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3. JŪRAS ATĻAUTĀS IZMANTOŠANAS PAMATOJUMS UN 
APRAKSTS (SADAĻA PLĀNOJUMĀ) 

 

JŪRAS TELPAS IZMANTOŠANAS STRATĒĢISKIE SCENĀRIJI (3.3.NODAĻA) 

Jūras telpas izmantošanas scenāriji ir izstrādāti, lai identificētu iespējamos jūras telpas attīstības 

variantus (alternatīvas), veiktu to stratēģisku izvērtēšanu un tā rezultātā nonāktu pie optimālā, 

dažādām ieinteresētajām pusēm un sabiedrībai pieņemamākā jūras atļautās izmantošanas 

risinājuma. Scenāriju veidošanas metode tiek izmantota stratēģiskā plānošanā un lēmumu 

pieņemšanā, kad iespējamā telpas izmantošana ir atkarīga no dažādām un bieži vien savstarpēji 

konfliktējošām interesēm un nozaru definētajām prioritātēm (Brown u.c. 2001)1, kā tas ir 

Latvijas Republikas jurisdikcijā esošajā Baltijas jūras daļā. Scenāriji nav prognozes vai 

pareģojumi, bet gan alternatīvi apraksti (stāsti, projekcijas, attēli) par to, kā nākotnes situācija 

varētu notikt, izvērtējot dažādus attīstības ietekmējošos faktorus (Alcamo, 2000)2.  

 

Jūras telpas izmantošanas stratēģisko scenāriju izstrādes pieeja 

 

Scenāriju izstrāde ir balstīta uz iespējamo attīstības virzienu (asu) noteikšanu atkarībā no 

attīstības gaitu noteicošajiem faktoriem (virzošajiem spēkiem), kas ietekmē jūras resursu un 

telpas izmantošanu, un situāciju jūras nozarēs. Kā iespējamo izvēļu pretnostatījums ir atšķirīgās 

politikas un sabiedrības prioritātes. Uz vertikālās ass attīstība ir pretnostatīta, ņemot vērā 

vietējās intereses un Baltijas un/vai ES mēroga intereses. Savukārt uz horizontālās ass ir 

pretnostatīta ekonomikas (brīvais tirgus, peļņa, konkurence) un vides aizsardzības (vides 

stāvoklis, klimata pārmaiņas) intereses. Atkarībā no tā, kā attīstības gaitu noteicošie faktori 

mainās saistībā ar politikas un sabiedrības izvēlēm (prioritātēm), ir identificēti četri prioritāšu 

ziņā atšķirīgi (radikāli) attīstības scenāriji (sk. 3.3. attēlu): 

A scenārijs: Ekonomikas izaugsme 

B scenārijs: Sociālā labklājība 

C scenārijs: Stabila jūras ekosistēma 

D scenārijs: Attīstība vienotā Baltijas jūras reģiona telpā 

 
3.3. attēls. Iespējamie stratēģiskie scenāriji Latvijas JTP izstrādē  

                                                           
1 Brown et al. 2001. Trade-off analysis for marine protected area management. Ecological Economics, 37:417-434. 
2 Alcamo. 2001. Scenarios as tools for international environmental assessments, EEA Environmental issue Report Nr.24. 
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Scenāriji parāda atšķirīgus alternatīvos attīstības variantus, izpildoties vieniem vai otriem 

attīstības nosacījumiem. Tomēr, lai nodrošinātu, ka jūras telpas izmantošanas stratēģiskie 

scenāriji nav atrauti no realitātes un tie ir tehniski iespējami, to konceptuālā izstrāde (apraksts 

un raksturojošie rādītāji) un telpiskie risinājumi (kartoshēmas) ir izstrādāti, ievērojot šādus 

scenārija veidošanas soļus: 

 

1) iespējamo attīstības gaitu noteicošo faktoru (virzītājspēku) analīze: 

 jūras telpas attīstību noteicošie sociālekonomiskie virzītājspēki un ar tiem saistītās 

attīstības tendences (sk. paskaidrojuma raksta 2.8. nodaļu); 

 nozaru politikas mērķi un attīstības iespējas (sk. paskaidrojuma raksta 2.1. un 2.5. 

nodaļas);  

2) konsultācijas ar nozaru un dažādu interešu grupu pārstāvjiem: 

 individuālas sanāksmes ar nozaru pārstāvjiem, 2015. gada februāris – jūnijs; 

 reģionālās sanāksmes par JTP izstrādi, 2015. gada marts, Mērsrags, Pāvilosta un 

Salacgrīva; 

 Eiropas Jūras dienai veltīta konference, 2015. gada 21. maijs, Rīga;  

3) atbilstības izvērtēšana attiecībā pret jūras telpiskās izmantošanas izslēdzošajiem kritērijiem: 

 atbilstība nacionālajam regulējumam attiecībā uz jūra telpas izmantošanu (sk. 

paskaidrojuma raksta 2.2. nodaļu), t.sk. saimnieciskās darbības ierobežojumi 

aizsargājamās jūras teritorijās un ostu akvatorijās, citu nozaru regulējošos normatīvos 

aktos noteiktie ierobežojumi;  

 saimniecisko darbību ierobežojošie faktori: 

 dabas apstākļi (kuģošanai piemērotais dziļums, vēja turbīnu ierīkošanai 

piemērotais dziļums un grunts, zvejai ar grunts trali piemērotās vietas u.c.);  

 resursu pieejamība (zivju resursi, vēja/viļņu enerģija, ogļūdeņraži u.c.);  

 ekosistēmas kapacitāte/spēja pielāgoties radītajām slodzēm un vides izmaiņām 

(īpaši jutīgu vai ekoloģiski vērtīgu teritoriju saglabāšana); 

 tehnoloģiskās iespējas (piemēram, vēja parku novietojums un paredzamās 

jaudas atkarībā no pieslēguma iespējām elektropārvades tīkliem sauszemē); 

 nesavietojamu saimniecisko darbību telpiska nošķiršana: 

 stacionāras konstrukcijas (vēja parki, naftas ieguves platformas u.c.) nav 

pieļaujami uz intensīvi izmantojamiem kuģu ceļiem un militāros mācību 

poligonos un vietās, kur tās traucē NBS krasta novērošanas un aizsardzības 

sistēmām. 

 

Scenāriju raksturošanai un ietekmes izvērtējumam ir izvēlēti būtiskākie sociālekonomiskie un 

vides rādītāji. Balstoties uz nozaru un dabas procesu attīstības tendenču analīzi, kā arī ekspertu 

viedokli, noteiktas iespējamās rādītāju izmaiņu tendences pie apstākļiem, kas raksturo katru no 

scenārijiem (skat. 3.3. tabulu).  

