
Projekta aktivitāte 2.2. «Jūras telpiskās plānošanas pētījumi»

Jūras telpiskā plānošana: Kā valsts redz jūras attīstību un 

plānošanu, kādas ir sabiedrības iespējas to ietekmēt?

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Telpiskās plānošanas politikas nodaļa 
Telpiskās plānošanas departaments



• Konteksts: jūras plānošana

• Jūras plānošanas «atslēgas jautājumi»

• Latvijas jūras telpiskās plānošanas pieeja un horizontālie
jautājumi

• Plānošanas procesā iesaistāmās puses un līdzdalība

• Plāna izstrādes laika grafiks

Prezentācijas saturs



Konteksts: Jūras plānošana

PDF Vācija



Konteksts: Jūras plānošana

PDF Vācija

BaltSeaPlan, BEF



• Pēdējo 10 gadu laikā arī Eiropā un Baltijas jūras reģionā

• VASAB un HELCOM – JTP principi, BaltSeaPlan un
Partiseapate u.c. – zināšanu bāze

• JTP direktīva

• 2012.gada MK noteikumi nr.740

• Pirmais jūras telpiskais plānojums valsts vēsturē

Konteksts: Jūras plānošana



Atslēgas jautājumi - Zemes un jūras plānošana



Atslēgas jautājumi – jauna dimensija

http://marinecadastre.gov/about/

NOAA Office for Coastal Management

http://marinecadastre.gov/about/
http://coast.noaa.gov/


Atslēgas jautājumi – ekosistēmas dzīvotspēja
un attīstība

ES «Zilās izaugsmes» politika

Izaugsme jūras saimnieciskajā 
nozarē
- Jūras enerģija
- Piekrastes un jūras tūrisms
- Jūras biotehnoloģija
- Akvakultūra
- Derīgo izrakteņu ieguve jūrā
- Tradicionāli nozīmīgie zilās 

ekonomikas sektori 
(transports, zvejniecība u.c.)

Jūras vides pamatdirektīva

Labs jūras vides stāvoklis

- Cilvēku radītās pārmaiņas 
neapdraud jūras ekosistēmu 
spēju saglabāties

JŪRAS TELPISKĀ PLĀNOŠANA



Plānojuma horizontālie jautājumi

JŪRAS TELPISKĀ PLĀNOŠANA

VIDES  ASPEKTI JEB EKOSISTĒMAS PIEEJA

KLIMATA PIELĀGOŠANĀS ASPEKTI

TAUTSAIMNIECĪBAS ASPEKTI

SOCIĀLIE UN KULTURĀLIE  ASPEKTI



• Kompetentās institūcijas un 
iestādes, 
valsts institūcijas, plānošanas reģioni, 
LHEI, LJA u.c.

• Tautsaimniecības nozares, 
zvejsaimniecība, transports, 
atjaunojamie energoresursi u.c.

• Interešu grupas un 
sabiedriskās organizācijas,     
vides NVO, iedzīvotāju kopienas u.c.

• Plašāka sabiedrība

Iesaistāmās puses un līdzdalība

PDF Vācija



Mērķgrupas

• Personas, grupas vai organizācijas (kuras JTP ietekmēs, kuras
JTP var ietekmēt, kuras ieinteresētas JTP izstrādē vai
lēmumu pieņemšanā)

• Sabiedriskā apspriešanas pēc alternatīvo scenāriju izstrādes
un 1.redakcijas izstrādes

• Plaša sabiedrības informēšana par JTP un izpratnes
veidošana par Baltijas jūras vides stāvokli un klimata
pārmaiņām

Iesaistīto pušu līdzdalība un informēšana

Tematiskās Integrētās



Izstrādes laika grafiks

20152014 2016

Sagatavošanās 
darbi

Iepirkuma 
procedūra

PLĀNOŠANAS PROCESS

Sabiedriskā apspriešana 
par scenārijiem Pilnveidotā 

red.

1.red.

Publiskā 
apspriešana

Mēs esam šeit



Paldies par uzmanību!

Jānis Ušča
janis.usca@varam.gov.lv
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Telpiskās plānošanas departaments


