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A_1b_ pielikums. Nacionālo plānošanas dokumentu ietekmes izvērtējums  
Nozare Politikas 

dokumenta 

nosaukums 

Mērķis/Redzējums Prioritātes Rīcības virzieni (apakšmērķi) Politikas rezultatīvais 

rādītājs 

Uzdevumi, galvenie pasākumi, 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Ietekmes uz jūras 

telpas izmantošanu 

izvērtējums 

Zivsaimniecība 

un 

Akvakultūra 

LIAS 2030 Ir noteikts vispārējs 

redzējums, kas tieši 

neattiecas uz nozari. 

6.Telpiskā attīstības 

perspektīva 

6.3. Nacionālo interešu telpas: 

saglabāt Latvijas savdabību – 

daudzveidīgo dabas un kultūras 
mantojumu, tipiskās un 

unikālās ainavas 

Nav attiecināmu 

rādītāju 

1. Lauku attīstības telpa - sekmēt 

zivsaimniecības attīstību  

Akvakultūras un zvejas attīstība. 
Nepieciešams atbalstīt investīcijas 

akvakultūras uzņēmumos, t.sk., zvejas 

un akvakultūras produktu pārstrādei un 
mārketingam, kā arī jānodrošina atbalsts 

iekšējo ūdeņu zvejas attīstības un 

investīciju projektiem  

Ietekme ir netieša, 

jo ir stratēģisks 

atbalsts, kaut gan 
nav noteikti 

sasniedzamie 

politikas rezultatīvie 

rādītāji. 

2. Baltijas jūras piekraste - attīstīt 

uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, kas 

nodrošinātu ekonomisko aktivitāti un 
nodarbinātības iespējas visā piekrastē, 

balstot to uz tradicionālo (zvejniecība, 

zivju apstrāde, atpūta, kūrorta 
saimniecība) un „jauno ekonomiskās 

darbības veidu (starptautiskais, tostarp 

jahtu, tūrisms, alternatīvo atjaunojamo 
enerģijas resursu ieguve) sabalansēšanu 

ar vides aizsardzības interesēm;  

Investīcijas infrastruktūrā. Nepieciešams 
atbalstīt investīcijas zvejas un jahtu ostu 

infrastruktūras attīstībā.  

NAP 2020 Ir noteikts vispārējs 
redzējums, kas tieši 

neattiecas uz nozari. 

Tautas saimniecības 
izaugsme - 

Ilgtspējīga Latvijas 

ekonomikas 
izaugsme ar 

pieaugošu valsts 

konkurētspēju 
starptautiskajos 

tirgos 

Augstražīga un eksportspējīga 
ražošana un starptautiski 

konkurētspējīgi pakalpojumi 

Mērķis 1: 2020. gadā vismaz 
35% investīciju tiek novirzītas 

produktīvā kapitāla veidošanai 

(bruto pamatkapitāla 
veidošanai) eksportspējīgās 

nozarēs 

Bruto pamatkapitāla 
veidošana apstrādes 

rūpniecībā (nefinanšu 

investīcijas gadā, milj./ 
LVL) 

Atbalsts eksportējošiem ražojošiem un 
eksportējošiem pakalpojumus 

sniedzošiem uzņēmumiem iekārtu 

iegādei un modernizācijai eksportējamo 
preču vai pakalpojumu radīšanai, kā arī 

jaunu produktu izpētei un attīstībai – 

iekārtu iegādei, telpu rekonstrukcijai un 
būvniecībai u.tml.  

Ietekme ir tieša, ja 
atbalstu saņems 

jauni 

zivsaimniecības 
nozares uzņēmumi. 

