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JŪRAS PLĀNOJUMA DARBA GRUPAS SANĀKSMES  
PROTOKOLS NR.5 

2015. gada 14.decembrī, plkst. 14:30 – 15:30 
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; 

E.Tannes  
vietā Z.Ļaksa 

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

Ē.Urtāns Zivsaimniecības konsultatīvās padomes loceklis/ Latvijas zvejnieku 
federācijas (LZF) valdes priekšsēdētājs; 

G.Drunka Ventspils brīvostas pārvaldes (VBP) pārvaldnieka vietnieks; 
I.Ekmane Aizsardzības ministrijas (AiM) Krīzes vadības departamenta 

Civilmilitārās sadarbības nodaļas vadītāja vietniece; 
I.Jekale Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) 

Arhitektūras daļas eksperte; 
I.Miķelsones vietā 
I.Rutkovska 

Zemkopības ministrijas (ZM) Zivsaimniecības departaments; 

I.Purgalis Pasaules dabas fonda (PDF), Ūdens programmas vadītājs; 
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.Stikāne Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) plānotāja; 
N.Kadiķis Veselības inspekcijas (VI) Sabiedrības veselības nodaļas vecākais 

speciālists - vides veselības analītiķis; 
S.Degaines vietā 
A.Rūdulis 

VARAM Klimata pārmaiņu departamenta finansists; 

S.Strautiņa Ekonomikas ministrijas (EM) Enerģētikas departamenta Licenču, 
atļauju un krīzes apgādes drošības nodaļas vadītāja. 

 
 
NEPIEDALĀS: 
 
B.Logina EM Enerģētikas departamenta Atjaunojamās enerģijas un 

energoefektivitātes nodaļas vadītāja; 
Ģ.Verners Latvijas Tranzītbiznesa asociācijas izpilddirektors; 
I.Liepiņa Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas vadītāja; 
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O.Gabrusenoks VZD Rīgas reģionālā nodaļas vadītāja vietnieks; 
O.Gerke Jūras spēku flotiles (JSF) Krasta apsardzes dienesta Krasta apsardzes 

pārvaldes vecākais virsnieks vides aizsardzībā; 
R.Garais Iekšlietu ministrijas (IeM) Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes 

priekšnieka vietnieks (jūras jautājumos);  
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; 
J.Ratkevičs Rucavas novada dome; 
J.Ušča VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Telpiskās plānošanas 

politikas nodaļas vecākais eksperts;  
K.Veidemane biedrība BEF; 
S.Strāķe Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LHEI); 
V.Solovjova AiM Krīzes vadības departamenta Civilmilitārās sadarbības nodaļas 

vecākā referente. 
 
 
DARBA GRUPAS SANĀKSMĒ IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI: 
 

1. Jūras telpiskā plānojuma izstrādes aktualitātes; 
2. Jūras telpiskā plānojuma un vides pārskata 1.redakcija; 
3. Plānojuma un vides pārskata 1.redakciju nodošana publiskajai apspriešanai. 

 
Komentāru, priekšlikumu un papildinājumu darba kārtībai nav. 
 
 

1. Jūras telpiskās plānojuma izstrādes aktualitātes (ziņo VARAM) 
 

I.Urtāne (VARAM): Informē, ka gada laikā ir sagatavots priekšlikums Latvijas jūras telpiskā 
plānojuma 1.redakcijai. Izsaka pateicību, Baltjas vides forumam, iesaistītajām institūcijām, 
Latvjas hidroekoloģijas institūtam un Latvijas jūras administrācijai.  

Turpmāk ir sagaidāmas plašas diskusijas un no viedokļu saskaņošanas skatupunkta lielākais 
darbs vēl ir sagaidāms. Tā kā šī ir tikai 1.redakcija, publiskās apspriešanas procesā 
nepieciešams jau detalizēti izpriest ne tikai sagatavotos plānojuma risinājumus, bet arī kā šis 
plāns strādās un kā darbosies zonējums.  

Publiskās apspriešanas laikā tiks izsūtītas vēstules nozaru ministrijām un iestādēm, kurās 
lūgsim rakstiskus komentārus par sagatavotajām redakcijām. Tas būs formāls process 
dokumenta izstrādes ietvaros.  
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2. Jūras telpiskā plānojuma un vides pārskata 1.redakcija (ziņo biedrība BEF, 
viedokļu apmaiņa) 

 

