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JŪRAS PLĀNOJUMA DARBA GRUPAS SANĀKSMES  

PROTOKOLS NR.6 
2016. gada 13.maijā, plkst. 11:00 – 12:30 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu iela 25, Rīga 
 
 
DARBA GRUPAS SANĀKSMES VADĪTĀJA: 
 
I.Urtāne Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Telpiskās 

plānošanas departamenta direktore. 
 
 
PIEDALĀS DARBA GRUPAS PĀRSTĀVJI: 
 
B.Zasa 
 

VARAM Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas 
vecākā eksperte; 

D.Strauberga vietā 
G.Lukstiņa 

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība (LPPA); 

E.Tannes  
vietā Z.Ļaksa 

Ārlietu ministrija (ĀM) Eiropas departamenta Baltijas valstu, 
Ziemeļvalstu un reģionālās sadarbības nodaļas padomniece; 

G.Drunka Ventspils brīvostas pārvaldes (VBP) pārvaldnieka vietnieks; 
Ģ.Verners Latvijas Tranzītbiznesa asociācijas izpilddirektors; 
I.Ekmane vietā 
V.Solovjova 

AiM Krīzes vadības departamenta Civilmilitārās sadarbības nodaļas 
vecākā referente; 

I.Miķelsones vietā 
I.Rutkovska 

Zemkopības ministrijas (ZM) Zivsaimniecības departaments; 

I.Rozenšteine Satiksmes ministrijas (SM) Finanšu un attīstības plānošanas 
departamenta direktores vietniece; 

I.Sāres vietā 
A.Rijkure 

SM Tranzīta politikas departamenta vecākā referente; 

I.Šmite VAS „Latvijas Jūras administrācija” (LJA) eksperte vides jautājumos; 
L.Cielava Rīgas plānošanas reģiona (RPR) speciāliste; 
L.Stikānes vietā 
D.Rasa 

Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) plānotāja; 

O.Gerke Jūras spēku flotiles (JSF) Krasta apsardzes dienesta Krasta apsardzes 
pārvaldes vecākais virsnieks vides aizsardzībā; 

S.Degaine VARAM Klimata pārmaiņu departamenta projekta koordinatore. 
 
 
NEPIEDALĀS: 
  
B.Logina EM Enerģētikas departamenta Atjaunojamās enerģijas un 

energoefektivitātes nodaļas vadītāja; 
Ē.Urtāns Zivsaimniecības konsultatīvās padomes loceklis/ Latvijas zvejnieku 

federācijas (LZF) valdes priekšsēdētājs; 
I.Jekale Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) 

Arhitektūras daļas eksperte; 
I.Liepiņa Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas vadītāja; 
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I.Purgalis Pasaules dabas fonda (PDF), Ūdens programmas vadītājs; 
N.Kadiķis Veselības inspekcijas (VI) Sabiedrības veselības nodaļas vecākais 

speciālists - vides veselības analītiķis; 
O.Gabrusenoks VZD Rīgas reģionālā nodaļas vadītāja vietnieks; 
R.Garais Iekšlietu ministrijas (IeM) Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes 

priekšnieka vietnieks (jūras jautājumos); 
S.Strautiņa Ekonomikas ministrijas (EM) Enerģētikas departamenta Licenču, 

atļauju un krīzes apgādes drošības nodaļas vadītāja; 
S.Zirne VKPAI Arheoloģijas un vēstures daļas vadītāja; 
V.Dacko IeM Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Civilās 

aizsardzības pārvaldes Resursu pārvaldīšanas nodaļas vecākais 
inspektors; 

V.Vesperis Pārresoru koordinācijas centra Attīstības uzraudzības un novērtēšanas 
nodaļas vadītājs. 

 
 
PIEAICINĀTIE NOZARU PĀRSTĀVJI: 
 
A.Ruskule biedrība „Baltijas vides forums” (biedrība BEF); 
J.Piešiņš Latvijas Pašvaldību savienība (LPS); 
J.Ušča VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Telpiskās plānošanas 

politikas nodaļas vecākais eksperts; 
K.Kedo VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Telpiskās plānošanas 

politikas nodaļas vadītāja; 
K.Veidemane biedrība BEF; 
S.Janiska Latvijas Universitāte. 
 