Izaugsmi atbalstošas 

teritorijas 

Ekonomiskās aktivitātes 

veicināšana reģionos – 
teritoriju potenciāla 

izmantošana: 

Darba meklētāju 

īpatsvars statistiskajos 
reģionos ārpus Rīgas 

(%)  

 

Atbalsts lauksaimniecības, 

zivsaimniecības un mežsaimniecības 
produktu ražošanas, to tālākas apstrādes 

un pakalpojumu (t.sk. nišas produkti un 

pakalpojumi) attīstībai  

Ietekme ir tieša, ja 

atbalstu saņems 
jauni 

zivsaimniecības 

nozares uzņēmumi 
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Nozare Politikas 

dokumenta 

nosaukums 

Mērķis/Redzējums Prioritātes Rīcības virzieni (apakšmērķi) Politikas rezultatīvais 

rādītājs 

Uzdevumi, galvenie pasākumi, 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Ietekmes uz jūras 

telpas izmantošanu 

izvērtējums 

Mērķis 1: Nodrošināt 

priekšnoteikumus 

uzņēmējdarbības attīstībai un 
jaunu darba vietu radīšanai 

ražošanas un pakalpojumu 

sektorā reģionos 

Tirgus sektora 

ekonomiski aktīvās 

vienības reģionos uz 
1000 iedzīvotājiem  

Investīciju atbalsts un pasākumi 

importa pārtikas preču aizstājošu 

produktu (ar augstu pievienoto vērtību) 
ražošanas attīstībā, kā arī pārtikas 

kvalitātes shēmu produktu (nacionālās 

pārtikas kvalitātes, bioloģiskās 
lauksaimniecības) ražošanai un 

pārstrādei  

Atbalsts un pasākumi mazo un vidējo 
uzņēmumu – lauksaimniecības, 

zivsaimniecības un meža produkcijas 

ražotāju pieejai preču izplatīšanas 

tīkliem un piegādes ķēžu saīsināšanai  

Dabas un kultūras kapitāla 

ilgtspējīga apsaimniekošana;  

Mērķis 1: saglabāt dabas 
kapitālu kā bāzi ilgtspējīgai 

ekonomiskajai izaugsmei un 

sekmēt tā ilgtspējīgu 
izmantošanu, mazinot dabas un 

cilvēka darbības radītos riskus 

vides kvalitātei 

Nav uz zivsaimniecību 

attiecināmu rādītāju 

Stimulēt zemes un citu dabas resursu 

ilgtspējīgu izmantošanu un bioloģisko 

daudzveidību, pielietojot vidi 
saudzējošas tehnoloģijas  

Ietekme ir tieša, ja 

atbalstu saņems 

jauniem 
zivsaimniecības un 

jūras akvakultūras 

nozares uzņēmumi 

 Rīcības 

programma 

Zivsaimniecības 

attīstībai 2014.-

2020.gadam  

Konkurētspējīga un 

ilgtspējīga 

zivsaimniecība. 

veicināt vides ziņā 

ilgtspējīgu, resursu 

ziņā efektīvu, 
inovatīvu, 

konkurētspējīgu un 

uz zināšanām 
balstītu zvejniecību 

un akvakultūru 

 

 

zvejniecības un akvakultūras 

uzņēmumu konkurētspējas un 

dzīvotspējas palielināšana un 
drošības un darba apstākļu 

uzlabošana 

Izmaiņas tīrajā peļņā 

(tūkstoši euro) 

 
 

 

Atbalstīt ieguldījumus, ar ko palielina 

zvejas produktu pievienoto vērtību, jo 

īpaši dodot zvejniekiem iespēju veikt 
savas nozvejas apstrādi, tirdzniecību un 

tiešo pārdošanu; inovatīvus 

ieguldījumus uz klāja, ar ko uzlabo 
zvejas produktu kvalitāti. (15 projekti) 

Ietekme ir tieša, ja 

atbalsts tiks piešķirts 

produktiem, 
izmantojot 

nelimitētos zivju 

resursus 

Atbalsts zvejas ostu, izsoļu namu, 
izkraušanas vietu un patvēruma vietu 

infrastruktūras uzlabošanā, tostarp 
ieguldījumus atkritumu un jūras 

piesārņojuma savākšanas iekārtās (15 

projekti) 

Ietekme ir tieša, ja 
atbalsts tiks piešķirts 

jaunām zveja 
izkraušanas vietām. 

