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Esošā situācija

Mērogs 1: 200 000

Vide, daba, kultūras mantojums

Ekonomikas nozares

Valsts drošība



Sabiedrības intereses

• Dabas aizsardzība

• Vides kvalitāte 

• Derīgie izrakteņi

• Kultūras mantojums

• Klimata pārmaiņas

• Valsts aizsardzība un drošība



Dabas aizsardzība - ĪADT

7 jūras ĪADT, 
teritoriālajos ūdeņos Nida-Pērkone

Akmeņrags

Irbes 
šaurums

Rīgas līča R 
piekraste

Selga uz R 
no Tūjas

Vitrupe-
Tūja

Ainaži-
Salacgrīva



Vides kvalitāte - NAI

Tiešās izplūdes  
vietas, (N un P 
apjomi)



Vides kvalitāte - peldvietas

33 peldvietas
11 Jūrmalā
+ Rucava (2015)
- Upesgrīva (2015)



Valsts aizsardzība un drošība

Novērošanas sistēma
Militārie poligoni
Vēsturiskais mantojums 
(mīnu lauki, munīcijas)



Ekonomikas nozares

• Tradicionālās nozares

• Zvejniecība/Zivsaimnie
cība

• Jūras transports 
(kuģošana un ostas)

• Tūrisms

• Elektroniskie sakari

• Jaunās nozares

• Enerģētika (vēja un viļņu 
enerģijas izmantošana 
elektrības ražošanā)

• Akvakultūra jūrā (zivis, 
gliemenes, aļģes)

• Zemes dzīļu ieguve 
(ogļūdeņraži, rūdas)



Zvejas aktu (effort) skaita sadalījums Latvijas EEZ un teritoriālajos ūdeņos 2004. -2013. 
gadā. Informācija ļauj identificēt rajonus ar augstāko zvejas aktivitāti neatkarīgi no 
kopējās nozvejas.



Nozveju raksturojums atklātajā jūrā

Brētliņas, reņģes, plekstes un mencas kopējās nozvejas sadalījums Latvijas EEZ un 
teritoriālajos ūdeņos 2004. -2013. gadā.



Nozveju raksturojums atklātajā jūrā



Zvejas izkraušanas vietas

• zivis var izkraut jebkurā vietā piekrastē, kur 
vien tas ir fiziski iespējams

• EK noziņotas 12 vietas
• MK noteikumos noteiktas - Rīga, Ventspils, 

Pāvilosta - ES regulas paredz īpašu kontroli



Jūras transports



Jūras transports



Enerģētika



Kopainas veidošana



Grūtības

• Ģeotelpisko datu trūkums JTP vajadzībām

– Tiek vākti un pirmo reizi apkopoti (dabas resursu un 
vides dati) telpiskā griezumā. 

• Datu kvalitāte

– Nekorektas koordinātes, 

– Informācijas atšķirības starp dažādiem avotiem; 

– Dažādas definīcijas vai to trūkums

• Situācijas mainība
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