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NOTIEK PLĀNOŠANA

VAR PIEDALĪTIES

Jūras telpiskais plānojums (JTP) ir nacionālā
līmeņa ilgtermiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokuments, kas noteiks jūras
izmantošanu turpmākajos 12 gados.

JŪRAS TELPISKO
PLĀNOŠANU VEIC
SECĪGOS
ETAPOS

KĀPĒC
JŪRAS TELPA JĀPLĀNO
lai ilgtspējīgi un racionāli izmantotu jūru telpu un
resursus, neradot neatgriezeniskus kaitējumus
videi un jūras ekosistēmai
lai saskaņotu dažādu nozaru un jūras telpas
lietotāju intereses
lai rastu risinājumus, kas vairo plašākas
sabiedrības kopējos ieguvumus
lai vēlamo attīstību pielāgotu konkrētās vietas un
reģiona specifiskajiem apstākļiem

KAM

1

Novērtē esošās vides un dabas vērtības, dabas
resursus, saimniecisko darbību, dabas procesus
un sociālekonomiskās attīstības tendences

2

Nosaka jūras telpas izmantošanas mērķus,
attīstības virzienus un uzdevumus

3

Izstrādā vairākus iespējamos jūras
izmantošanas scenārijus, izvērtē un apspriež
tos ar iesaistītajām pusēm

Sanāksmes un diskusijas iesaistītajām pusēm
Rīgā un reģionos - Pāvilostā, Mērsragā, Salacgrīvā
MARTĀ

1. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes
Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Saulkrastos
JŪNIJĀ
JŪLIJĀ

PLĀNOŠANA ĪPAŠI SVARĪGA
ar jūru un piekrasti saistītos ekonomisko nozaru
pārstāvjiem, tai skaitā:
 zvejniekiem, zivju pārstrādes uzņēmumiem,
 ostu pārvaldēm, kravu pārvadātājiem,
stividoriem, tranzīta uzņēmējiem,
 jaunu jūras izmantošanas veidu un nozaru
attīstītājiem (vēja un ūdens enerģija, jūras
akvakultūra u.c.),
 tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, u.c.
piekrastes pašvaldībām, plānošanas reģioniem un
to iedzīvotājiem
vides un kultūrmantojuma saglabāšanas
organizācijām
valsts krasta drošības interešu pārstāvjiem
zinātniskām un pētnieciskām organizācijām

Rakstiski priekšlikumus un viedokli var iesniegt
visa plānojuma izstrādes gaitā 2015. gadā
jurasplanojums@gmail.com

4

Vienojas par piemērotāko jūras izmantošanas
scenāriju

5

Izveido jūras telpas zonējumu, kas atbilst
apstiprinātajam scenārijam un parāda, kā
viena vai otra teritorija izmantojama

2. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes
Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Saulkrastos
NOVEMBRĪ
DECEMBRĪ

6
7

Ministru kabinets apstiprina Jūras telpisko
plānojumu

Darbības jūras izmantošanā īsteno saskaņā ar
apstiprināto JTP

Plānošanas rezultātiem un aktualitātēm var sekot
līdzi mājas lapā: www.jurasplanojums.net

