
Jūras plānojums: tā ieviešana un aktuālākais 

07.06.2022. 

Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departaments



Direktīva 2014/89/ES ar ko izveido 
jūras telpiskās plānošanas satvaru

ES dalībvalstis līdz 2021. gada  31. martam 
izstrādā jūras plānojumus, ņemot vērā jūras-
sauszemes mijiedarbību. 

Izstrādājot un īstenojot jūras plānojumus, ES 
dalībvalstīm jāapsver ekonomiskos, sociālos 
un vides aspektus, lai atbalstītu jūrlietu 
nozaru ilgtspējīgu attīstību un izaugsmi, 
piemērojot ekosistēmas pieeju un veicinātu 
attiecīgo darbību un izmantošanas veidu 
līdzāspastāvēšanu.
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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
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Latvijas JP –
viens no 
pirmajiem 
pēc 
2014/89/ES 
direktīvas 
apstiprinā-
šanas



Jūras plānojumam jau 3 gadi
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Atbilstoši MK rīkojuma 5. punktā noteiktajam, Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2023. gada 30. 
decembrim termiņš iesniegt MK starpposma novērtējumu par 
plānojuma īstenošanu un priekšlikumus plānojuma 
aktualizēšanai.

Plānots: informācijas ievākšana un kopīgas sanāksmes 2022. un 
2023. gadā, lai izvērtētu un, iespējams, aktualizētu JP



MSP-GREEN projekts 

2 gadu 
projekts, 
sāksies 2022. 
gada rudenī 

Kopējais 
budžets 

1,9 milj. EUR

12 partneru 
organizācijas

Atbalsts Zaļā 
kursa 
veicināšanai 
ar JP

6



Atkrastes vēja parku licences laukumi
Vēja parku izpētes zonās E1, E3 un E5
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TAP Nr.

21-TA-414

21-TA-887
22-TA-1196



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

Uzsākts darbs pie potenciālo aizsargājamo jūras teritoriju 

noteikšanas (pasākums 2.1.)

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.)

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 turpināts pētīt krasta 

erozijas novērtēšanas un mazināšanas risinājumi  (pasākums 

3.4.)



Normatīvā regulējuma pilnveide

Saeimā apstiprināts likumprojekts "Grozījumi Jūras vides 

aizsardzības un pārvaldības likumā" (Nr.1218/Lp13) ar ko 

pašvaldībām piešķirtas tiesības izsniegt atļauju tūrisma un rekreācijas 

vajadzībām paredzētu pirmajai un otrajai grupai atbilstošo 

inženierbūvju būvniecībai jūras piekrastes ūdeņos

Tiek gatavoti grozījumi arī MK 2014.gada 14.oktobra noteikumiem 

Nr.631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un 

ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi", lai noteiktu 

kārtību  kā pašvaldības varēs izsniegt atļauju tūrisma un rekreācijas 

vajadzībām paredzētu inženierbūvju būvniecībai

9

https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=1218/Lp13


Jūras dati

Jūras plānojuma dati pieejami 

ģeoportālā

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

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

Latvijas Atvērto datu portālā - https://data.gov.lv/lv

• t.sk. lejupielādējami SHP formāta dati - Jūras telpiskā
plānojuma 2030 vēja parku izpētes zonas
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https://geolatvija.lv/geo/search
https://geolatvija.lv/geo/map/gallery
https://data.gov.lv/lv
https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/juras-telpiska-planojuma-2030-veja-parku-izpetes-zonas


Turpmākie soļi

Sadarbība JP īstenošanā

JP starpnovērtējuma ziņojumam 
nepieciešamās informācijas sniegšana 

Jaunu datu izvērtēšana jūras izmantošanas 
izvērtšānai, t.sk. dati par jūras vidi

VARAM organizēs darba grupu sanāksmes, lai 
apspriestu JP īstenošanu un starpnovērtējuma 
ziņojumu, apspriežot arī līdz šim nepietiekoši 
apzinātus jautājumus kā smilšu ieguvi jūrā, 
jūras akvakultūras (arī aļģu un gliemeņu) 
audzēšanas iespējas
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Telpiskās plānošanas un zemes pārvaldības departaments

inguna.draudina@varam.gov.lv

martins.grels@varam.gov.lv

Paldies par uzmanību!
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