 

Scenāriju turpmākā izstrāde un vērtēšana notiks reģionālo diskusiju sanāksmju laikā, kas tiks 

organizētas 2015. gada jūlijā. Pēc tam tie tiks vēlreiz izvērtēti un precizēti, lai izstrādātu 

optimālo, dažādām ieinteresētajām pusēm un sabiedrībai pieņemamāko jūras atļautās 

izmantošanas risinājumu. 
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Jūras telpas izmantošanas stratēģisko scenāriju raksturojums 
 

A scenārijs: Ekonomikas izaugsme 
 

A scenārija gadījumā attīstība ir vērsta uz 

ekonomikas izrāvienu, kas balstīta uz 

konkurētspējīgu un peļņu nesošu nozaru attīstību. 

Kā prioritārās jūras nozares ir izvirzītas ostu 

attīstība, kravu un pasažieru pārvadājumi, kruīzu 

un piekrastes tūrisms, kūrortu attīstība, kā arī ar 

jūru saistīto tehnoloģiju un inovāciju attīstība. 

Tiek atbalstīti arī potenciāli perspektīvi 

energoresursu (ogļūdeņražu, vēja un viļņu 

enerģijas) ieguves veidi ar mērķi nodrošināt 

valsts enerģētisko neatkarību, kā arī iespēju saražoto elektrību eksportēt uz citām reģiona un 

Eiropas valstīm. Zivsaimniecības nozares attīstību ierobežo resursu pieejamība un starptautiski 

noteiktās kvotas, tāpēc tās attīstība ir nostabilizējusies pieejamo resursu robežās. Attīstības 

politikā galvenokārt dominē valsts un starptautiskā mērogā spēcīgu uzņēmumu intereses.  

 

Scenārijs atbilst NAP 2020 izvirzītajai prioritātei "Tautas saimniecības izaugsme" un tās 

ietvaros definētajiem rīcības virzieniem – "Augstražīga un eksportspējīga ražošana un 

starptautiski konkurētspējīgi pakalpojumi", "Izcila uzņēmējdarbības vide", "Attīstīta 

pētniecība, inovācija un augstākā izglītība", "Energoefektivitāte un enerģijas ražošana". 

 

Politikas virzītājspēki:  

 valsts politika ir vērsta uz atbalstu tikai konkurētspējīgai un augstas pievienotās vērtības 

veidojošai uzņēmējdarbībai, kā arī investīciju piesaistei labvēlīgas vides veidošanai un 

infrastruktūras attīstībai; 

 tiek īstenotas Eiropas Savienības politikas attiecībā uz „Jūras nozaru izaugsmi” un „Eiropas 

jūras transporta telpu bez šķēršļiem”; 

 tiek sekmētas eksportspējīgo klasteru atbalsta programmas. 

 

Ekonomiskie virzītājspēki:  

 uzņēmējdarbības aktivitāte koncentrējas pārsvarā nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centros, veidojot jūrlietu klasterus – stratēģiski virzītas tīklveida struktūras, kas 

apvieno lielākos uz eksportu orientētos uzņēmumus, tiem nepieciešamo izejvielu 

piegādātājus, pētniecības un izglītības iestādes, viedo pakalpojumu sniedzējus; 

 pieaug tirgus pieprasījums pēc izejmateriāliem, kā arī patēriņa precēm, tādējādi veicinot 

kravu pārvadājumus, t.sk. izmantojot jūras transportu; 

 ekonomika ir vērsta uz visu nozaru intensifikāciju – masu tūrisms, lielas ražotnes, 

ieguldījumi ir vērsti uz pēc iespējas ātrāku un lielāku peļņu;  

 pateicoties ekonomiskajai izaugsmei un pieaugošajiem iedzīvotāju ienākumiem, pieaug 

elektroenerģijas patēriņš un pieprasījums pēc energoresursiem, kā rezultātā tiek veicināta 

vēja enerģijas, kā arī ogļūdeņražu ieguve jūrā; 

 stiprinās Kūrortpilsētu asociācijas eksportstratēģijas un to sekmīga ieviešana, lielākas 

pievienotās vērtības radīšana. Lielāku atdevi sniedz kruīzu pasažieru viesošanās, kas 

panākts ar augstāku konkurētspēju un investīcijām kruīzu piestātņu labiekārtojumā, 

lielākiem līdzekļiem mārketinga pasākumiem. Trijās lielajās ostās kopā pieaug prāmju 

pasažieru skaits;  
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 pieaugoša konkurence starp tūrisma galamērķiem. Līdzīgu produktu un piedāvājumu 

radīšana un attīstīšana citā reģionā vai valstī, kas draud ar to pašu mērķgrupu aizplūšanu 

citur. Taču darbojas arī konkurences pozitīvais efekts izaugsmes stimulēšanai. 

 

 

Tehnoloģiskie virzītājspēki: 

 jūrlietu klasteri veicina inovāciju un tehnoloģiju attīstību, jo inovācijas un tehnoloģijas 

nodrošina izmaksu efektivitāti un ražīguma celšanu; tas arī veicina pieaugušo ekonomikas 

nozaru intensifikāciju; 

 Eiropā strauji attīstās vēja enerģijas ieguves tehnoloģijas, padarot tās lētākas un 

konkurētspējīgākas ar citiem enerģijas ieguves veidiem, un līdz ar to tās kļūst pieejamākas 

arī Latvijas apstākļiem.  Tāpat attīstās pētniecība un tehnoloģiju izstrāde viļņu enerģijas 

ieguvei, kas dod jaunas iespējas elektroenerģijas ražošanai; 

 nodrošināta attīstību veicinoša sauszemes kravu pārvadājumu infrastruktūra un tās 

savienojumi ar ostām, kā arī sauszemes elektropārvades tīklu kapacitāte un pieslēguma 

vietas jūras elektropārvades kabeļiem; 

 informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izteikti pastiprinās mobilo tehnoloģiju virzienā. 

Tūrisma konkurētspēju paaugstina ar lokācijas precīzu noteikšanu saistīti pakalpojumi, 

tiešāka piekļuve precīzai un mērķtiecīgi atlasītai mārketinga informācijai, tehnoloģiskie 

jauninājumi SPA, dziedniecības un kurortoloģijas jomā; 

 inovācijas brīvā laika pavadīšanas jomā rada jaunus tehnoloģiskus risinājumus ar jūras, 

ūdens un vēja sportu un atpūtu saistītās jomās. Paaugstinās drošība, jo pakalpojumi 

koncentrējas lielākos centros, precīzākas laika prognozēšanas – risku paredzēšanas, arī 

glābšanas dienestu reaģēšanas iespējas. 

