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Scenāriju izstrādes uzdevumi

1. Identificēt iespējamos jūras telpas attīstības variantus jeb 
alternatīvas

2. Veicināt diskusiju par jūras izmantošanas vēlamajiem attīstības 
virzieniem (prioritātēm)

3. Veikt to stratēģisku izvērtēšanu

4. Rast optimālo, dažādām ieinteresētajām pusēm un sabiedrībai 
pieņemamāko jūras atļautās izmantošanas risinājumu

Scenāriji nav prognozes vai pareģojumi, bet gan alternatīvi 
apraksti/ projekcijas par iespējamo situāciju nākotnē, izvērtējot 
dažādus attīstības ietekmējošos faktorus  



Scenāriju izstrādes pieeja

• Atšķirīgās politikas un sabiedrības 
prioritātes kā iespējamo izvēļu 
pretnostatījums

• Attīstītības gaitu noteicošo faktoru 
(virzošo spēku) analīze:
– Politiskie virzītājspēki;

– Ekonomikas virzītājspēki ;

– Tehnoloģiskie virzītājspēki;

– Sociālie un demogrāfiskie virzītājspēki;

– Vides un dabas apstākļi

• Atbilstība jūras telpiskās 
izmantošanas izslēdzošajiem 
kritērijiem



Scenāriju telpisko risinājuma izstrādē vērā 
ņemtie izslēdzošie kritēriji

• Atbilstība nacionālajam regulējumam  

• Saimniecisko darbību ierobežojošie faktori:
– dabas apstākļi : kuģošanai un vēja turbīnu ierīkošanai piemērotais dziļums; 

– resursu pieejamība: vēja/viļņu enerģija, ogļūdeņraži u.c.; 

– tehnoloģiskās iespējas  vēja parku novietojums atkarībā no pieslēguma 
iespējām elektropārvades tīkliem;

– ekosistēmas jutīgums un spēja pielāgoties radītajām slodzēm: Rīgas līča 
jutīgums pret biogēnu slodzēm, akmeņainie sēkļi, putnu migrācijas ceļi.

• Nesavietojamu saimniecisko darbību telpiska nošķiršana:
– stacionāras konstrukcijas nav pieļaujami uz intensīvi izmantojamiem kuģu 

ceļiem, militāros mācību poligonos,  un vietās, kur tās traucē NBS krasta 
novērošanas sistēmām.



A scenārijs: Ekonomikas izaugsme

• Prioritātes: ekonomikas izrāviens, kas balstīts uz konkurētspējīgu 
un peļņu nesošu nozaru attīstību

– ostu darbība, kravu un pasažieru pārvadājumi 

– kruīzu un piekrastes tūrisms, kūrortu attīstība

– energoresursu ieguve

• Politiskas atbalsts konkurētspējīgai un augstas pievienotās 
vērtības veidojošai uzņēmējdarbībai

• Uzņēmējdarbība un iedzīvotāju koncentrācija nacionālas un 
reģionālas nozīmes attīstības centros, veidojot jūrlietu klasterus

• Tehnoloģiskie virzītājspēki:
– Ostu izaugsmi nodrošina pietiekama sauszemes kravu pārvadājumu 

infrastruktūra un tās savienojumi ar ostām

– pietiekama elektropārvades tīklu kapacitāte un pieslēguma vietas jūras 
elektropārvades kabeļiem

• Vides prasības iespējams atvieglotas, pieaug slodze uz jūras 
ekosistēmu un tās stāvokļa pasliktināšanās



• Pieaugusi lielo ostu starptautiskā nozīme –
intensīva kuģu satiksme starp Baltijas reģiona 
ostām

• Rezervēta maksimāli pieejamā teritorija AER 
ieguvei

• Zivju akvakultūras attīstība , kā ekonomiski 
ienesīgākais akvakultūras virziens

• Masu tūrisma un kūrortu attīstība



B scenārijs: Sociālā labklājība

• Prioritātes: sociālā kohēzija, daudzveidīga uzņēmējdarbība, 
kas nodrošina darba vietas un ienākumi vietējai ekonomikai:

– piekrastes tūrisms un rekreācija

– Zvejniecība un integrētaa jūras akvakultūra

– ostu darbība, pasažieru pārvadājumi un tuvsatiksmes kuģošana, 

• Politikas atbalsts mazai un vidējai uzņēmējdarbībai, vietējai 
infrastruktūrai un pakalpojumiem, tradīciju saglabāšanai

