
Licences (atļaujas) saņemšanas kārtība
laukuma izmantošanai jūrā
komercdarbībai akvakultūrā
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Zivsaimniecības departaments

Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas 

vadītāja vietniece Inese Bārtule



18.11.2010. likums «Jūras vides aizsardzības 
un pārvaldības likums»

19.pants. Publisku personu un privātpersonu tiesības izmantot jūru

(1) Publiska persona un privātpersona (turpmāk — jūras izmantotājs) jūru
izmanto atbilstoši attiecīgo darbības veidu regulējošiem normatīvajiem
aktiem un šim likumam, ievērojot tā mērķus, vides aizsardzības principus,
sabiedrības intereses, kā arī jūras telpisko plānojumu.

(2) Atļauja vai licence ir nepieciešama šādām darbībām jūrā:

4) mākslīgo salu, būvju un iekārtu, tai skaitā platformu un enerģijas
ražošanai nepieciešamo iekārtu (turpmāk — būves), būvniecība, ierīkošana,
arī ar to saistītā izpēte, un būvju ekspluatācija, izņemot ostu darbībai
nepieciešamo būvju būvniecību, kā arī navigācijas līdzekļu un sistēmu izveidi
un uzturēšanu, saskaņā ar šā likuma un būvniecību regulējošo normatīvo
aktu prasībām;
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18.11.2010. likums «Jūras vides aizsardzības 
un pārvaldības likums»

(3) Pirms Ministru kabinets izsniedz atļauju vai licenci jūras
izmantošanai, tas ar ikreizēju rīkojumu nosaka konkrētu jūras teritoriju
(turpmāk — atļaujas vai licences laukums jūrā) šā panta otrās daļas
4.punktā noteikto darbību veikšanai, ņemot vērā arī šā likuma 14.panta
nosacījumus. Tiesības izmantot atļaujas vai licences laukumu jūrā
iegūst persona, kura uzvarējusi konkursā par tiesībām izmantot atļaujas
vai licences laukumu jūrā.

(5) Par atļaujas vai licences laukuma jūrā izmantošanu šā panta otrās
daļas 4.punktā minēto darbību veikšanai jūras izmantotājs maksā valsts
pamatbudžetā ikgadēju valsts nodevu. Ministru kabinets nosaka
nodevas maksāšanas kārtību un apmēru, kā arī atbrīvojumus no
nodevas maksāšanas.

(6) Atļauju vai licenci noteiktā atļaujas vai licences laukuma jūrā
izmantošanai izsniedz uz laiku, ne ilgāku par 30 gadiem.
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Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.631 
«Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās 

ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi»

5. Būvniecības ieceres dokumentāciju par plānoto būvniecību iesniedz Ekonomikas
ministrijā. Ja būvniecība plānota Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā
vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un pašvaldības administratīvajā teritorijā, būvniecības
ieceres dokumentāciju iesniedz Ekonomikas ministrijā un attiecīgajā būvvaldē un
būvniecības process no ieceres līdz pieņemšanai ekspluatācijā katrā teritorijā noris
atsevišķi.

6. Pēc Zemkopības ministrijas (komercdarbībai nepieciešamām būvēm zivsaimniecības
nozarē) vai Ekonomikas ministrijas (energoapgādei un iepriekš neminētai komercdarbībai
nepieciešamām būvēm, kā arī šo būvju projekta sagatavošanai nepieciešamajiem izpētes
darbiem) (turpmāk arī – atbildīgās ministrijas) sagatavotā un noteiktā kārtībā izskatīšanai
virzītā Ministru kabineta rīkojuma projekta apstiprināšanas par tiesībām izmantot licences
laukumu jūrā, Ekonomikas ministrija izsniedz attiecīgo licenci (licenci izpētei, ja
nepieciešams, būvatļauju un licenci ekspluatācijai) un tā tiek reģistrēta vienotā reģistrā,
par kura izveidi un administrēšanu ir atbildīga Ekonomikas ministrija.

8. Laukuma noteikšanu jūrā var ierosināt komersants, kas vēlas izmantot jūru būvju
būvniecībai un to ekspluatācijai, izvēloties piemērotu laukumu jūrā atbilstoši uzstādāmajai
tehnoloģijai.



10. Iesniegumam pievieno plānotā laukuma izvēles pamatojumu, shēmu un 
plānu elektroniskā veidā, norādot laukuma elipsoidālās (ģeogrāfiskās) 
koordinātas 1984. gada Pasaules Ģeodēziskajā koordinātu sistēmā (WGS84), 
laukuma platību, attālumu līdz krastam un tā atrašanās vietu (shematiski) 
attiecībā pret jūras vai sauszemes teritoriju, kas saskaņots ar valsts akciju 
sabiedrību "Latvijas Jūras administrācija" no kuģošanas drošības viedokļa, kā arī 
šo noteikumu 11. punktā minēto informāciju.

