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N.p.k. Nosaukums Apstiprināts Darbības 
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Nozare Sasaiste ar nacionālo 

plānošanas dokumentu 

Dokumenta sasaiste ar jūras telpas izmantošanu Ietekmes uz jūras telpas izmantošanu 

izvērtējums 

Eiropas Savienības politikas dokumenti 

1.  EIROPA 2020 

Stratēģija gudrai, 

ilgtspējīgai un 

integrējošai izaugsmei 

COM(2010) 2020 

galīgā redakcija 

2011-2020 Attīstība/ekonomika Latvijas nacionālā reformu 

programma „Eiropa 2020” 

stratēģijas īstenošanai1 

Atvēlot piemērotās teritorijas atjaunojamo energoresursu ieguvei, 

JTP var sekmēt Latvijas nospraustā mērķa sasniegšanu: palielināt no 

AER saražotās enerģijas īpatsvaru kopējā enerģijas bruto 

galapatēriņā līdz 40% 2020.gadā; ierobežot valsts kopējās SEG 

emisijas, lai 2020.gadā tās nepārsniegtu 12,19 Mt CO2 ekvivalenta.  

 

Sekmējot jūras resursu un telpas izmantošanu, JTP var veicināt šādu 

sociālekonomisko mērķu sasniegšanu:  

 samazināt par 121 tūkst. jeb līdz 21% nabadzības riskam 

pakļautos un/vai zemas darba intensitātes mājsaimniecībās 

dzīvojošo personu skaitu 

 sasniegt 73% nodarbinātības līmeni (20-64 gadu vecuma grupā) 

 

Ietekme ir netieša, jo pašreiz nacionālā reformu 

programma nesaista izvirzīto mērķu sasniegšanu 

ar jūras telpas izmantošanu. Mērķu sasniegšana 

var tikt nodrošināta ar aktivitātēm sauszemē. 

Tomēr JTP var sekmēt šo mērķu sasniegšanu. 

2.  Iniciatīva “Resursu 

ziņā efektīva Eiropa” 

COM(2011) 21 2011-2020 Ekonomika un vide Iniciatīva ir iekļauta Partnerības 

līgumā Eiropas Savienības 

investīciju fondu 2014.–

2020.gada plānošanas periodam, 

Darbības programmā “Izaugsme 

un nodarbinātība”, kā arī tā ir 

integrēta dažādas politikas 

pamatnostādnēs.  

Iniciatīva ir EIROPA 2020 pakārtots politikas dokuments, kas nosaka 

turpmākos ES politiku izstrādes virzienus, kas sekmēs pāreju uz 

ekonomiku ar zemu CO2 emisiju līmeni, un kurā racionāli izmanto 

resursus. 

Galvenie politikas virzieni attiecas uz tādām jomām kā enerģētika, 

klimata pārmaiņas, transports, vide un bioloģiskā daudzveidība. 

 

Latvijas Darbības programma 2014-2020.gadam, kas atspoguļo šīs 

iniciatīvas politiskos virzienus, ietver arī specifiskos atbalsta mērķus, 

kas arī saistīti ar jūras telpas izmantošanu.  

Ietekme ir tieša, jo tā prioritātes ir saistītas ar ES 

investīciju programmu 2014.-2020.gadam un 

vairākas no atbalstāmām aktivitātēm ir saistītas ar 

jūras telpas izmantošanu vai stāvokli.  

 

3.  EK paziņojums 

„Integrētā ES jūrlietu 

politika” 

COM(2007)575 

SEC(2007)1278 

 Attīstība/ekonomika Dokuments nav saistīts ar 

nacionālu politikas plānošanas 

dokumentu. 

Paziņojums sagatavo pamatu tiesiskajam regulējumam, kas 

nepieciešams integrētai ES jūrniecības politikai, kā arī starpnozaru 

instrumentu izstrādei. Tajā ir norādītas galvenās darbības, kuras 

Komisija plāno veikt. Īpaši nozīmīgas ir šādas trīs jomas: kuģošanas 

pārraudzība, kas ir ļoti būtiska drošai un nebīstamai jūras telpas 

izmantošanai, jūras teritoriālā plānošana, kas ir galvenais plānošanas 

instruments ilgtspējīgai lēmumu pieņemšanai, kā arī vispusīga un 

brīvi pieejama datubāze. 

