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Jūras izmantošana - gliemeņu audzēšana jūrā 

Jūras izmantotāja pienākumi un atbildība

Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma 20.panta pirmās 
daļas 2.punkts

(1) Jūras izmantotājam ir šādi pienākumi:

1) nepieļaut jūras piesārņošanu un darbības, kas var negatīvi ietekmēt jūras 
vides stāvokli;

2) veikt paredzētās jūrā veicamās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu;

3) saņemt normatīvajos aktos paredzētās atļaujas vai licences darbībām jūrā;

4) veikt pasākumus, lai novērstu kaitējuma draudus vai kaitējumu jūras videi 
atbilstoši Vides aizsardzības likumam;

5) ievērot citu jūras izmantotāju un citu valstu tiesības Baltijas jūras reģionā, kā 
arī šā likuma, Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982.gada Jūras tiesību 
konvencijas, Helsinku konvencijas, citu Latvijai saistošu starptautisko līgumu 
un citu normatīvo aktu prasības.
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Likums par ietekmes uz vidi novērtējumu

3.2 pants. «Sākotnējā izvērtējuma nepieciešamība»

pirmās daļas 5.punkts

5) citām paredzētajām darbībām, kuras var būtiski ietekmēt vidi, 

ņemot vērā šā likuma 11.pantā minētos kritērijus.

Valsts vides dienests (VVD) mēneša laikā no iesnieguma

saņemšanas veic ietekmes sākotnējo izvērtējumu un pieņem 

lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma 

piemērošanu vai nepiemērošanu (veidlapa, Latvija.lv, valsts nodeva 

213,43 EUR).

Ietekmes uz vidi novērtējumu šajā likumā noteiktajā kārtībā 

koordinē un pārrauga Vides pārraudzības valsts birojs.

Ja VVD lēmums ir nepiemērot paredzētās darbības ietekmes uz 

vidi novērtējumu, VVD izdod tehniskos noteikumus attiecībā uz 

katru konkrēto paredzēto darbību.



Licences laukumi Nr.3 un Nr.4 atrodas aizsargājamā jūras teritorijā 

«Rīgas līča rietumu piekraste» Natura 2000

Likums par ietekmes uz vidi novērtējumu

4.1 pants. Paredzētās darbības Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000)

(1) Ja paredzēta darbība, kuras īstenošana saskaņā ar Valsts vides dienesta lēmumu var būtiski 

ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), bet kura nav minēta šā 

likuma 1. pielikumā un kuras īstenošanai nav jāveic ietekmes novērtējums saskaņā ar šā likuma 14.1

pantu, tās ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtē saskaņā 

ar atsevišķi noteiktu kārtību.

Likums par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
43. pants. 

4) Paredzētajai darbībai vai plānošanas dokumentam (..), kas atsevišķi vai kopā ar citu paredzēto 

darbību vai plānošanas dokumentu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas 

teritoriju (Natura 2000), veic ietekmes uz vidi novērtējumu.

5) Paredzēto darbību atļauj veikt vai plānošanas dokumentu īstenot, ja tas negatīvi neietekmē 

Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) ekoloģiskās funkcijas, integritāti 

un nav pretrunā ar tās izveidošanas un aizsardzības mērķiem.
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Likums par ietekmes uz vidi novērtējumu 
22.panta piektā daļa:

(5) Lēmumu akceptēt vai neakceptēt Latvijas Republikas iekšējos jūras 

ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā paredzēto 

darbību pieņem Ministru kabinets.

Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likums 
19.pants

- iekārtām jūrā nepieciešams licence (atļauja);

- pirms Ministru kabinets izsniedz atļauju vai licenci jūras izmantošanai, 

tas ar ikreizēju rīkojumu nosaka konkrētu jūras teritoriju;

- tiesības izmantot atļaujas vai licences laukumu jūrā iegūst persona, 

kura uzvarējusi konkursā par tiesībām izmantot atļaujas vai licences 

laukumu jūrā.
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Paldies par uzmanību!
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