11. Iesniegumam atbilstoši plānotajām darbībām pievieno informāciju:
11.1. par plānoto darbību ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un Eiropas nozīmes 
aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000);
11.2. par oficiālajiem hidrogrāfiskiem mērījumiem;
11.3. par ģeomorfoloģiju;
11.4. par straumju un sanešu plūsmām;
11.5. par zemūdens akustiskajiem mērījumiem;
11.6. par kuģu satiksmi;
11.7. par izvēlētā laukuma daļas ģeoloģiju;
11.8. par hidroloģiskajiem, hidroķīmiskajiem un hidrobioloģiskajiem 
mērījumiem;
11.9. par vēja resursu mērījumiem.
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12. Atbildīgā ministrija mēneša laikā no šo noteikumu 10. punktā minētā iesnieguma 
saņemšanas izskata iesniegumu un izvērtē, vai iesniegums, tam pievienotā informācija un 
dokumenti atbilst šo noteikumu un vides aizsardzības un jūras izmantošanas normatīvo 
aktu prasībām, un divu mēnešu laikā sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par 
laukuma jūrā noteikšanu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virza to izskatīšanai 
Ministru kabinetā.

13. Ministru kabinets, ņemot vērā atbildīgās ministrijas sniegto izvērtējumu, pieņem 
lēmumu par laukuma jūrā noteikšanu vai atteikumu noteikt laukumu jūrā. Atbildīgā 
ministrija 30 dienu laikā pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par to informē 
komersantu.

14. Konkursa komisijas sastāvu apstiprina Ministru kabinets. Konkursa komisijā iekļauj 
vismaz vienu pārstāvi no Aizsardzības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Iekšlietu 
ministrijas, ja nepieciešams, pieaicinot pārstāvjus no citām institūcijām ar padomdevēja 
tiesībām.

27. Atbildīgā ministrija mēneša laikā pēc tam, kad Ministru kabinets izdevis rīkojumu par 
laukuma noteikšanu jūrā, izsludina konkursu būvju būvniecībai jūrā Ministru kabineta 
rīkojumā noteiktajos laukumos.
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Pretendentu vērtēšanas pamatkritēriji

1. Zivsaimniecības nozarē nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai vai būvju būvniecībai un ekspluatācijai Latvijas 
Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā noteikti šādi pretendentu vērtēšanas kritēriji:

Nr.
p. k.

Kritēriju grupa Kritērijs Punktu skaits

1.1. Pieredze saldūdens un jūras 
akvakultūras audzētavu 
izveidē un ekspluatācijā

Pieredze jūras akvakultūras audzētavu izveidē 
vairāk nekā 5 gadi

10

Pieredze jūras akvakultūras audzētavu izveidē 
5 gadi un mazāk

8

Pieredze tikai saldūdens akvakultūras audzētavu 
izveidē vairāk nekā 5 gadi

5

Pieredze tikai saldūdens akvakultūras audzētavu 
izveidē 5 gadi un mazāk

3

Nav 0

1.2. Videi draudzīgu tehnoloģiju 
izmantošana

Tiks izmantotas videi draudzīgas tehnoloģijas 10

Tiks izmantotas videi daļēji draudzīgas 
tehnoloģijas

5

Netiks izmantotas videi draudzīgas tehnoloģijas 0

1.3. Veterināro prasību 
nodrošināšana

Plānotas papildu darbības akvakultūras 
dzīvnieku slimību profilaksei un monitoringam

5

Nodrošinātas minimālās prasības 0

1.4. Audzējamās sugas Vietējas izcelsmes sugas 10

Svešzemju sugas 5

Ģenētiski modificētas un triploīdās sugas 0

1.5. Kuģošanas drošības 
nodrošināšana

Plānoti pasākumi papildus obligāti noteiktajiem 5

Nodrošinātas minimālās prasības 0

1.6. Cilvēku drošība jūrā Plānoti pasākumi papildus obligāti noteiktajiem 5

Nodrošinātas minimālās prasības 0



Pretendents iesniedz 
iesniegumu un 
informāciju ZM

ZM izvērtē iesniegtos 
dokumentus (30 d.)

ZM sagatavo rīkojuma 
projektu par laukuma 

izsludināšanu 
konkursam (60 d.)

MK izskata un apstiprina 
rīkojumu (30 d.)

ZM izsludina konkursu 
(30 d.)

Konkurss (30-60 d.),

Pieteikumu izvērtēšana 
(30 d.), uzvarētāja 

paziņošana

Uzvarētājs iesniedz VVD 
pieteikumu par 

paredzēto darbību IVN 
piemērošanai vai nē 

(90 d.)

ZM sagatavo rīkojuma 
projektu par darbības 

akceptēšanu un 
laukuma piešķiršanu 

(30 d.)

MK izskata un apstiprina 
rīkojumu (30 d.)

ZM paziņo uzvarētājam 
par laukuma piešķiršanu 

(30 d.)

Uzvarētājs samaksā 
valsts nodevu par 

licences laukuma jūrā 
izmantošanu (0,001 

euro/m2 gadā)

EM izsniedz 
uzvarētājam licenci 

(30 d.)

Kopējais process varētu 
aizņemt vismaz ap 400 dienām

Licences (atļaujas) saņemšanas process



14.10.1998. likums «Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu»

Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra 
noteikumi Nr.18 «Kārtība, kādā novērtē 
paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē 
paredzēto darbību»

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra 
noteikumi Nr.632 «Noteikumi par ikgadēju valsts 
nodevu par atļaujas vai licences laukuma jūrā 
izmantošanu» (0,001 euro par vienu jūras teritorijas 

kvadrātmetru jeb 1000 euro par kvadrātkilometru gadā)
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Paldies par uzmanību!
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