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Jūras telpiskais plānojums  

projekta BaltSeaPlan ietvaros: 

pieeja, rezultāti un turpmākās iespējas  

Ilze Kalvāne, Baltijas Vides Forums 

15.11.2012. 
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JTP projekta BaltSeaPlan ietvaros 
Projekta uzdevumi un JTP cikls 

 
 

• Izmēģināt JTP ciklu praksē projekta 

pilot teritorijā Latvijas teritoriālajos 

ūdeņos un EEZ Kurzemes rietumu 

piekrastē 

• Piedāvāt risinājumu kā Latvijā varētu 

tikt organizēta jūras telpa, balstoties uz 

vispārpieņemtiem principiem un 

Latvijas iesaistīto pušu interesēm 

• Balstoties uz iegūto pieredzi, sniegt 

ieguldījumu oficiālā JTP procesa 

ieviešanai Latvijā 
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Situācijas izvērtējums  
mērķu un uzdevumu  

noteikšana 

Informācijas  
apkopošana 

Problēmu analīze 
 

Risinājumu  
meklēšana 

 

Plāna izstrāde  
un apspriešana 

 

Koordinācijas grupas 
izveide 

Informatīvas 
sanāksmes visām 
ieinteresētajām 

pusēm 

Tematiskas tikšanās ar 
atsevišķu nozaru 

pārstāvjiem 

Kopīga ieinteresēto 
pušu sanāksme 

projekta 
pilotteritorijā 

Seminārs par JTP 
izstrādes pieeju un 
procedūru Latvijā  

Kopīgas ieinteresēto 
pušu sanāksmes 

projekta 
pilotteritorijā 

2009 2010 2011 

JTP projekta BaltSeaPlan ietvaros  
Latvijas pilotprojekta pieeja JTP izstrādei un ieinteresēto pušu iesaistīšanai 
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JTP projekta BaltSeaPlan ietvaros 
Izvērtētās nozares 

 

• Jūras satiksme  - Kuģu ceļi  un satiksme,  ostu darbība, kravu pārvadājumi 

• Lineārā infrastruktūra - kabeļi 

• Enerģijas ieguve jūrā – vēja parku, ogļūdeņražu izpētei un ieguvei licenzētās 

teritorijas 

• Dabas aizsargājamās teritorijas, zemūdens biotopi 

• Zivsaimniecība ( nārsta vietas, piekrastes zvejas, zvejas rajoni) 

• Militārās teritorijas, bijušās sprāgstvielu un ķīmisko ieroču izgāztuves 

• Kuģu vraki 

• Kuģošanai aizliegtās teritorijas 

• Tūrisms 

• Izmaksas un ieguvumi alternatīvai jūras izmantošanai interešu pārklāšanās 

teritorijās 
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JTP projekta BaltSeaPlan ietvaros 
Priekšlikumi JTP zonējuma pieejai 

• Prioritāte noteikta konkrētam izmantošanas 
veidam. Citas darbības, kas var būtiski ietekmēt 
noteikto prioritāti, nav atļautas 

Prioritārās 
zonas 

• Konkrētam izmantošanas veidam piešķirta lielāka 
nozīme, izvērtējot konkurējošās intereses, tomēr 
nav noteikts, ka tā vienmēr iegūs prioritāti. 

Rezerves 
zonas 

• Zonas, kur noteikti izmantošanas veidi ir aizliegti  Aizliegtās 
zonas 

• Nav noteikti ierobežojumi nevienam no jūras 
izmantošanas veidiem 

Vispārējās 
izmantošana

s zonas 
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Zonējums   
 

Prioritāte: piekrastes infrastruktūra 
tūrismam un piekrastes zvejai 

Prioritāte: dabas aizsardzība 

Rezerves z.: dabas aizsardzība 

Prioritāte: Piekrastes zveja, zivju resursu 
atjaunošana, dabas un ainavu aizsardzība, 
tūrisms 

Prioritāte: militārās mācības 

Prioritāte: Krasta aizsardzība un novērošana 

Prioritāte: vēja enerģijas ieguve 

Rezerves z.: vēja enerģijas ieguve 

Prioritāte: ogļūdeņražu ieguve 

Prioritāte: jūras kabeļi un to aizsargjosla 
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Turpmākās iespējas piedalīties nacionālā JTP izstrādē 

un aizstāvēt savas intereses Baltijas jūras mērogā 

• 30.10.2012.MK not. Nr.740 Jūras plānojuma izstrādes, 

ieviešanas un uzraudzības kārtība 

– JTP izstrāde plānota no 2014. – 2016. gadam 

– Izstrādās VARAM sadarbībā ar LHEI un LJA 

– Apstiprinās MK 

– VARAM kopā ar LHEI un LJA vismaz reizi 6 gados sniedz informatīvu ziņojumu 

MK par JTP ieviešanu (arī grozījumu nepieciešamības gadījumos) 

• Projekts PartSeaPate (2012-2014) 

– 2 darba semināri ieinteresētajām pusēm Liepājā par Lietuvas JTP 

– 8 Baltijas jūras mēroga nozaru darba semināri ieinteresētajām pusēm. 
• Kuģošana, vēja enerģijas ieguve, kultūras mantojums & tūrisms, akvakultūra, zinātniskā izpēte, 

klimata pārmaiņas, JTP datu  