 

Sociālie un demogrāfiskie virzītājspēki:  

 samazinājusies vai pat novērsta emigrācija uz ārvalstīm, iedzīvotāji koncentrējas lielajās 

pilsētās (t.sk. lielo ostu pilsētās – Rīgā, Liepājā un Ventspilī), nodrošinot pietiekamu un 

kvalificētu darbaspēku;  

 pastāv būtiskas ienākumu līmeņa atšķirības starp iedzīvotāju grupām (turīgie un nabadzīgie 

iedzīvotāji), kas rada sociālo spriedzi sabiedrībā;   

 tūrismā palielinās ārvalstu tūristu-senioru segmenta īpatsvars, tūrisma attīstība lielajos 

centros kāpina krasākas sezonālās atšķirības, paaugstinās pieprasījums pēc sezonas 

strādniekiem. 

 

Vides un dabas apstākļi: 

 dabas resursu pieejamība tiek izmantota tās maksimālās robežās; 

 saimniecības nozaru attīstības vides standarti ir līdzšinējie, un atsevišķās jomās tie pat tiek 

atviegloti, tāpēc pasliktinās vides stāvoklis; 

 jūtamas pirmās nozīmīgās klimata pārmaiņu ietekmes uz Latvijas piekrasti. Pastiprinās 

krasta erozijas procesi un biežāk ir jūtamas vētru radītās sekas;  

 ar jūru saistīto dabas resursu noplicināšana tūrisma izaugsmes vārdā var radīt mazāku 

galamērķu pievilcību ilgtermiņā. Pieaug kanalizācijas ūdeņu slogs no lielajiem centriem, 

aktualizējas jūras ūdens kvalitātes problēmas – atbildīgai izaugsmei palielinās spiediens uz 

Zilā karoga standartiem; 

 ir izveidojušies piekrastes tūrisma pakalpojumi, kas pieejami turīgai sabiedrības daļai; 

 pieaug invazīvo sugu izplatības risks, ko rosina aktīvāka globālo kuģošanas tīklu un kravu 

pārvadājumu izaugsme. 
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B scenārijs: Sociālā labklājība 
 

B scenārijs ir vērsts uz sociālās kohēzijas politiku 

– līdzsvarotu visu reģionu attīstību un 

daudzveidīgu ekonomikas sektoru izaugsmi, kas 

nodrošina darba vietas gan līdzšinējās jomās, gan 

piedāvā jaunas – ar augstāku pievienoto vērtību 

un atalgojumu. Kā prioritāras ir izvirzītas tās ar 

jūru saistītās nozares, kas nodrošina augstu 

nodarbinātības līmeni un ienākumus vietējai 

ekonomikai – piekrastes tūrisms un rekreācija 

(t.sk. jahtu klubu un tūrisma attīstība), 

zvejniecība, ostu darbība, pasažieru pārvadājumi 

un tuvsatiksmes kuģošana, kā arī potenciāli – akvakultūras attīstība, paaugstinās kvalificēta 

attālinātā darba nozīme, ko nodrošina kvalitatīva ceļu infrastruktūra visas piekrastes garumā, 

pieaugoša mobilitāte, nodrošināta ātra globālā tīmekļa darbība. Noteicošās ir vietējās 

sabiedrības intereses, kas tiek nodrošinātas ar atbalstu vietējā un reģionālā līmeņa 

infrastruktūrai, pakalpojumiem un uzņēmējdarbībai, cilvēku vēlmei dzīvot jūras tuvumā, 

tradīciju uzturēšanai. 

   

Scenārijs atbilst LIAS 2030 izvirzītās prioritātes "Telpiskās attīstības perspektīva" ietvaros 

definētajam attīstības virzienam Baltijas jūras piekrastei – attīstīt uzņēmējdarbībai labvēlīgu 

vidi, kas nodrošinātu ekonomisko aktivitāti un nodarbinātības iespējas visā piekrastē; NAP 

2020 izvirzītai prioritātei "Cilvēka drošumspēja" un tās ietvaros definētajiem rīcības virzieniem 

– "Cienīgs darbs" un "Kompetenču attīstība", kā arī prioritātei “Izaugsmi atbalstošas teritorijas” 

un tās rīcības virzieniem "Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos – teritoriju potenciāla 

izmantošana" un "Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju un dzīves apstākļu 

radīšanai". 

 

Politikas virzītājspēki:  

 valsts politika ir vērsta uz visu reģionu vienmērīgu attīstību, tai skaitā piekrastes attīstību, 

atbalstot mazo un vidējo uzņēmējdarbību (zivsaimniecību, tūrismu), vietējās infrastruktūras 

attīstību un pakalpojumu nodrošinājumu, tradīciju saglabāšanu un papildu komercaktivitāšu 

veicināšanu, kas vērstas uz jūru un zvejnieku dzīvesveida saistītiem pakalpojumiem; 

 pieaugošā nepieciešamība investēt neliela apdzīvotības blīvuma vietās rada papildu slogu 

valsts nodokļu politikai; 

 kā alternatīvs virziens aktualizējas ekonomiskās izaugsmes tempu apturēšanas (deGrowth) 

pieeja, par labu augstākai dzīves kvalitātei un brīvprātīgajām aktivitātēm, īsākam darba 

laikam, iespējai vairāk laika veltīt sev, radiem un draugiem, tādējādi vienlaikus stiprinot 

sociālo kapitālu. 

