
Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas 
jūras piekrastei izstrāde 

 
3. Pielikums 

Piekrastes vienotā dabas un kultūras 
mantojuma nozīmīgākās vērtības piekrastes 

pašvaldībās  

 



Ievads 

1 Dabas mantojums 
1.1 Baltijas jūras un sauszemes saskares joslas raksturojums 
1.1.1 Jūras ģeoloģiskā darbības ietekme 
1.1.2 Klimatisko un hidroloģisko apstākļu ietekme 
1.2 Zemes dzīļu resursi Jūras piekrastes teritorijā 
1.2.1 Derīgie izrakteņi 
1.2.2 Būvmateriālu izejvielas 
1.2.3 Kūdra 
1.2.4 Sapropelis 
1.2.5 Ogļūdeņraži 
1.2.6 Ģeotermālās enerģijas resursi 
1.3 Dabas dziednieciskie resursi 
1.3.1 Klimats 
1.3.2 Ūdeņi (minerālūdeņi, virszemes ūdeņi, termālie ūdeņi) 
1.3.3 Dziednieciskās dūņas, māls 
1.4 Jūras un virszemes ūdensresursi, to kvalitāte un rekreatīvais potenciāls 
1.5 Piekrastes dabas vērtību iesaiste rekreācijas un tūrisma attīstībā 
1.5.1 Raksturīgie un aizsargājami jūras krasta biotopi un sugu dzīvotnes 
1.5.2 Īpaši aizsargājamās teritorijas un mikroliegumi, t.sk. Latvijas Natura 2000 teritorijas 
1.5.3 Putnu un dzīvnieku vērošanas resursi un piedāvājums tūrisma kontekstā 
1.5.4 Zivju resurss kā piedāvājums tūrisma kontekstā 
1.5.5 Dabas procesu vērošana 
1.6 Kultūrvēsturiskās un piekrasti raksturojošās dabas un kultūras ainavas 
1.6.1. Piekrastes ainavas raksturojums 
1.6.2. Skatu vietas un skati vietu perspektīvas 

2       Materiālās un nemateriālās kultūras mantojums 
2.1Materiālais mantojums - valsts nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi, attīstības potenciāls 
2.2Materiālais mantojums - vietējas nozīmes kultūras pieminekļi un citi tūrisma piesaistes objekti 
2.3 Nemateriālais mantojums 
2.3.1 Piekrastes sentautu un cilšu (suitu un lībiešu) kultūrtelpa 
2.4 Dabas un kultūras mantojuma resursu izmantošana tūristu  jomā 
3. Dabas resursi un to izmantošana kūrorta jomas pakalpojumu piedāvājuma attīstībā 

4. Ostas un ostu darbība  



Pielikuma tabulas un kartogrāfiskais materiāls  
   
1. Pielikums  Zemes dzīļu resursi piekrastes pašvaldībās, pašvaldību griezumā    

2. Pielikums Īpaši aizsargājamās dabas resursi  piekrastes pašvaldībās,                         
pašvaldību griezumā  

3. Pielikums  Nozīmīgāko vienotās dabas un kultūras mantojuma vērtību un 
tūrisma piesaistes resursi piekrastes pašvaldībās, pašvaldību 
griezumā  

4. pielikums Kartogrāfiskais materiāls  M 1:50 000 ( 24 karšu lapu  sadalījumu pa 
 pašvaldībām)  

 

../8_maija_seminars/1_tabula_zemes_dzilu_resursi.xls
../8_maija_seminars/2_tabula_iadt_vertibas.xls
../8_maija_seminars/2_tabula_iadt_vertibas.xls
../8_maija_seminars/2_tabula_iadt_vertibas.xls
../8_maija_seminars/2_tabula_iadt_vertibas.xls
../8_maija_seminars/3_tabula_Dabas_Kult_noz_obekti_pasvaldibas_Darba_variants_08052015.xls
../8_maija_seminars/3_tabula_Dabas_Kult_noz_obekti_pasvaldibas_Darba_variants_08052015.xls
../8_maija_seminars/3_tabula_Dabas_Kult_noz_obekti_pasvaldibas_Darba_variants_08052015.xls
../8_maija_seminars/3_tabula_Dabas_Kult_noz_obekti_pasvaldibas_Darba_variants_08052015.xls


 



1. nodaļa Dabas mantojums  
Zemes dzīļu resursi  



1. nodaļa Dabas mantojums  
Virszemes ūdeņi, to rekreatīvais potenciāls 



1. nodaļa Dabas mantojums 
Valsts mežu teritorijas   



1. nodaļa Dabas mantojums  
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas  



1. nodaļa Dabas mantojums  
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas  



2. nodaļa Materiālās un nemateriālās kultūras mantojums 
Ainavas, skatu vietas, putnu un dzīvnieku vērošana  



2. nodaļa Materiālās un nemateriālās kultūras mantojums 
 



• 650 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, no tiem: 

• Valsts nozīmes – 233 objekti (nekustamie pieminekļi) – 39% no kopējā skaita.  

 

 

 

 

• Vietējas nozīmes- 396 objekti (nekustamie pieminekļi) - 61% no kopējā skaita 

 

 

 

 

• Sadalījums telpiski un pa tematiskajām kategorijām nav vienmērīgs. 

 

2. nodaļa Materiālās un nemateriālās kultūras mantojums 
 

Kultūras mantojuma tematiskā grupa līdz 1km no jūras vairāk par 1km no jūras kopā 

Arheoloģijas 18 39 57 

Arhitektūras 249 82 331 

Industriālais 0 1 1 

Pilsētbūvniecības 2 3 5 

Vēstures 2 0 2 

KOPĀ 271 125 396 

Kultūras mantojuma tematiskā grupa līdz 1km no jūras vairāk par 1km no jūras kopā 

Arheoloģijas 6 45 51 

Arhitektūras 104 54 158 

Industriālais 6 1 7 

Pilsētbūvniecības 5 5 10 

Vēstures 6 1 7 

KOPĀ 127 106 233 



Peldvietas 
 



 Naktsmītņu piedāvājums  



4. nodaļa Ostas 
 