  
  
DARBA GRUPAS SANĀKSMĒ IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI: 
 

1. Jūras telpiskā plānojuma izstrādes aktualitātes; 
2. Jūras telpiskā plānojuma un vides pārskata publiskās apspriešanas gaita un saturiskās 

izmaiņas precizētajā redakcijā; 
3. Turpmākā Jūras telpiskā plānojuma izstrādes un apstiprināšanas gaita. 

 
Komentāru, priekšlikumu un papildinājumu darba kārtībai nav. 
 
 

1. Jūras telpiskās plānojuma izstrādes aktualitātes (ziņo VARAM) 
 

I.Urtāne (VARAM): No 2015.gada decembra līdz janvāra beigām notika publiskā apspriešana, 
kuras ietvaros notika sabiedriskās apspriešanas sanāksmes Saulkrastos, Ventspilī, Liepājā un 
Rīgā. Tika saņemti rakstiski priekšlikumi un iebildumi un kopš februāra ir strādāts pie 
precizētās plānojuma redakcijas. Līgums ar Baltijas vides forumu tiks drīzumā pabeigts, tāpēc 
šajā sanāksmē tas informēs par pēdējām izmaiņām Jūras telpiskā plānojuma 1.redakcijā, kas 
veiktas pēc publiskās apspriešanas. Informē, ka jūras telpiskais plānojums tuvojas nopietnai 
gatavības stadijai, tāpēc būtu svarīgi saprast vai nozares ir apmierinātas ar sagatavotajiem 
risinājumiem. 
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2. Jūras telpiskā plānojuma un vides pārskata publiskās apspriešanas gaita un 

saturiskās izmaiņas precizētajā redakcijā (ziņo biedrība BEF, viedokļu apmaiņa) 
 

K.Veidemane (biedrība BEF): Sniedz informāciju par galvenajiem papildinājumiem, 
nekoncentrējoties uz atsevišķiem komentāriem. Paskaidrojuma rakstā ir papildināta 
informācija par dabas vērtībām un tautsaimniecības sektoriem, veikts detālāks ekosistēmu 
izvērtējums, precizēta informācija par valsts drošību un precizētas nozaru tendences. 
Stratēģiskā daļa ir papildināta ar vadlīnijām un rekomendācijām turpmākajam plānošanas 
procesam, precizēti uzdevumi. Atļautās izmantošanas aprakstā papildus ir iekļauts pārrobežu 
telpiskais aspekts, kā arī precizēta visa grafiskā daļa un ģeotelpisko datu bāze. 

Paskaidrojuma rakstā ir telpiski parādīti derīgo izrakteņu izplatība – ogļūdeņražu, dzelzs-
mangāna un ārstniecisko dūņu iespējamās izplatības vietas. Apspriešanas laikā un arī pēc tam 
tika skaidroti galvenie kuģošanas virzieni, kuri arī parādīti jaunākajā versijā. Atbilstoši 
pieņemtajiem MK noteikumiem (MK Nr.117, 01.03.2016.) ir parādītas niršanai ierobežotās un 
aizliegtās teritorijas. Plaši papildināta ir klimata pārmaiņu sadaļa, vērtējot ietekmi uz jūras 
izmantošanu.  

A.Ruskule (biedrība BEF): Informē, ka ekosistēmu pakalpojumu raksturojuma sadaļa 
papildināta ar kopējo ekonomisko vērtību, ko sniedz šie pakalpojumi, papildinātas arī 
ekosistēmu pakalpojumu kartes, kopā nokartējot 9 ekosistēmu pakalpojumus.  

Stratēģiskās daļās mērķos un prioritātēs nekas būtiski nav mainījies. Pirmā mērķa uzdevumi ir 
papildināti ar diviem jauniem uzdevumiem. Otrais mērķis ir papildināts ar vienu jaunu 
uzdevumu par roņu populācijas stāvokli. Trešais mērķis ir papildināts ar vienu jaunu 
uzdevumu par garkrasta sanešu plūsmām. Stratēģiskā daļa ir papildināta ar rekomendācijām 
jauno jūras izmantošanas veidu attīstībai.  