• Uzņēmējdarbības attīstība visā piekrastes zonā nodrošina 
darba vietas, iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, pietiekamus 
ienākumus un labklājību

• Demogrāfisko rādītāju uzlabošanās un iedzīvotāju skaita 
pieaugums visā piekrastē

• Dabas resursi tiek izmantoti to ilgtspējības limitos 



• Uzsvars uz mazo ostu attīstību un 
tuvsatiksmes kuģošanu

• Visa veida akvakultūras attīstība 
nodarbinātības veicināšanai

• Tūrisma pakalpojumu diversifikācija un 
nodrošinājums visā piekrastē

• Prioritāte ir zveja, tādēļ nav rezervētas 
platības AER ieguvei jūrā



C scenārijs: Stabila jūras ekosistēma

• Prioritātes: tīras vides un stabilas jūras ekosistēmas saglabāšana 
kā pamats labklājībai un ilgtspējīgai attīstībai

– drošs un tīrs jūras transports, 

– ilgtspējīga zivsaimniecība un tūrisms,

– vēja un potenciāli arī viļņu enerģijas ieguve, 

– jaunu jūras aizsargājamās teritoriju veidošana

• Politikas uzsvars uz stingrākām vides prasībām un nozarēm 
saistoša pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa 
sasniegšanai

• Uzņēmējdarbība pārsvarā koncentrējas nacionālas un reģionālas 
nozīmes attīstības centros

• Veselīga vide nodrošina kvalitatīvas rekreācijas iespējas un 
pietiekamus zivju resursus



• Vides standartu dēļ attīstās tikai 
konkurētspējīgākās ostas; optimizēti kuģu ceļi

• Aļģu un gliemeņu akvakultūra vides kvalitātes 
uzlabošanai

• Ar augstu vides kvalitāti saistīti tūrisma un 
rekreācijas pakalpojumi (Zilā karoga pludmales 
un jahtu ostas)

• AER ieguvei jūrā ārpus ekoloģiski nozīmīgākajām 
teritorijām (putnu migrācijas ceļiem, sēkļiem)



D scenārijs: attīstība vienotā Baltijas jūras 
reģiona telpā

• Prioritātes: Baltijas jūra kā vienota ekosistēma un vienota telpa 
attīstībai. Sadarbība un konkurence Baltijas mērogā kā galvenais 
reģiona izaugsmes dzinējspēks

– tuvsatiksmes kuģošana un pasažieru prāmju pakalpojumi

– piekrastes tūrisms,

– vēja enerģijas ieguve jūrā

• Politikas prioritātes nosaka kopējā Baltijas reģiona a intereses un 
pārrobežu koordinācija 

• Ekonomiskie virzītājspēki:

– pieaug konkurence un specializācija starp ostām Baltijas reģionā;

– pieaudzis pieprasījums pēc energoresursiem Baltijas reģionā un ES 

– vienota Baltijas jūras zivju resursu apsaimniekošana nodrošina 
dzīvotspējīgas zivju populācijas un stabilus nozvejas apjomus 

• Jūras vides un bioloģiskās daudzveidības stāvoklis uzlabojies 
pateicoties veiksmīgai sadarbībai Baltijas jūras reģionā



• Attīstās Baltijas jūras reģiona līmenī 
konkurētspējīgākās ostas; 

• Respektētas citu valstu kuģošanas intereses
• Akvakultūra attīstās citās Baltijas jūras daļās, kur 

tam ir piemērotāki apstākļi
• Ar augstu vides kvalitāti saistīti tūrisma un 

rekreācijas pakalpojumi, kas ir konkurētspējīgi 
Baltijas jūras reģiona līmenī

• AER ieguvei jūrā ārpus ekoloģiski nozīmīgākajām 
teritorijām (putnu migrācijas ceļiem, sēkļiem)



Scenāriju vērtēšanas tālākie soļi

• Scenāriju telpisko risinājumu stratēģiskais novērtējums:

– SVID analīze katram scenārijam, iesaistot mērķa grupas

• Scenāriju vērtēšana izmantojot sociālekonomiskos un vides rādītājus:

– Scenāriju vērtēšanas kritēriju prioritizēšana (mērķa grupu vērtējums)

– Scenāriju ietekmes multi-kritēriju analīze

• Padziļināta scenāriju telpiskās ietekmes izvērtējums:

– Ietekme uz jūras ekosistēmu (ekoloģiski vērtīgajām teritorijām)

– Ietekme uz ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājumu

– Sociālekonomiskās ietekmes novērtējums

– Pārrobežu ietekmes novērtējums
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