 

Ekonomiskie virzītājspēki:  

 pateicoties valsts atbalsta vienmērīgam sadalījumam, visā piekrastes zonā, lai arī lēnāk, 

tomēr attīstās uzņēmējdarbība, kas nodrošina darba vietas, iedzīvotāju ekonomisko 

aktivitāti, pietiekamus ienākumus un labklājību. Gan lielajās piekrastes pilsētās, gan 

vietējas nozīmes centros veidojas daudzveidīgi sadarbības tīklojumi, veicinot mazo un 

vidējo uzņēmumu sadarbību, izglītību un kompetenču attīstību; 

 mazām ostām ir lielāka iespējas attīstīties, jo ir pieejami dažādi finanšu mehānismi, kas to 

skemē; 

 pateicoties izlīdzinātam iedzīvotāju labklājības līmenim, pieaug pieprasījums pēc patēriņa 

precēm (t.sk. kvalitatīviem zivsaimniecības produktiem), kā arī izklaides, rekreācijas un 
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tūrisma pakalpojumiem. Pieaug arī elektroenerģijas patēriņš, tomēr tas netiek nodrošināts 

caur atjaunojamo elektroenerģijas resursu ieguvi jūrā, jo jūras telpas izmantošanai izvirzītas 

citas prioritātes (zivsaimniecība, starptautiskā un vietējā kuģu satiksme, jahtu tūrisms, 

atpūta pie jūras); 

 atbalsts zivsaimniecībai nodrošina stabilus nozvejas rādītājus un ar zivju pārstrādi saistītas 

uzņēmējdarbības attīstību, kas vērsta gan uz iekšējo patēriņu, gan eksportu; 

 kāpinās lauku tūrisma aktualitāte, ko dažādo mājražošanas un ar jūru, zvejnieku dzīvesveidu 

saistīta mājamatniecība, atsevišķi pakalpojumi kļūst dārgāki, jo tie labā kvalitātē 

jānodrošina mazākam pakalpojuma tirgum. Pastiprinās nišu piedāvājums, lielāka nozīme 

pakalpojumu dizainam, individualizētiem tirgus risinājumiem. 

 

Tehnoloģiskie virzītājspēki: 

 atbalsts izglītībai reģionos, sākot no mazajām lauku skolām līdz reģionālajām augstskolām, 

kalpo kā pamats jauno cilvēku kompetenču un prasmju attīstībai, līdz ar to veicinot 

inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību arī piekrastē; 

 tiek ieguldītas investīcijas tehnoloģiju attīstībā mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām, 

meklējot inovatīvus un vietējām un reģionālām vajadzībām nepieciešamus risinājumus; 

 palielinās digitālās tirdzniecības un attālināto norēķina iespēju aktualitāte no reģionālajiem 

centriem nomaļākās vietās. Ātra tehnoloģisko inovāciju ieviešana ir bremzēta, jo mazajiem 

un vidējiem uzņēmumiem trūkst resursu, lai līdzfinansētu nepieciešamo pētījumu un 

jaunievedumu prototipu attīstīšanu. 

 

Sociālie un demogrāfiskie virzītājspēki:  

 plašu atbalsta programmu rezultātā valstī ir uzlabojušies demogrāfiskie rādītāji – 

palielinājies iedzīvotāju mūža ilgums, samazinājusies mirstība un palielinājusies dzimstība; 

 iedzīvotāju skaits piekrastē pieaug, pateicoties sakārtotai infrastruktūrai, pakalpojumu un 

darbavietu nodrošinājumam, kā arī pievilcīgai dzīves un uzņēmējdarbības videi; 

 apdzīvojuma struktūra un iedzīvotāju izplatība ir salīdzinoši vienmērīga gar visu Latvijas 

piekrasti; 

 mazinās segregācijas riski pretstatā ekonomiskās izaugsmes (A) scenārijam, nav vērojama 

krasa piekrastes iedzīvotāju noslāņošanās atbilstoši ienākumu līmenim un maksātspējai; 

 tiek praktizēti senie arodi, stiprināta paaudžu saprašanās saikne, veidojas spēcīgākas 

vietējās sabiedrības. 

 

Vides un dabas apstākļi: 

 dabas resursi tiek izmantoti to ilgtspējības limitos un ir noteikts attiecīgs regulējums 

(piemēram, zivju resursu saglabāšanai); 

 saimniecības nozaru attīstības vides standarti ir līdzšinējie, tomēr atsevišķās jomās, kas 

saistīti ar piekrastes nozaru attīstību, piemēram, ar tūrismu un rekreāciju, pastāv jauns 

stingrāks regulējums par vides kvalitātes prasībām;  

 ir jūtamas pirmās nelielās klimata pārmaiņu ietekmes uz Latvijas piekrasti, radot lielāku 

spriedzi par jūrai vistuvāk esošajiem īpašumiem, to eroziju un apdraudējumu; 

 pieaugošas dabas stihijas un tehnoloģiju attīstība rada nelielu nišas piedāvājumu jūras vētru 

vērošanai u.c. 
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C scenārijs: Stabila jūras ekosistēma 
 

C scenārijs ir vērsts uz tīras vides un stabilas jūras 

ekosistēmas saglabāšanu kā pamatu cilvēku 

labklājībai un ilgtspējīgai attīstībai. Attīstot jūras 

nozares, tiek respektēta Baltijas jūras unikālā un 

trauslā ekosistēma, kā arī globālie mērķi 

samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un 

palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru 

kopējā patēriņā. Kā prioritārās jomas jūras telpas 

izmantošanā tiek izvirzītas drošs un tīrs jūras 

transports, ilgtspējīga zivsaimniecība un tūrisms, 

vēja un potenciāli arī viļņu enerģijas ieguve, kas 

ir pielāgota jūras ekosistēmas kapacitātei. Lai nodrošinātu jūras ekosistēmas integritāti, 

dzīvotspēju un bioloģisko daudzveidību, tiek veidotas jaunas jūras aizsargājamās teritorijas. 

 

Scenārijs atbilst LIAS 2030 prioritātei "Daba kā nākotnes kapitāls" un mērķim: Latvija kā ES 

līdere dabas kapitāla saglabāšanā, palielināšanā un ilgtspējīgā izmantošanā; NAP 2020 

izvirzītajai prioritātei "Izaugsmi atbalstošas teritorijas” un tās rīcības virzieniem "Dabas un 

kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana", kā arī Vides politikas pamatnostādņu 2014-

2020 prioritātei "Ūdens resursi un Baltijas jūra" un mērķim nodrošināt labu ūdeņu stāvokli un 

to ilgtspējīgu izmantošanu. 

 

Politikas virzītājspēki:  

 noteiktas stingras vides prasības un visiem sektoriem saistoša pasākumu programma laba 

jūras vides stāvokļa sasniegšanai. Izvirzīti mērķi jaunu jūras aizsargājamo teritoriju izveidei 

ārpus teritoriālajiem ūdeņiem, lai nodrošinātu jūras ekosistēmas integritāti un starptautisko 

saistību izpildi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā; 

 atjaunojamo energoresursu ieguve, t.sk. jūrā ir izvirzīta kā viena no būtiskākajām valsts 

prioritātēm. Kuģošana tiek organizēta tā, lai pēc iespējas nodrošinātu brīvu telpu 

atjaunojamo energoresursu ieguvei, mazinātu sadursmju riskus un slodzi uz jūras 

ekosistēmu; 

 tūrisma nozares politikā tiek vairāk akcentēta „Nesteidzīgas atpūtas” zīmola koncepcija, kas 

vērsta uz ekotūrisma attīstības veicināšanu tā visplašākajā izpratnē. 