K.Veidemane (biedrība BEF): Ir papildināti scenāriji ar klimata pārmaiņu ietekmju 
novērtējumu. Pārvērtēta ir arī konfliktu matrica, papildinot ar izmantošanas veidiem, kas līdz 
šim nebija, tādēļ ir nelielas izmaiņas arī atļautās izmantošanas daļā pie noteikšanas kritērijiem. 
Papildus atļautās izmantošanas sadaļā ir pamainījušies nosaukumi kategorijām – vairs nav 
nacionālo interešu teritorijas, bet ir prioritāro interešu teritorijas. Tas darīts ar mērķi, lai 
nejauktu ar Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktajām „nacionālo interešu 
teritorijām un objektiem”. Ir noteikta arī 4.kategorija – vispārējās izmantošanas teritorijas, 
kurās ir pieļaujami visi izmantošanas veidi, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem un 
nerada būtisku negatīvu ietekmi uz jūras vidi.  

Grafiskās daļas risinājumi ir nedaudz precizēti. Kuģošanai rezervētās teritorijas tika 
sašaurinātas vietās tuvu krastam, kur kuģi dziļumu dēļ nevar pārvietoties. Sabiedriskās 
apspriešanas laikā tika precizētas arī tūrismam nozīmīgās vietas gan pie Pāvilostas, gan 
Ventspils, kā arī ir noteiktas divas potenciālās jahtu piestātnes (ostas) Kolkā un Papē un tas 
saskan ar Piekrastes plānojuma risinājumiem.  

Vides pārskats ir papildināt ar informāciju par esošo situāciju – zilaļģēm, roņu populāciju, 
biotopu izplatību. Papildināti risinājumi attiecībā uz ogļūdeņražu ietekmi, kā arī tika precizētas 
un veidotas jaunas būtisko ietekmju kartes.  

Plānojuma izstrādes laikā veidotajā datu bāzē ir reģistrēta 241 persona, plānojuma izstrādes 
gaitā rīkotajās sanāksmēs piedalījās 385 dalībnieki, notika 9 reģionālās sanāksmes un daudzas 
tematiskās sanāksmes ar nozarēm. Visvairāk sanāksmēs tika pārstāvētas pašvaldības, kā arī 
vides, zivsaimniecības, tūrisma un transporta sektori. Izskata pateicību visiem, kas iegludīja 
darbu un piedalījās.  
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G.Lukstiņa (LPPA): Vai mums būtu vajadzīgi plānojumi, kas sasaistītu sauszemi un pašvaldību 
pārvaldei nodoto jūras teritoriju? Kurās vietās LPPA sadarbībā ar piekrastes pašvaldībām 
vajadzētu iniciēt jūras plānošanu piekrastē detalizētākā līmenī? I.Urtāne (VARAM): Šeit 
iniciatīvai ir jānāk no pašvaldības vai konkrētā sektora, jo negribam uzlikt par pienākumu 
plānot. Šobrīd pašvaldībām ir dota iespēja plānot jūrā, ja ir nepieciešamība, bet tas nav 
pienākums. K.Veidemane (biedrība BEF): No JTP viedokļa, piekrastes jūras teritoriju plānošana 
varētu koncentrēties uz JTP noteiktajām tūrismam nozīmīgajām teritorijām. Iesaka izvēlēties 
pilotteritoriju un pārbaudīt kā tas varētu strādāt.  G.Lukstiņa (LPPA): Izsaka viedokli, ka 
sauszemes un jūras „sadures” vietas ir tās, kurās prasās tālāka plānošana un detalizācija.  

 

G.Drunka (VBP): Izsaka ierosinājumu precizēt tūrismam nozīmīgo teritoriju, kas atrodas uz 
ziemeļiem no Ventspils Z mola. Šajā vietā ir paredzēta tā saucamā „Ziemeļu osta”, līdz ar to 
tūrisma teritorija pārklājas ar vietu, kur potenciāli varētu notikt celtniecība ostas 
paplašināšanai. Ierosina šo tūrismam nozīmīgo teritoriju pārvietot 2-3 nm uz ziemeļiem. Jau 
šobrīd šī teritorija nav draudzīga tūrismam, jo tur ir erozijas josla un blakus atrodas ķīmijas 
industrija. K.Veidemane (biedrība BEF): izvērtēs iespēju precizēt kartogrāfisko materiālu. 

