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Jūras izmantošanas ilgtermiņa attīstības redzējums,
mērķi un uzdevumi balstīta uz:
ES un Baltijas jūras reģiona attīstības scenāriju un vīziju analīzi:





Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei
ES Zilās izaugsmes stratēģija;
ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam;
BaltSeaPlan “ Vīzija 2030: Ceļā uz ilgtspējīgu Baltijas jūras telpas plānošanu”

Nacionālo ilgtermiņa stratēģiskās plānošanas dokumentu analīzi:
 Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam;
 Latvijas nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam;
 Nozaru politikas plānošanas dokumenti

Reģionālo un vietējo teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu analīzi

Diskusijām ar ieinteresētajām pusēm
un nozaru pārstāvjiem

Jūras izmantošanas ilgtermiņa attīstības redzējums un
prioritārās jomas:

Baltijas mērogā
saskaņota
enerģētikas politika

Veselīga jūras vide

Drošs, tīrs un
efektīvs jūras
transports

Līdzsvarota un integrēta jūras
telpas attīstība, kas nodrošina
ekonomisko izaugsmi, darba
vietas un stimulē videi draudzīgu
tehnoloģiju pielietojumu

Ilgtspējīga
zivsaimniecība

Valsts drošība un
aizsardzība

Ilgtspējīgs tūrisms

Jūras telpiskās attīstības redzējums 2030
Veselīga jūras vide:
Stabila, atjaunoties spējīga jūras ekosistēma
nodrošina kvalitatīvus produktus un citus ekosistēmu pakalpojumus, kas kalpo cilvēku labklājībai
Drošs, tīrs un efektīvs jūras transports:
Kuģu satiksme ir efektīvi organizēta telpā; ostas apkalpo nozīmīgu daļu kravu plūsmas Baltijas
reģionā un kalpo kā satiksmes mezgli, veidojot ap sevi piekrastes reģionu ekonomiskos centrus
Baltijas mērogā saskaņota enerģētikas politika:
Latvija saprātīgi izmanto jūrā pieejamos atjaunojamās enerģijas resursus, veicinot valsts enerģētisko
neatkarību; energopārvades infrastruktūra ir optimāli organizēta vienotā tīklā
Ilgtspējīga zivsaimniecība:
Nodrošina augstas pievienotās vērtības produkciju un zvejas uzņēmumu rentabilitāti; elastīga
zivsaimniecības pārvaldība ņem vērā resursu mainību; piekrastes zvejai piemērota infrastruktūra
Ilgtspējīgs tūrisms, kas veicina iedzīvotāju labklājību:
Videi draudzīga tūrisma attīstība, kas nodrošina daudzveidīgu produktu un pakalpojumu klāstu un
pielāgota piekrastes dabas un kultūras mantojuma resursiem un kapacitātei
Valsts drošība un aizsardzība
Nodrošināta netraucēta aizsardzības infrastruktūras un militāro mācību darbība
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3. scenārijs
Prioritāte:
Līdzsvarota attīstība
vienotā Baltijas telpā

Alternatīvo scenāriju izvērtējums
- Ekonomisko, sociālo un ekoloģisko ietekmju novērtējums => ieguvumu-zaudējumu analīze
- Atbilstības novērtējums stratēģiskajiem mērķiem un jūras atļautās izmantošanas kritērijiem
- Pārrobežu konteksta izvērtējums

Jūras atļautās izmantošanas risinājums

Vides
stāvoklis

Klimata
pārmaiņas

4. scenārijs
Prioritāte:
Stabila jūras ekosistēma
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Drošs, tīrs un
efektīvs jūras
transports

Baltijas mērogā
saskaņota
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Stabila jūras ekosistēma

Scenārijs D
Prioritāte:
Līdzsvarota attīstība
vienotā Baltijas telpā

Baltijas
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vide intereses

Jautājumi diskusijai par scenāriju izstrādi

Scenāriju izstrādei un novērtēšanai būtiskie rādītāji
Scenāriju raksturojošo rādītāju attīstības potenciāls
Citi komentāri, nosacījumi ...
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