Ietekme ir netieša, jo paziņojums attiecas uz EK 

veicamām darbībām. Izvirzītās prioritātēm nav 

noteikti konkrēti mērķi vai uzdevumi. 

 

4.  EK paziņojums “Jūras 

nozaru izaugsme 

un izaugsmes noturību 

veicinošās iespējas”  

COM(2012) 494 final 2012-2020 Attīstība/ekonomika Dokuments nav saistīts ar 

nacionālu politikas plānošanas 

dokumentu..  

Šī ir iniciatīva, lai nostiprinātu ilgtspējīgu izaugsmi jūrlietu jomā un 

jūras ekonomikas nozarē kopumā. Stratēģija izvirza piecas prioritārās 

jomas: jūras enerģija, akvakultūra, tūrisms, jūras derīgie izrakteņi un 

biotehnoloģijas. Galvenais akcents ir uz nepieciešamību pēc 

turpmākiem risinājumiem, kas sekmēs jūras nozaru izaugsmi. 

Ietekme ir netieša. Lai gan tēma nosaka jūras 

nozaru politikas prioritātes, šis dokuments 

neizvirza tiešus uzdevumus, bet gan akcentē 

nepieciešamību pēc pētījumiem un novērtējiem, 

kas pamato nozaru attīstības potenciālu. 

Paziņojums attiecas uz EK veicamām darbībām. 

5.  EK paziņojums „Jūras 

enerģija. Kā rīkoties, 

lai apgūtu Eiropas jūru 

un okeānu enerģijas 

potenciālu laikposmā 

līdz 2020. gadam un 

pēc tā” 

COM/2014/08 final 2014-2020 Enerģētika Dokuments nav saistīts ar 

nacionālu politikas plānošanas 

dokumentu. 

Paziņojumā ir izklāstīts EK rīcības plāns, kā virzīt okeāna enerģētikas 

turpmāko attīstību. Šā rīcības plāna izpildei 2014.–2017. gadā būtu 

jāveicina nozares industrializācija, lai tā varētu nodrošināt rentablu 

elektroenerģiju. 

Ietekme ir netieša. Tomēr tiek plānots 2016.gadā 

izstrādāt stratēģisko ceļvedi, kurā tiks noteikti 

skaidri jūras enerģētikas nozares industriālās 

attīstības mērķi, kā arī to sasniegšanas termiņi. 

6.  EK paziņojums 

‘Eiropas stratēģija 

lielākai izaugsmei un 

darbvietām piekrastes 

un jūras tūrisma 

nozarē’ 

COM(2014) 86 final 2014-2020 Tūrisms Dokuments būtu saistāms ar 

Latvijas tūrisma attīstības 

pamatnostādnes 2014-2020. 

Tomēr pamatnostādnes nedod 

atsauci uz šo dokumentu. 

Stratēģijas mērķis ir nozares ilgtspējīguma un konkurētspējas 

uzlabošana. Tā rosina dalībvalstis veikt pasākumus, kas izstrādātu 

pielāgotus tūrisma piedāvājumus, ietekmes uz vidi līdzsvarošanu, u.c. 

Ietekme ir netieša, jo fokusā ir pārvaldības 

pasākumi. Stratēģija aicina palielināt labumu, ko 

sniedz atpūta un tūrisms aizsargājamās teritorijās, 

ekotūrisma veicināšanu. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/nrp2015_latvia_lv.pdf 
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7.  EK paziņojums 

“Stratēģiskās 

vadlīnijas ES 

akvakultūras 

ilgtspējīgai attīstībai” 

COM(2013) 229 final 2014-2020 Zivsaimniecība& 

Akvakultūra 

Dokuments būtu saistāms ar 

nacionālu politikas plānošanas 

dokumentu – Akvakultūras 

pamatnostādnēm.  

Stratēģiskās vadlīnijas ietver četrus prioritāros aspektus: 

administratīvās procedūras, koordinēta telpiskā plānošana, 

konkurētspēja un vienlīdzīgi konkurences apstākļi. 