 

Ekonomiskie virzītājspēki:  

 uzņēmējdarbības aktivitāte koncentrējas pārsvarā nacionālas un reģionālas nozīmes 

attīstības centros, veidojot jūrlietu klasterus Baltijas reģionu uzņēmumu starpā, kas lielu 

nozīmi piešķir viedām tehnoloģijām; 

 paaugstināto vides standartu dēļ atsevišķām ostām samazinās konkurētspēja, savukārt 

lielākajās/spēcīgākajās ostās tādēļ kravu apgrozījums var pieaugt. Vides saglabāšanas 

pasākumu ieviešana ir saistīta ar izmaksām, kas efektīvākas ir lielajās ostās; 

 veselīga vide, antropogēno slodzi mazinoša piekrastes infrastruktūra, „Zilā karoga”, arī 

dažādu mērķa grupām atvēlētas pludmales un piekrastes dabas bagātības nodrošina 

kvalitatīvas rekreācijas iespējas un piesaista dabiskās, nemateriālās vērtības cienošu 

mērķgrupu – gan ārvalstu tūristu vidū, gan vietējos ceļotājos; 

 labs jūras vides stāvoklis nodrošina pietiekamus zivju resursus un stabilus nozvejas apjomus 

maksimālās ilgtspējīgās nozvejas (MSY) ietvaros; 

 izveidota labvēlīga, ilgtermiņā paredzama un ekonomiski pamatota vide investīcijām 

zaļajās tehnoloģijās (īpaši jūras transportā un enerģētikā).  
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Tehnoloģiskie virzītājspēki: 

 pētniecība un inovāciju attīstība vērsta uz videi draudzīgām tehnoloģijām. Vides prasības 

un mērķi kalpo par inovāciju un izaugsmes dzinējspēku; 

 tūrismā attīstās ekoinovāciju izmantojums, pieaug EiroVelo 13 starptautiskā veloceļa 

nozīme, kas šo pārvietošanās veidu ciešāk vieno ar piedzīvojumu tūrismu jūrā. Palielinās 

sabiedriskā transporta loma pretstatā personisko automašīnu plašam izmantojumam. 
 

Sociālie un demogrāfiskie virzītājspēki:  

 iedzīvotāju demogrāfiskie rādītāji ir līdzvērtīgi vidējiem Eiropas valstu rādītājiem 

(novecošanās problēma), jo, pietrūkstot ekonomikas izaugsmei un spēcīgai sociālai atbalsta 

programmai, nav vērojama demogrāfiskās situācijas uzlabošanās; 

 pateicoties labam vides stāvoklim, Latvijā izvēlas dzīvot arī citu valstu iedzīvotāji, kuriem 

svarīgi ir tieši dzīves kvalitātes aspekti, kas izriet no dabas un vides kvalitātes rādītājiem; 

 kāpinās spriedze starp sabiedrības daļu ar izteiktāku vides apziņu un to sabiedrības daļu, 

kas nav apmierināta ar pieaugošajiem izdevumiem vides saglabāšanai uz ekonomikas 

izaugsmes rēķina.  

 

 

Vides un dabas apstākļi: 

 vides kvalitātes rādītāji ir uzlabojušies, jo ir sasniegts labs vides stāvoklis; 

 dabas resursi un bioloģiskā daudzveidība ir labā aizsardzības stāvoklī, tā ne tikai tiek 

saglabāta, bet noteiktās dzīvotnēs un sugu grupās norisinās dabas daudzveidības pieaugums; 

 pateicoties starptautiskajai sadarbībai (piemēram, Baltijas jūras pasākumu programmas 

īstenošana), klimata pārmaiņu iespējamās sekas uz piekrasti ir novērstas vai mazinātas.   
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D scenārijs: Attīstība vienotā Baltijas jūras reģiona telpā 
 

D scenārijā Baltijas jūra tiek uztverta ne vien kā 

vienota ekosistēma, bet arī kā vienota telpa no 

attīstības perspektīvas. Sadarbība, kā arī 

konkurence Baltijas reģiona mērogā kļūst par 

galveno reģiona izaugsmes dzinējspēku. Līdz ar 

to īpaši tiek veicināta starptautiskā 

sasniedzamība. Kā prioritārās tiek atzītas Baltijas 

jūras reģionā nozīmīgākās jūras nozares – 

piekrastes tūrisms, zivsaimniecība, kuģu 

satiksme starp Baltijas jūras ostām (tuvsatiksmes 

kuģniecība), kuģu būve un remonts, kā arī 

pasažieru prāmju pakalpojumi. Tomēr, ņemot vērā vienoto enerģētikas politiku, attīstās arī vēja 

enerģijas ieguve jūrā. Jūras nozaru attīstība un telpas izmantošanā dominējošās ir Baltijas 

mēroga intereses. 

 

Scenārijs atbilst ES Stratēģijai Baltijas jūras reģionam; ES Ilgtspējīgas Zilās izaugsmes 

programmai Baltijas jūras reģionam, kas ir vērsta uz reģiona potenciāla izmantošanu izaugsmei 

un inovācijām; kā arī HELCOM Baltijas jūras rīcības plānam, kas nosaka mērķus un darbības, 

lai ierobežotu eitrofikāciju, samazinātu bīstamo vielu slodžu apjomu, uzlabotu jūras bioloģiskās 

daudzveidības stāvokli un veicinātu videi draudzīgu jūras saimniecisko izmantošanu. 

Politikas virzītājspēki:  

 kopējā Baltijas reģionā politika un pārrobežu koordinācija veicina ostu specializāciju, 

ņemot vērā pieprasījumu un ekonomiski izdevīgākos maršrutus, kā arī starptautiski 

atpazīstamu piekrastes tūrisma centru veidošanos; 

 Baltijas mērogā saskaņota enerģētikas politika veicina atjaunojamo energoresursu ieguvi 

jūrā un vienotas elektropārvades sistēmas kapacitātes palielināšanos; 

 vadoties pēc kopīgi izvirzītajiem mērķiem, Baltijas reģiona valstis cieši sadarbojas ES Jūras 

Stratēģijas pamatdirektīvas un HELCOM Baltijas jūras rīcības plāna ieviešanā, līdz ar to 

uzlabojas jūras vides stāvoklis, kā arī kuģošanas drošība – mazinās kuģu sadursmju riski un 

iespējamās naftas noplūdes; 

 paaugstinās starptautisko politisko vienošanos nozīme, pieaug normatīvā regulējuma 

apjoms, attīstās Baltijas tirgus protekcionisms; 

 pieaug dažādu Baltijas jūras reģiona ekonomisko sadarbības formu (piemēram, asociāciju 

un komisiju) kā pārvaldības institūciju loma. 