K.Veidemane (biedrība BEF): Informē, ka šis dokuments ir vēl izstrādes stadijā un šobrīd 
mērķis ir to pieslīpēt tā, lai mēs visi būtu ar to apmierināti. Iepazīstina ar līdzšinējo jūras 
telpiskā plānojuma izstrādes procesu. Prezentē plānojuma un vides pārskata nozīmīgākās 
daļas. Plānojuma stratēģiskās daļas ietvaros noteikts ilgtermiņa redzējums, plānojuma mērķi 
un uzdevumi. Atļautās izmantošanas aprakstā noteikti izslēdzošie un saskaņošanas kritēriji, 
jūras atļautās izmantošanas kategorijas un nosacījumi darbībām. Saistībā ar izmantošanas 
veidiem, kuru ietvaros ir nepieciešama būvniecība, 2014.gada MK noteikumos Nr.631 ir 
noteikta procedūra, kas jāievēro attiecīgajam attīstītājam. Vides pārskats ir izstrādāts saskaņā 
ar 2004.gada MK noteikumos Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 
novērtējums” noteikto procedūru. Atļautās izmantošanas telpiskās ietekmes tika vērtētas uz 
trim galvenajiem jūras komponentiem, t.i. bentiskajiem biotopiem, putniem nozīmīgām vietām 
un zivju sugām nozīmīgām vietām. Ir izvērtētas pārrobežu ietekmes, jo to prasa ne tikai 
stratēģiskais novērtējums, bet arī jūras plānošanas process. 

 

G.Drunka (VBP): Izsaka divus komentārus/priekšlikumu. Norāda, ka kuģošanai rezervētā zona 
plānojuma redakcijā ir sadalīta divās daļās – kuģošanai rezervētās zonas un kuģošanas 
drošības zonas. Tas rada pārliecību, ka ir norādīti kuģu ceļi un kuģot vajadzētu pa šīm zonām, 
īpašos gadījumos iebraucot drošības zonās. Tāpēc priekšlikums tās ir apvienot vienā un 
nosaukt par zonām, kurās kuģošanai noteikta priekšrocība. Pēc atļautās izmantošanas kartes 
arī nav iespējams noteikt vai attēlotās kuģošanas zonas atbilst kaimiņvalstu noteiktajām 
kuģošanas zonām.  

Otrs priekšlikums par jūras tūrsimam nozīmīgajām teritorijām. Lai gan plānojumā kā nozīmīga 
ir iezīmēta Ventspils ostas teritorija, G.Drunka uzsver, ka vienīgā nozīmīgā teritorija varētu būt 
dienvidu mols. Izsaka bažas, ka gadījumā, ja plānojumā teritorija būs definēta kā tūrismam 
nozīmīga, nav saprotams kā notiks būvatļauju saņemšana ostas paplašināšanai. Norāda, ka 
projektos ir noteikta ziemeļu osta, ko paredzēts paplašināt jūras virzienā. Tāpēc, ierosina šo 
teritoriju no ziemeļu mola uz Z ņemt ārā.  

I.Urtāne (VARAM): norāda, ka svarīgi ir pievērst uzmanību jūras atļautās izmantošanas zonu 
nosacījumiem. Šis JTP noteikti nav tik detalizēts kā pašvaldību teritoriju plānojumi un ir vairāk 
konceptuāls dokuments, ne vienmēr pilnīgi precīzi pasakot ko kur var darīt. Būtiski saprast, ka 
ar šī dokumenta palīdzību tiek sašķirotas prioritātes attiecībā uz dažādām nozarēm.  

I.Šmite (LJA): Informē, ka uz navigācijas kartēm neparādīsies JTP zonējums.  

 

3. Plānojuma un vides pārskata 1.redakciju nodošana publiskaijai apspriešanai  
 

I.Urtāne: Aicina darba grupu lemt par jūras telpiskā plānojuma un vides pārskata 1.redakcijas 
nodošanu publiskajai apspriešanai. Publiskā apspriešana norisināsies no 2015.gada 
18.decembra līdz 2016.gada 31.janvārim. Kopumā būs četras publiskās apspriešanas 
sanāksmes janvāra otrajā pusē – Ventspilī, Liepājā, Saulkrastos un Rīgā. 

 

Darba grupa nolemj: nodot publiskajai apspriešanai Latvijas jūras telpiskā plānojuma un 
vides pārskata 1.redakcijas.  
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Sanāksmes nobeigums 
 
I.Urtāne (VARAM): Visi ir aicināti iepazīties ar sagatavotajiem plānošanas materiāliem. 
Iestādēm tiks izsūtītas vēstules ar aicinājumu izteikt viedokli. Šis ir tas process, kurā sagaidām 
arī darba grupas iesaistīšanos. Komentējamo materiālu apjoms ir ļoti liels, bet tas darīts ar 
nolūku, lai varētu saprast kādā veidā esam nonākuši līdz konkrētiem risinājumiem. Svarīgi 
būtu saņemt arī komentārus par to kā plānu var uztvert un saprast kā tas strādā. Svarīgi būtu 
norādīt uz lietām, kuras nav skaidras un ir nepieciešams uzlabot.  
 
 
Sanāksme tiek noslēgta plkst. 15:30. 
 

 

 

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