Vadlīnijas arī nosaka, ka ir jāizstrādā Valsts stratēģiskais daudzgadu 

plāns ilgtspējīgas akvakultūras sekmēšanai 2014-2020. gadam. 

Vadlīnijas nosaka mērķi dalībvalstīm: ieviest koordinētu telpisko 

plānošanu, tostarp jūras telpisko plānošanu jūras baseina līmenī, lai 

nodrošinātu, ka tiek ņemts vērā akvakultūras potenciāls un 

vajadzības, un nodrošinātu pienācīgas ūdeņu un zemes platības 

piešķiršanu akvakultūras ilgtspējīgai attīstībai. 

 

Ietekme ir tieša. JTP ir jāizvērtē akvakultūras 

potenciāls un vajadzības. 

8.  Eiropas Savienības 

Jūras drošības 

stratēģija 

Eiropas Savienības 

Padome 11205/14 

 Valsts drošība Dokuments vēl nav saistīts ar 

nacionālu politikas plānošanas 

dokumentu. 

Stratēģijas svarīgākie uzdevumi: 

1) noteikt un formulēt galvenās ES jūrniecības stratēģiskās intereses; 

2) apzināt un formulēt jūras apdraudējumu, ES stratēģisko jūrniecības 

interešu problēmas un risku; 

3) organizēt reakciju, proti, noteikt kopējus politiskos mērķus un 

principus un kopēja atbalsta jomas, kas ir kopēja stratēģiskā 

regulējuma pamatā, lai saskaņotu visdažādākās jūrlietu politikas un 

stratēģijas. 

Papildus šai stratēģijai līdz 2014. gada decembrī tika izstrādāts 

Rīcības Plāns. 

Ietekme ir netieša. Ar Stratēģiju saistītais Rīcības 

Plāns rosina veikt kopējas risku analīzes saistībā 

ar jūras infrastruktūru, uzlabot jūras novērošanas 

sistēmas un datu apmaiņu. 

9.  Kopējā 

zivsaimniecības 

politiku (KZP) 

REGULA (ES) Nr. 

1380/2013 

2015-2020 Zivsaimniecība& 

Akvakultūra 

Dokuments saistīts ar 

Zivsaimniecības Rīcības 

programmu 2014-2020.gadam 

KZP tiecas nodrošināt, lai zivsaimniecība un akvakultūra būtu 

ekoloģiskas, ekonomiski un sociāli ilgtspējīgas nozares, kas sarūpē 

veselīgu pārtiku ES iedzīvotājiem. 

Politikā paredzēts, ka periodā no 2015. līdz 2020. gadam jānosaka 

tādi nozvejas limiti (maksimālo ilgtspējīgas ieguves apjomi), kas būtu 

ilgtspējīgi un ļautu ilgtermiņā saglabāt zivju krājumus. 

Katrai valstij ir noteikti zvejas flotes zvejas jaudas griesti kilovatos 

(kW) un bruto tonnāžā (gt). Jaunus zvejas kuģus var iekļaut flotē tikai 

pēc tam, kad no tās izņemts tādas pašas (kW un bruto tonnās 

izteiktas) jaudas flotes segments. Ar šo “iekļaušanas-izslēgšanas” 

sistēmu Latvijas flote vairs nevar palielināties. Latvijas flotes 

piešķirtās jaudas ir: 46 418 GT; 58 496 kW. 

Gandrīz visus svarīgākos zivju krājumus un zivsaimniecību pārvalda, 

izmantojot daudzgadu plānu. Tajā ir noteikti zivju krājumu 

pārvaldības mērķi, kas izteikti kā zvejas izraisītā mirstība un/vai 

vēlamais krājuma lielums. Ir izstrādāts EK priekšlikums Baltijas jūras 

zivju krājumu daudzgadu pārvaldības plānam. 

 

Ietekme ir tieša. KZP ir noteikusi Latvijas zvejas 

flotes maksimālo pieļaujamo kapacitāti.  

Saskaņā ar KZP tiek noteiktas valstu kvotas 

galvenajām sugām: brētliņām, reņģēm un butēm.  

10.  Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonds 

(EJZF) 

REGULA (ES) Nr. 