 

Ekonomiskie virzītājspēki:  

 pieaug konkurence un specializācija starp ostām Baltijas reģionā; ne visas ostas spēj izpildīt 

ES un Baltijas reģionā (HELCOM) notiektos augstos efektivitātes un vides standartus, kā 

rezultātā to darbība var tikt ierobežota vai pārtraukta; 

 kuģu pasažieru un tūristu skaits pieaug lielākajās un starptautiski nozīmīgākajās ostās – 

galvenokārt Rīgā, kas pilnībā nostiprinās par nozīmīgākajiem “jūras vārtiem" pasažieru 

pārvadājumos. Perifēro vietu attīstība vairāk tiek virzīta pēc „Rīga+” principa – caur 

iekšzemi, nevis dažādojot mazo ostu darbību, kā tas minēts B scenārijā. 

 Latvijas energosistēma sekmīgi iekļaujas Baltijas un Eiropas enerģētikas sistēmās. Reaģējot 

uz pieaugošo pieprasījumu pēc energoresursiem Baltijas reģionā un citviet Eiropā, strauji 

attīstās vēja enerģijas ieguve jūrā, jo vietējais pieprasījums vairs, nav noteicošs; 

 vienota Baltijas jūras zivju resursu apsaimniekošana nodrošina dzīvotspējīgas zivju 

populācijas un stabilus nozvejas apjomus maksimālās ilgtspējīgās nozvejas (MSY) ietvaros; 
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 tūrismā tiek ieviesti vienoti kvalitātes standarti, internacionalizācija paaugstina 

konkurētspējīgāko pakalpojumu kvalitātes un konkurētspējīgo priekšrocību izcelšanu. 

Aizsargātā daba ir pievienotā vērtība biznesam attiecībā uz dabā balstītu tūrismu. 

 

Tehnoloģiskie virzītājspēki: 

 aktīva sadarbība Baltijas reģionā gan pētniecības, gan uzņēmējdarbības jomā veicina 

inovāciju un tehnoloģiju attīstību. 

 

Sociālie un demogrāfiskie virzītājspēki:  

 iedzīvotāji koncentrējās lielākajās pilsētās; 

 pateicoties labiem kontaktiem un sadarbībai Baltijas reģionā, kā arī atvērtajam darba 

tirgum, notiek aktīva iedzīvotāju starptautiskā mobilitāte, meklējot piemērotāko dzīves un 

darba vidi visā Baltijas reģiona ietvaros; 

 pastiprinoties internacionalizācijai, pieaug reģionu identitātes un zīmolvedības loma, 

reģionālās piederības akcentēšana. 

 

Vides un dabas apstākļi: 

 vides kvalitātes rādītāji ir uzlabojušies, un lielākai daļai no kvalitātes rādītājiem ir sasniegts 

labs vides stāvoklis; 

 dabas resursi tiek izmantoti sabalansēti, un bioloģiskā daudzveidības aizsardzības stāvoklis 

ir uzlabojies; 

 pateicoties starptautiskajai sadarbībai, klimata pārmaiņu iespējamās sekas uz piekrasti ir 

mazinātas. 

 

 



3.3. tabula. Jūras izmantošanas scenāriju sociālekonomiskie un vides rādītāji 

 Rādītājs Tendence  
Pašreizējā vērtība 

(gads, avots) 
Mērķa vērtība 
(gads, avots) 

A scenārijs: 
Ekonomikas 

izaugsme 

B scenārijs:  
Sociālā labklājība 

C scenārijs:  
Stabila jūras 
ekosistēma 

D scenārijs:  
Attīstība vienotā Baltijas 

jūras reģiona telpā 

Jūras transports un ostu darbības rādītāji 

1.  
Kravu apgrozījums Latvijas 
ostās (milj. t /gadā) 

 
74 

(2014, CSP) 
130 

(LIAS, 2030) 
Izteikts pieaugums Mērens pieaugums Neliels pieaugums Izteikts pieaugums 

2.  
Kravu apgrozījums Latvijas  
mazajās ostās (milj. t /gadā) 

 1,6 
(20014, CSP) 

NAV Neliels pieaugums Mērens pieaugums Neliels pieaugums Stabils 

3.  
Apkalpoto pasažieru skaits 
Rīgas ostā (tūkst./ gadā) 

 738 
(2014, CSP) 

>1500 
(2030, LIAS, NAP) 

Izteikts pieaugums Mērens pieaugums Stabils Izteikts pieaugums 

4.  
Apkalpoto prāmju pasažieru 
skaits lielajās Latvijas ostās 
(tūkst./gadā) 

 864 
(2014, CSP) 

NAV Izteikts pieaugums Mērens pieaugums Stabils Izteikts pieaugums 

5.  
Apkalpoto kruīza kuģu 
pasažieru skaits lielajās 
Latvijas ostās (tūkst./gadā) 

 62 105 
(2014, CSP) 

NAV Izteikts pieaugums Mērens pieaugums Stabils Izteikts pieaugums 

6.  
Apkalpoto kuģu skaits Latvijas 
lielajās ostās (gadā)  

6857 
(2013, ostu 
statistika) 

NAV Mērens pieaugums Mērens pieaugums Stabils Izteikts pieaugums 

7.  
Apkalpoto kuģu skaits 
mazajās Latvijas lielajās ostās 
(gadā) 

 
 Trūkst datu NAV Mērens pieaugums Izteikts pieaugums Stabils Stabils 

8.  
Kuģu avāriju skaits 
(gadā)  

4 
(2013, HELCOM) 

NAV Neliels pieaugums Neliels pieaugums Nav Nav 

9.  Naftas noplūde (kg/gadā) 
 

730 
(2014, VVD) 

NAV Neliels pieaugums Neliels pieaugums Nav Nav 

Enerģētikas rādītāji 

10.  
Elektroenerģijas patēriņš 
(GWh/ gadā)  

7172 
(2014, Eurostat) 

NAV Izteikts pieaugums Mērens pieaugums Stabils Mērens pieaugums 

11.  
Saražotā elektroenerģija 
(GWh/gadā)  

5058 
(2014, Eurostat) 

