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nacionālā līmeņa ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas 
noteiks jūras izmantošanu turpmākajos 12 gados.

JTP struktūra



Vides apstākļi un stāvoklis

• Ģeoloģiskais raksturojums (gultnes nogulumi, 
morfoloģija, dziļumi)

• Jūras fizikāli ķīmiskais raksturojums (temperatūra, 
ūdens caurspīdība, skābekļa režīms)

• Biogēnu elementu raksturojums

• Dabas vērtības un ekosistēmas (planktons, bentoss, 
roņi, putni, zivis, piekrastes sauszemes biotopi, 
ainavas)

• Zemūdens kultūras mantojums



Vides apstākļi un stāvoklis

• Atšķirīgi apstākļi Baltijas jūrā un Rīgas līcī 
(temperatūra,  skābeklis, sāļums)

3.att. Sāļuma sadalījums Latvijas Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos 0-10 m slānī. (LHEI
dati).



Vides apstākļi un stāvoklis

• Atšķirīgi apstākļi bentiskajā vidē (pie grunts) un 
pelāģiskajā (ūdens kolonā) nosaka zivju izplatību 
un attiecīgi zvejas iespējamību

6468 kg/h

Kartes sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

<



Brētliņa (2004-2013)

Kartes sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

<

Kartes sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.Kartes sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

Izplatība (maijs, oktobris) nozveja



Mainība pa gadiem

Brētliņas izplatība
Maijs

2004 2005 2006 2007

2008 2010 2011

2012 2013

Atkarīga no 
hidrometeoroloģiskajiem 
apstākļiem un izplatība pa 
gadiem ir mainīga



Nozveju raksturojums atklātajā jūrā



Piemērotība akvakultūrai

• Temperatūra, skābeklis, sāļums

• Eitrofikācijas risks

• Ietekme uz zivju populācijas nārsta vietām

• Vēja un viļņu darbības ietekme

Aļģes un gliemenes Zivis



Ekosistēmu pakalpojumi

• Jūras ekosistēmas struktūru, funkcijas un to stāvoklis mijiedarbībā
ar cilvēku saimniecisko darbību un tās radītajām slodzēm nosaka 
ekosistēmu pakalpojumu potenciālu un nodrošinājumu, kas 
savukārt kalpo par pamatu sabiedrības labklājībai 

• Galvenie faktori/elementi, kas veido jūras ekosistēmas struktūru, ir 
abiotiskā vide – jūras dibena substrāts, dziļums, gaismas intensitāte 
atšķirīgos dziļuma slāņos, un biotiskā vide jeb dzīvā daba –
planktona, bentosa, zivju, putnu un jūras zīdītāju populācijas. 

• Jūras ekosistēma sastāv no divām galvenajām apakšsistēmām –
pelaģiskās un bentiskās, kuras savstarpēji mijiedarbojas. 



Ekosistēmu pakalpojumi

• Jūras gultnes nogulumu karte



Ekosistēmu pakalpojumi

• Ekosistēmu klasifikācija – bentiskie biotopi (atspoguļo gan 
abiotiskos, gan bioloģiskos parametrus)



Ekosistēmu pakalpojumi

9 pakalpojumu sastopamība 

(2 apgādes +7 regulējošie)



Ekosistēmu pakalpojumi

• Ekosistēmas pakalpojumu izplatību, kas nav atkarīgi no 
bentiskajiem biotopiem: 

• apgādes pakalpojums – zivis pārtikas patēriņam –
attēlots, izmantojot datus par kopējās nozvejas 
sadalījumu tonnās; 

• kultūras pakalpojums – dabas vērošana un atpūta pie 
jūras – attēlots, balstoties uz informāciju par konkrētos 
piekrastes posmos pieejamajiem tūrisma un rekreācijas 
veidiem.



Valsts drošība

• Teritoriālie ūdeņi - prioritāte

• Novērošanas sistēma un aizsargjosla ap torņiem

• Militārie mācību poligoni

• Bijušās militārās mācību teritorijas, kara ķīmisko 
ieroču apglabāšanas rajoni

• Mīnu sastopamība, to neitralizēšana



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)



Attīstības tendences

• Zivsaimniecība – Nozveja, nodarbināto skaits, flote 

Latvijas zvejnieku nozveja Baltijas jūrā Nozvejas piekrastes zvejā



Attīstības tendences

• Zvejas kuģu skaits



Jūras transports



Jūras transports 

• Kravu apgrozījums ostās



Attīstības tendences
• Jūras transports un ostas - kravas



Attīstības tendences

• Enerģētika



Attīstības tendences

• Enerģētika – AER īpatsvars enerģijas bruto energoresursu 
gala patēriņā Latvijā 



Attīstības tendences

Oficiālo peldvietu skaits – 2015 ir 33; 11 Jūrmalā.



Attīstības tendences

• Tūrisms un rekreācija



Attīstības tendences



Attīstības tendences

• Biogēno vielu (P un N) slodžu raksturojums

8.3.1.a. attēls. Slāpekļa un fosfora slodžu dinamika Rīgas līcī no 1994.-2010.gadam. (Pēc 
BSEP 141 materiāliem).Rīgas līcis  1994-2010.g. (N un P)



Attīstības tendences

• Biogēno vielu (P un N) slodžu raksturojums

8.3.1.d. attēls. Slāpekļa un fosfora slodžu dinamika Baltijas jūras centrālajā daļā no 
1994.-2010.gadam. (Pēc BSEP 141 materiāliem).Baltijas jūras centrālā daļa 1994-2010.g. (N un P)



Attīstības tendences

• Vides kvalitātes rādītāji



Attīstības tendences

• Jūras grundulis



Jūras izmantošana 
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