508/2014 

2015-2020 Zivsaimniecība& 

Akvakultūra 

Dokuments saistīts ar 

Zivsaimniecības Rīcības 

programmu 2014-2020.gadam 

EJZF: 

 palīdz zvejniekiem pāriet uz ilgtspējīgas zvejas modeli;  

 palīdz piekrastes iedzīvotājiem dažādot saimniecisko darbību;  

 finansē projektus, kuros tiek radītas jaunas darbvietas un 

uzlabota dzīves kvalitāte Eiropas piekrastes apgabalos;  

 

Ietekme ir tieša. EJZF paredz atbalstu zvejas 

izkraušanas vietu attīstībai, jaunu projektu 

(piemēram, akvakultūras attīstību). 

11.  ES Transporta Baltā 

grāmata Ceļvedis uz 

Eiropas vienoto 

transporta telpu — 

virzība uz 

konkurētspējīgu un 

COM(2011) 144 

galīgā redakcija 

2011-2020 Transports Dokuments saistīts ar 

Transporta attīstības 

pamatnostādnēm 2014.-

2020.gadam 

Šis dokuments izvirza konkrētus mērķus, taču tie ir vērsti uz emisiju 

samazināšanu (jūras transportam samazināt par 40% līdz 2050.gadam 

salīdzinājumā r 2005.).  

Tiek uzsvērts, ka jāturpina attīstīt Eiropas jūras transporta telpa bez 

šķēršļiem, izveidojot "zilo zonu", kurā kuģi var netraucēti kuģot visā 

Eiropā, un ūdens transports izmanto visu savu potenciālu. 

 

Ietekme ir netieša, jo netiek izvirzīti konkrēti 

uzdevumi un nosacījumi. 
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12.  EK paziņojums 

“Stratēģiskie mērķi un 

rekomendācijas ES 

jūras transporta 

politikai 2018. gada 

perspektīvā” 

COM(2009) 8 galīgā 

redakcija 

2009-2018 Transports Dokuments saistīts ar 

Transporta attīstības 

pamatnostādnēm 2014.-

2020.gadam 

Nodrošināt, ka Eiropa saglabā stabilus cilvēkresursus un 

tehnoloģiskos sasniegumus, kuri kalpo pašreizējo un nākotnes 

kuģošanas darbību ilgtspējai un konkurētspējai. 

Stratēģija paredz, ka desmit gadu laikā ES pieaugs kuģu skaits par 

apmēram 20% un to jauda gandrīz dubultosies.  

Ietekme ir netieša, jo dokuments aptver 

galvenokārt transporta (kuģu) drošības, 

kuģošanas uzraudzības jautājumus. 

13.  EK paziņojums 

“Klimata un 

enerģētikas politikas 

satvars laikposmam no 

2020. gada līdz 2030. 

gadam” 

COM/2014/015 final 2020-2030 Klimata pārmaiņas 

Enerģētika 

Dokuments saistīts ar 

Enerģētikas attīstības 

pamatnostādnēm 2014.-

2020.gadam 

Tiek ierosināts noteikt ES siltumnīcefekta gāzu emisijas 

samazināšanas mērķi – 40% 2030.gadā pret 1990.gada līmeni. Ir 

jāveicina lielāks atjaunojamo energoresursu īpatsvars ES (vismaz 27 

%).  

Ietekme ir netieša, jo mērķu sasniegšana var tikt 

nodrošināta ar aktivitātēm sauszemē. 

Tomēr JTP var sekmēt šo mērķu sasniegšanu. 

14.  Mūsu dzīvības 

garantija, mūsu dabas 

kapitāls — bioloģiskās 

daudzveidības 

stratēģija līdz 2020. 

gadam 

COM/2011/0244 

galīgā redakcija 

2011-2020 Vides aizsardzība 

Zivsaimniecība 

Dokuments integrēts 

Partnerības līgumā Eiropas 

Savienības investīciju fondu 

2014.–2020.gada plānošanas 

periodam, Darbības 

programmā “Izaugsme un 

nodarbinātība”, kā arī Vides 

politikas pamatnostādnēs. 

Stratēģija izvirza šādu mērķi: 

Līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu un 

ekosistēmu pakalpojumu degradāciju Eiropas Savienībā un atjaunot 

tos, ciktāl reāli iespējams, vienlaikus palielinot ES ieguldījumu, lai 

novērstu bioloģiskās daudzveidības izzušanu visā pasaulē. 