NAV Izteikts pieaugums Mērens pieaugums Mērens pieaugums Mērens pieaugums 

12.  
Jūrā saražotā enerģija 
(GWh/gadā) 

Nav 0 NAV Izteikts pieaugums Nav Mērens pieaugums Neliels pieaugums 

13.  
No AER saražotās enerģijas 
īpatsvars kopējā bruto 
enerģijas gala patēriņā (%) 

 

35,78 
(2012, Eurostat) 

40 
(2020, NAP) 

 
Stabils Stabils Mērens pieaugums Neliels pieaugums 



13 
 

 Rādītājs Tendence  
Pašreizējā vērtība 

(gads, avots) 
Mērķa vērtība 
(gads, avots) 

A scenārijs: 
Ekonomikas 

izaugsme 

B scenārijs:  
Sociālā labklājība 

C scenārijs:  
Stabila jūras 
ekosistēma 

D scenārijs:  
Attīstība vienotā Baltijas 

jūras reģiona telpā 

Tūrisma rādītāji 

14.  
Ārvalstu tūristu, kas uzturas 4 
un vairāk dienas, skaits (milj., 
gadā) 

 

0,4  
(NAP, 2008) 

prognoze: 0,5 
(2014, NAP,)  

>1,5 
(2030, LIAS, NAP) 

Izteikts pieaugums 
(pamatā Jūrmalā un 
lielajās pilsētās) 

Neliels pieaugums 
(vienmērīgāk pa visu 
piekrasti) 

Mērens pieaugums 
(pieaug dabas tūrisma 
segments) 

Neliels pieaugums 
(izlīdzinās uz Baltijas fona, 
kopējam uzturēšanās laikam 
paildzinoties, bet svarīga 
vietu pozicionēšana un 
savstarpējā sāncensība) 

15.  
Gultas vietu skaits (neskaitot 
Rīgu), 20 km piekrastes zonā 

 ~10 000 
(2015, SIA 
Nocticus) 

Nav 

Izteikts pieaugums 
(pastiprinās un pieaug 
ap lielajiem centriem, 
samazinās attālākajās 
vietās) 

Mērens pieaugums 
(fragmentāras izmaiņas) 

Stabils 
(vai samazinās vājāk 
pozicionētajā sektorā) 

Stabils 
(pieaug standartu nozīme, 
kāpinās kvalitāte, mazāk 
skaits, samazinās atsevišķos 
sektoros) 

16.  
Atpūtnieku skaits pludmalē  / 
+ atpūtnieku skaits uz m2 

oficiālajās peldvietās 

 
Trūkst datu Nav 

Izteikts pieaugums 
(koncentrējas izteikti 
pozicionētajās vietās 
ap lielajām pilsētām) 

Mērens pieaugums 
(dažādojas aktivitātes, 
mazāk pakalpojumu, 
uzturēta esošā 
infrastruktūra) 

Stabils 
(antropogēnā slodze 
kopumā mazinās) 

Stabils 
(pieaug zilā karoga sertifikātu 
ieguvušo jūras peldvietu 

skaits) 

17.  Oficiālo peldvietu skaits  33 
(2015, VI) 

Nav Stabils Izteikts pieaugums Stabils Stabils 

18.  
Ārpus vasaras sezonas rīkoto 
tūrisma pasākumu skaits, kas 
saistās ar jūru 

 < 10 
(2014, SIA 
Nocticus) 

Nav 

Mērens pieaugums 
(vairāki regulāri un 
spēcīgi pasākumi, kas 
kļūst par reģionālo 
zīmolu ietverošiem 
apmeklētāju piesaistes 
magnētiem) 

Izteikts pieaugums 
(daudz mazāka mēroga, 
taču daudzveidīgu 
pasākumu ar izteikti 
tematiskām nišām, 
augstāku vietējo iesaisti) 

Stabils 
(kopumā skaits nepieaug, 
palielinās ar vides apziņu 
un vides izglītību saistītu 
pasākumu skaits) 

Neliels pieaugums 
(palielinās konkurence par 
starptautisku pasākumu 
piesaisti. Lielāki un 
ietekmīgāki pasākumi ar 
lielāku ārvalstu dalībnieku 
īpatsvaru) 

19.  
Zilā karoga sertifikātu 
ieguvušu jahtu ostu skaits 

 3 
(2015, VIF) 

Nav Neliels pieaugums Izteikts pieaugums Izteikts pieaugums Neliels pieaugums 

Zivsaimniecības rādītāji 

20.  Kopējā nozveja (tonnas, gadā) 
 

57 336,6 
(2013, ZM) 

 
Nav 

Samazinājums 
(samazinās zivju 
resursi) 

Stabils 
(maksimāli ilgtspējīgās 
nozvejas ietvaros) 

Neliels pieaugums 
(maksimāli ilgtspējīgās 
nozvejas ietvaros) 

Neliels pieaugums 
(maksimāli ilgtspējīgās 
nozvejas ietvaros) 

21.  
Kopējā piekrastes nozveja 
(tonnas, gadā) 

 3 664,5 
(2013, ZM) 

Nav Samazinājums 
Neliels pieaugums 
(maksimāli ilgtspējīgās 
nozvejas ietvaros) 

Mērens pieaugums 
(maksimāli ilgtspējīgās 
nozvejas ietvaros) 

Mērens pieaugums 
(maksimāli ilgtspējīgās 
nozvejas ietvaros) 

22.  
Nodarbināto skaits piekrastes 
zvejā  

115 
(2012, SIVN EJZF 

RP) 
Nav Samazinājums Neliels pieaugums Stabils Stabils 
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 Rādītājs Tendence  
Pašreizējā vērtība 

(gads, avots) 
Mērķa vērtība 
(gads, avots) 

A scenārijs: 
Ekonomikas 

izaugsme 

B scenārijs:  
Sociālā labklājība 

C scenārijs:  
Stabila jūras 
ekosistēma 

D scenārijs:  
Attīstība vienotā Baltijas 

jūras reģiona telpā 

23.  
Nodarbināto skaits zvejā aiz 
piekrastes joslas  

484 
(2012, SIVN EJZF 

RP) 
Nav Samazinājums Stabils Stabils Stabils 

24.  
Aiz piekrastes joslas zvejojošo 
kuģu (12-40m) skaits  

68 
(2013, ZM) 

 
Nav Samazinājums Stabils Samazinājums Samazinājums 

25.  
Aiz piekrastes joslas zvejojošo 
kuģu kopējā jauda (kW)  

19 122 
(2013, ZM) 