 

I.Šmite (LJA): Vai būs iespēja sniegt komentārus par precizēto redakciju, jo esam secinājuši, ka 
ir komentāri, kuri nav pietiekmi ņemti vērā. Piemēram, LJA nav apmierināti, ka kuģošanas 
intensitātes kartē nav ietverti zvejas kuģi. A.Ruskule: piedāvā pielikt atsevišķu bildi ar zvejas 
kuģiem. Līdz šim zvejas kuģi netika ietverti, jo tiem ir ļoti augsta intensitāte un ļoti grūti ir 
identificēt lielo kuģu maršrutus. I.Šmite (LJA): LJA nav īsti apmierināti arī ar kopsavilkumā 
esošo 1.1. attēlu un vēl citām lietām. J.Ušča (VARAM): ierosina tuvākā mēneša laikā šos 
komentārus izdiskutēt un atbilstoši tam precizēt plānojuma redakciju. Tāpat arī aicina citus 
sazināties un informēt VARAM vai biedrību BEF, ja nav apmierināti ar to kā precizētajā 
redakcijā ņemti vērā sniegtie komentāri.  

 

I.Urtāne (VARAM): sagaida, ka oficiālais saskaņošanas process norisināsies gludi, jo cer, ka 
atzinumu sniegšanai JTP nonāks pie darba grupas locekļiem, kuri jau to pārzina un ir 
iesaistījušies tā precizēšanā. I.Šmite (LJA): kad oficiālā saskaņošana varētu sākties? I.Urtāne 
(VARAM): Plāns ir līdz gada beigām dokumentu sagatavot tā, lai to varētu izsludināt nākamajā 
gadā.  

 

3. Turpmākā Jūras telpiskā plānojuma izstrādes un apstiprināšanas gaita  
 

I.Urtāne (VARAM): Informē, ka nākamajā JTP izstrādes etapā tiks izvērtēts jūras telpiskā 
plānojuma ieviešanas mehānisms – kādā veidā nozares ar to strādās un kā pielietos. Lai 
skaidrotu šos jautājumus vasarā tiks veikta juridiskā analīze un rudenī par konkrētiem 
priekšlikumiem varēsim diskutēt šajā darba grupā. Tāpat, JTP sagatavotos risinājumus drīzumā 
gatavojamies prezentēt Latvijas ostu, loģistikas un tranzīta padomē.  

Kad JTP būs sagatavots izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē, tas fromas ziņā izskatīsies 
savādāk, nekā šobrīd izstrādātā redakcija. Stratēģija, plānotās atļautās izmantošanas sadaļa un 
ieviešanas aspekti būs svarīgākās komponentes, pārējā informācija būs kā pielikumi. Līdz ar to, 
būs mainīts veids, kā dokuments izskatīsies, bet saturs nemainīsies.  

Atgādina, ka paralēli JTP izstrādei notiek sadarbība ar kaimiņvalstīm Baltic Scope projekta 
ietvaros, lai meklētu veidus kā nozares var sadarboties pāri nacionālajām robežām. 23.-24. 
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novembrī Rīgā ir plānots liels pasākums par JTP – 2. Baltijas jūras reģiona jūras telpiskās 
plānošanas forums, kurā visi aicināti piedalīties.  

A.Rijkure (SM): aicina piedalīties un prezentēt JTP Latvijas ostu, loģistikas un tranzīta padomes 
sēdē š.g. 29.jūnijā.  

 
 
Sanāksme tiek noslēgta plkst. 12:10 
 

 

 
 
Darba grupas sanāksmes vadītāja: 
VARAM Telpiskās plānošanas  
departamenta direktore          I.Urtāne 
 
 
 
 
Protokolēja:  
VARAM Telpiskās plānošanas  
politikas nodaļas vecākais eksperts        J.Ušča 
 


