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Rīga, 18.06.2013. 



Kā darbības tiek saskaņotas 
pašlaik 

katrs pieteikums vai ierosinājums tiek skatīts atsevišķi, 
lēmumus pieņem MK 

nav noteikta būvniecības kārtība jūrā 

ir noslēgta starpresoru vienošanās starp Ekonomikas, 
Aizsardzības, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības, Zemkopības, Iekšlietu ministrijām, kā arī 
VAS „Latvijas jūras administrācija”. Vienošanās paredz 
pušu savstarpējo sadarbību, informācijas sniegšanu un 
viedokļu saskaņošanu atļaujas izsniegšanai vai jautājuma 
virzīšanai izskatīšanai MK par iespējamām darbībām jūrā, 
kas saistītas ar zemes dzīļu izmantošanu vai vēja 
elektrostaciju būvniecību 

 



Kas ir izdarīts 
Ir normatīvais regulējums 

Teritorijas attīstības plānošanas likums: 
jūras plānojums teritorijas izmantošanu teritoriālajos 
ūdeņos, kontinentālajā šelfā un ekskluzīvajā 
ekonomiskajā zonā nosaka, ņemot vērā funkcionāli ar 
teritoriālajiem ūdeņiem saistīto sauszemes daļu un 
saskaņojot dažādu nozaru un pašvaldību intereses 
teritoriālo ūdeņu, kontinentālā šelfa un ekskluzīvās 
ekonomiskās zonas izmantošanā 

 

jūras plānojuma izstrādi organizē VARAM,sadarbībā 
plānošanas reģioniem un vietējām pašvaldībām, kuru 
administratīvā teritorija robežojas ar teritoriālajiem 
ūdeņiem 



Kas ir izdarīts? 
MKN Nr. 740 Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un 
uzraudzības kārtība 

• jūras plānojuma izstrādi, ieviešanu un uzraudzību 
nodrošina atbildīgā ministrija sadarbībā ar Latvijas 
Hidroekoloģijas institūtu un valsts akciju sabiedrību 
"Latvijas Jūras administrācija« 

• noteikumi apraksta plānojuma saturu un izstrādes 
gaitu 

• plānu apstiprina ministru kabinets 



Koncepcijas risinājums 

• VARAM – atbildīgā iestāde 
– normatīvā bāze 

– plānojuma virzība uz MK 

– koordinācijas padome 

• Latvijas Hidroekoloģijas institūts: 
– plānojuma sagatavošana 

– ieinteresēto pušu līdzdalība 

– plānojuma pārraudzība 

 



Zemes pārvaldības likums 
 

   Jūras piekrastes josla – zeme no 
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 5 
metru izobatas līdz piekrastes virzienā 
noteiktās pirmās zemes vienības robežai  

     

      Jūras piekrastes joslas tiesiskais 
valdītājs -    

                             pašvaldība 
876.pants.   Lietas valdījums ir īpašuma tiesībai atbilstoša 

faktiska vara par lietu 

 



Latvijas piekraste 

494 km  

17 pašvaldības 

 

  





Piekrastes infrastruktūras veidošana 

 Sadarbībā ar piekrastes pašvaldībām 
noteiktas vietas un objekti, kur jāattīsta 
piekrastes infrastruktūra, ņemot vērā 
klimata pārmaiņu ietekmi un ainavas 

 Uzsākta piekrastes infrastruktūras attīstības 
projektu īstenošana  

 
Piekrastes infrastruktūra – piekrastes vienotā dabas 

un kultūras mantojuma saglabāšanai un attīstīšanai 
nepieciešamais materiālo objektu kopums, kas ietver 
glābšanas dienestiem, zivsaimiecībai, ostu darbībai, 
tūrismam un citām nozarēm, kā arī krasta erozijas 
ierobežošanai nepieciešamo infrastruktūru 



Politikas mērķis un rīcības virzieni 
 

Politikas mērķis –  ekonomiski aktīva, 
daudzveidīga telpa, kur klimata pārmaiņu 
ietekme tiek mazināta ar kvalitatīvu 
infrastruktūru un tiek īstenota laba 
pārvaldība 

 

Rīcības virzieni mērķa sasniegšanai: 

1.Kvalitatīvas piekrastes infrastruktūras 
veidošana 

2.Pārvaldības uzlabošana 

 



Pašvaldību tiesības plānot jūrā 

• teritorijas labiekārtojums 

• peldvietu attīstība 

• inženierbūves un ostu infrastruktūra 

• jūras telpiskajā plānojumā attēloto 
objektu un teritoriju detalizācija 



Jaunā direktīva par Par Komisijas Priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes direktīvai par jūras telpiskās 
plānošanas un piekrastes zonas pārvaldības ietvara 

izveidošanu   

Sagatavota sākotnējā pozīcija 2013. gada 
aprīlī- LV uzskata, ka direktīva jūras un 
piekrastes plānošanas jomās nav 
nepieciešama un mēs varam sasniegt tajā 
noteiktos mērķus ar izveidoto  
instrumentu palīdzību 



Jūras telpiskais plānojums 

• izstrādes uzsākšana 
2014. gads 

• šobrīd tiek gatavots 
projekts plāna 
izstrādes atbalstam no 
EEZ finanšu 
instrumenta 

 



Ingūna Urtāne 

VARAM Telpiskās plānošanas 
departamenta direktore 

 