Nav Samazinājums Stabils Stabils Stabils 

26.  
Piekrastes zvejas kuģu un 
laivu skaits (ar garumu <12 
m)  

628 
(2013, ZM) 

 
Nav Samazinājums Neliels pieaugums Stabils Stabils 

27.  
Piekrastes zvejas kuģu un 
laivu kopējā dzinēju jauda 
(kW)  

4 640,5 
(2013, ZM) 

 
Nav Samazinājums Stabils Stabils Stabils 

28.  
Saražotās akvakultūru 
produktu apjoms (tonnas, 
gadā) 

Nav 0 Nav 
Neliels pieaugums 
(tikai zivju 
akvakultūra) 

Izteikts pieaugums 
(integrēta zivju, aļģu, 
gliemeņu akvakultūra) 

Mērens pieaugums 
(tikai aļģu/gliemeņu 
akvakultūra vides 
apstākļu uzlabošanai) 

Nav 
(citu valstu jūras ūdeņos ir 
ekonomiski piemērotāki vides 
apstākļi) 

Sociālie rādītāji 

29.  
Iedzīvotāju skaits piekrastes 
republikas nozīmes pilsētās 
kopā  

798 052 
(2015, CSP) 

Nav Neliels pieaugums Neliels pieaugums Samazinājums Neliels pieaugums 

30.  
Iedzīvotāju skaits piekrastes 
pagastos un pilsētās kopā  

45 317 
(2015, CSP) 

Nav 
Neliels 
samazinājums 

Neliels pieaugums Samazinājums Samazinājums 

31.  
IKP uz vienu iedzīvotāju gadā 
(EUR pēc pirktspējas 
paritātes) 

 
 

17300 
(2013, CSP) 

>27000 
(2030, LIAS) 

 
Izteikts pieaugums Neliels pieaugums Stabils Mērens pieaugums 

32.  
Nodarbinātības īpatsvars 
vecuma grupā no 20 līdz 64 
gadiem (%) 

 

70,7 
(2014, Eurostat) 

>75 
(2030, NAP) 

 
Izteikts pieaugums Izteikts pieaugums Neliels pieaugums Mērens pieaugums 

Vides rādītāji 

33.  

Biogēno elementu (N, P) 
emisijas virszemes ūdeņos no 
punktveida piesārņojuma 
avota (tonnas, gadā) 

 

241 (P) 
1818 (N) 

(2103, LVGMC) 
 

Nav Stabils Stabils Samazinājums Samazinājums 

34.  
Aizsargājamo teritoriju 
īpatsvars jūras ūdeņos (%)  

15% 
(2015, VARAM) 

Nav Stabils Stabils Mērens pieaugums Mērens pieaugums 
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 Rādītājs Tendence  
Pašreizējā vērtība 

(gads, avots) 
Mērķa vērtība 
(gads, avots) 

A scenārijs: 
Ekonomikas 

izaugsme 

B scenārijs:  
Sociālā labklājība 

C scenārijs:  
Stabila jūras 
ekosistēma 

D scenārijs:  
Attīstība vienotā Baltijas 

jūras reģiona telpā 

35.  
Aizsargājamo biotopu 
aizsardzības stāvoklis 

Nav datu  
Slikts 

(2013, DAP) 
Labs 

(2020, ES BDS) 
Samazinājums 
(stāvoklis pasliktinās) 

Stabils 
(saglabājas slikts stāvoklis) 

Pieaugums 
(sasniegts labs –labvēlīgs 
aizsardzības stāvoklis) 

Pieaugums 
(sasniegts labs –labvēlīgs 
aizsardzības stāvoklis) 

36.  

Bioloģiskā daudzveidība (D1): 
mīksto grunšu 
makrozoobentosa indekss 
BQI: Rīgas līcī (RL) un Baltijas 
jūra (BJ) 

References 
vērtība uz 

2004:  
4,6-6 (RL) 

 (2013, JVSSN) 

Labs stāvoklis 

Labs stāvoklis 
5,4 (RL) 
7,0 (BJ) 

(2020, JVSSN) 
 

Samazinājums 
(nesaglabājas labs 
stāvoklis) 

Stabils 
(saglabājas labs stāvoklis) 

Stabils 
(saglabājas labs stāvoklis) 

Stabils 
(saglabājas labs stāvoklis) 

37.  

Komerciālo zivju un gliemeņu 
populācijas (D3): 
Nārsta bara biomasa (Bpa) - 
Rīgas līcis, reņģe 

Nav datu 

Nav labs stāvoklis 
95.9 

(2011, JVSSN) 
 

Labs stāvoklis 
60.0 

JVSSN 2020: 
 

Samazinājums 
(nesaglabājas labs 
stāvoklis) 

Stabils 
(saglabājas labs stāvoklis) 

Stabils 
(saglabājas labs stāvoklis) 

Stabils 
(saglabājas labs stāvoklis) 

38.  
Vasaras hlorofila a 
koncentrācija Rīgas līcī (RL) 
un Baltijas jūra (BJ) 

 
Nav datu 

Nav labs stāvoklis 
2,88 – 13,94 (RL) 
2,67 – 10,42 (BJ) 

(2013, LHEI) 

Labs stāvoklis 
1.8 mg m-3 (RL) 
1.2 mg m-3 (BJ) 

(JVSN, 2020) 

Stabils 
(saglabājas slikts 
stāvoklis) 

Stabils 
(saglabājas slikts stāvoklis) 

Pieaugums 
(sasniegts labs 
stāvoklis) 

Pieaugums 
(sasniegts labs stāvoklis) 

 

3.4. tabula. Jūras izmantošanas scenāriju telpiskā sadalījuma rādītāji 

  
A scenārijus 
(km2) 

B scenārijs  
(km2) 

C Scenārijs  
(km2) 

D scenārijs  
(km2) 

kuģošanai rezervētās platības 7072 6780 4637 11557 

vēja enerģijas ieguves attīstībai rezervētās platības 1167  0 829 925 

viļņu enerģijas ieguves izpētei rezervētās platības 222  0  0   

jaunu aizsargājamos jūras teritoriju veidošanai rezervētās platības  0  0 681 620 

zivju akvakultūrai rezervētās platības 265 0  0   0 

aļģu akvakultūrai rezervētās platības  0 138 203  0 

integrētai aļģu, zivju un gliemeņu akvakultūrai rezervētās platības  0 157 0   0 

integrētai aļģu un gliemeņu akvakultūrai rezervētās platības  0 174 585  0 

 