Stratēģijā ir izvirzīti seši uzdevumi ar kvantitatīviem rādītājiem. 

Ietekme ir tieša, jo izvirzītais mērķis un 

uzdevumi attiecas arī uz jūras bioloģisko 

daudzveidību un jāņem vērā telpiskajā plānošanā.  

15.  ES Stratēģija Baltijas 

jūras reģionam 

COM(2009) 248 final 

COM (2012) 128 

final 

2010-2020 Attīstība Dokuments integrēts 

Partnerības līgumā Eiropas 

Savienības investīciju fondu 

2014.–2020.gada plānošanas 

periodam, Darbības 

programmā “Izaugsme un 

nodarbinātība”, kā arī nozaru 

pamatnostādnēs. 

Sākotnēji 2009.gadā stratēģijā tika noteikti četri galvenie uzdevumi: 

 Veicināt vides ilgtspēju reģionā 

 Kāpināt Baltijas jūras reģiona ekonomisko izaugsmi un 

labklājību 

 Sekmēt Baltijas jūras reģiona pieejamību un pievilcību 

 Vairot Baltijas jūras reģiona drošību. 

2012.gada sākumā stratēģijas efektīvākai īstenošanai tika definēti trīs 

galvenie mērķi - glābt jūru, apvienot reģionu un celt labklājību. 

Papildus stratēģijas mērķiem tika definēti arī apakšmērķi un indikatori, 

kā arī atbildības sadalījums visiem stratēģijas īstenošanā iesaistītajiem. 

Ietekme ir tieša, jo izvirzītie mērķi ir saistīti ar 

jūras telpas izmantošanu. 

 

Turklāt viena no horizontālām prioritātēm ir 

Telpiskā plānošana. Ir izvirzīts uzdevums, ka 

Baltijas jūras valstīm ir jāizstrādā jūras telpiskie 

plānojumi līdz 2020/21. gadam, izmantojot 

pārrobežu ekosistēmu pieeju. 

16.  VASAB Ilgtermiņa 

perspektīva teritoriālai 

attīstībai Baltijas jūras 

reģionā līdz 2030.g. 

Baltijas jūras reģiona 

(BJR) 11 valstu par 

telpisko plānošanu un 

attīstību atbildīgie 

ministri 7.VASAB 

ministru konferencē 

16.10.2009. 

2009- 2030 Attīstība Dokuments līdz šim saistīts ar 

Piekrastes telpiskās attīstības 

pamatnostādnēm.  

Dokuments uzsver nepieciešamību izveidot Baltijas pieeju jūras 

telpas plānošanai un apsaimniekošanai ar skaidru redzējumu, mērķi 

un principiem. Lai realizētu šo pieeju, ir nepieciešama plašu dažādu 

nozaru un līmeņu pārstāvju līdzdalība. 

Ietekme ir tieša, jo nosaka jūras telpiskās 

plānošanas nepieciešamību.  

17.  HELCOM Baltijas 

jūras rīcības plāns 

Plāns pieņemts 

2007.gadā ministru 

konferencē 

2007-2020 Vides aizsardzība Vides politikas pamatnostādnes 

2014-2020 

Dokuments nosaka, ka valstis ir vienojušās sasniegt labu Baltijas 

jūras vides stāvokli līdz 2021. gadam. Dokuments nosaka šādus 

tematiskos mērķus: 

 panākt, lai Baltijas jūru neskartu eitrofikācijas problēma 

 panākt, lai dzīvību Baltijas jūrā neapdraudētu bīstamās 

vielas 

 sasniegt labvēlīgu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas 

stāvokli 

 panākt, lai ar jūrlietām saistītās darbības Baltijas jūrā tiktu 

veiktas videi draudzīgā veidā. 

Ietekme ir tieša, jo izvirza mērķi sasniegt labu 

vides stāvokli Baltijas jūrā līdz 2020.gadam. JTP 

tas attiecas uz tām cilvēka darbībām, kas tieši ir 

saistītas ar jūras telpas un resursu izmantošanu. 

 

 

 


