību 
integrēšanu tūrisma piedāvājumā. Attīstot tūrismam nepieciešamo 
infrastruktūru, jāņem vērā, ka tai ir jāiekļaujas ainavā tā, lai 
saglabātu vērtības, kas ir radījušas priekšnosacījumus tūrisma 
potenciāla attīstībai.

Rekomendācijas:
➢ Ainavu ekspertu piesaiste ainavas estētisko vērtību pilnvērtīgai 

iekļaušanai teritorijas plānošanā
➢ Ainavisko vietu atpazīstamības un pieejamības uzlabošana
➢ publiskās infrastruktūras uzlabošana, uzturēšana, pilnveidošana
➢ Ainavu vērošanas infrastruktūras izveide (skatu torņi, platformas)
➢ Informatīvā materiāla par vietas ainavām izmantošana tūrisma 

informācijā un mārketingā



Ainavu īpašībās balstīti risinājumi tūrisma attīstībai 

Dabiskas ainavu telpas

Teritorijas tūrisma attīstības virziens saistāms ar ainavu dabiskuma 
vērtību izcelšanu, vienlaikus ņemot vērā, ka nav pieļaujamas tādas 
tūrisma attīstības darbības, kas konfliktē ar dabiskuma saglabāšanu 
vai dabas aizsardzības mērķiem. Šajās teritorijās īpaša uzmanība 
jāpievērš antropogēnās slodzes monitoringam un novēršanai.

Rekomendācijas:
➢ Dabas ekspertu piesaiste dabas vērtību pilnvērtīgai iekļaušanai teritorijas 

plānošanā, antropogēnās slodze risku apzināšanai un novēršanai
➢ Izglītojošas, ar apkārtējo ainavu nekontrastējošas publiskās infrastruktūras 

izveide  - dabas takas un skatu platformas/pieejas vietas ar uztveramu 
informāciju par konkrētās vietas dabas vērtībām

➢ Publiskās infrastruktūras uzlabošana/pilnveidošana antropogēnās slodzes 
mazināšanai



Ainavu īpašībās balstīti risinājumi tūrisma attīstībai 

Kultūrvēsturiski augstvērtīgas ainavu telpas

Tūrisma attīstība šajā teritorijā ir saistāma ar ilgtspējīgu 
kultūrvēsturiskā mantojuma integrēšanu tūrisma piedāvājumā. 
Būtiska ir atbilstoša kultūrvēsturiskā mantojuma apsaimniekošana, 
lai teritorijas tūrisma attīstības potenciāls nemazinātos.

Rekomendācijas:
➢ Kultūras mantojuma speciālistu piesaiste ainavas kultūrvēsturisko  vērtību 

apzināšanai un pilnvērtīgai iekļaušanai teritorijas plānošanā
➢ Rīcības plāna izstrāde kultūras mantojuma iekļaušanai tūrisma 

piedāvājumā
➢ Ar teritorijas kultūrvēsturisko fonu saskanīgas publiskās infrastruktūras 

attīstīšana 
➢ Jaunu kultūrvēsturisko maršrutu izstrāde un esošo popularizēšana
➢ Izglītošana par kultūras mantojuma saikni ar bioloģisko daudzveidību 

(pļauti mitrāji, piejūras ganības, aizjomas, pelēkās kāpas). 



Risinājumu atspoguļojums Land Sea Act karšu pārlūkā

https://experience.arcgis.com/experience/2447e76e306a4e68bf82323e33b72b26/page/page_0/?views=view_66%2Cview_75


Paldies!

www.land-sea.eu

#LandSeaAct