Izmaiņas akvakultūras 
ražošanas vērtībā 

(tūkstoši euro) 

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā (100 
projekti) 

Ietekme ir tieša, ja 
atbalsts tiks piešķirts 



3 

 

Nozare Politikas 

dokumenta 

nosaukums 

Mērķis/Redzējums Prioritātes Rīcības virzieni (apakšmērķi) Politikas rezultatīvais 

rādītājs 

Uzdevumi, galvenie pasākumi, 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Ietekmes uz jūras 

telpas izmantošanu 

izvērtējums 

jūras akvakultūras 

projektiem  

sniegt atbalstu zvejniecības un 

akvakultūras uzņēmumiem 
tehnoloģiju izstrādes, 

inovācijas un zināšanu pārneses 

stiprināšanai 

Izmaiņas tīrajā peļņā 

(tūkstoši euro) 
 

 

Inovācijas, konsultāciju pakalpojumi un 

partnerība ar zinātniekiem (10 projekti) 
zivsaimniecībā: 

 izstrādāt vai ieviest jaunus vai 
ievērojami uzlabotus produktus un 

aprīkojumus 

 Atbalstot inovācijas zvejas rīkos 
un ierīcēs, kam ir labāka 

selektivitāte vai mazāka ietekme 

uz citām sugām vai kas pasargā 
jūras zīdītājus un putnus no 

noķeršanas, vai kas ir 

energoefektīvāki, tiks samazināta 
zvejas ietekme uz jūras vidi. 

Ietekme ir tieša, ja 

atbalstu saņems 
jauniem 

zivsaimniecības un 

jūras akvakultūras 

nozares uzņēmumi 

Izmaiņas akvakultūras 

ražošanas vērtībā 
(tūkstoši euro) 

Inovācijas, konsultāciju pakalpojumi 

akvakultūrā (13 projekti) 

Ietekme ir tieša, ja 

atbalsts tiks piešķirts 
jūras akvakultūras 

projektiem 

mazināt zvejniecības negatīvo 

ietekmi uz jūras vidi (1) 

Izmaiņas degvielas 

patēriņa efektivitātē 
nozvejas gūšanā (litri 

degvielas/izkrautās 
nozvejas vērtība 

EUR). 

Zvejas ietekmes uz jūras vidi 

ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu 
aizsardzībai (20 projekti) 

Ietekme ir tieša, jo 

izstrādās jaunus 
zvejas rīkus, kas 

mazinās ietekmi zu 
zivīm, roņiem un 

putniem. 

nodrošināt līdzsvaru starp 

zvejas kapacitāti un 
pieejamajām zvejas iespējām 

Nelīdzsvaroto flotu 

īpatsvara izmaiņas 
( %) 

Galīga zvejas darbību pārtraukšana (35 

projekti) (atbalsts tīklu zvejas kuģiem, 
kuri zvejo mencu) 

Ietekme ir netieša, 

jo mencām ir 
noteiktas kvotas. 

veicināt akvakultūras ar augstu 

vides aizsardzības līmeni un 
dzīvnieku veselības un 

labturības un sabiedrības 

veselības un drošības 

aizsardzību 

Akvakultūras 

saimniecības, kas 
nodrošina vides 

pakalpojumus 

(saimniecību skaits). 

Akvakultūra, kas nodrošina vides 

pakalpojumus (45 projekti) (vides 
vadības un audita sistēmas, ar 

bioloģisko akvakultūru saistīti vides 

pakalpojumi) 

Ietekme ir tieša, ja 

atbalsts tiks piešķirts 
jūras akvakultūras 

projektiem 

Palielināt 

nodarbinātību 

ekonomiskās izaugsmes, 

sociālās iekļaušanas un 

darbvietu radīšanas veicināšana 

Nozarē radītā 

nodarbinātība (FTE) 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošana ( 7 vietējo 

stratēģiju īstenošana) 

Ietekme ir tieša, ja 

projekti tiks virzīti 

uz jaunu darbību 
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Nozare Politikas 

dokumenta 

nosaukums 

Mērķis/Redzējums Prioritātes Rīcības virzieni (apakšmērķi) Politikas rezultatīvais 

rādītājs 

Uzdevumi, galvenie pasākumi, 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Ietekmes uz jūras 

telpas izmantošanu 

izvērtējums 

un teritoriālo 

kohēziju 

un sniedzot atbalstu 

nodarbinātībai un darbaspēka 

mobilitātei piekrastes un 
iekšzemes kopienās, kas 

atkarīgas no zvejas un 

akvakultūras, tostarp darbību 
dažādošana zivsaimniecībā un 

uz citām jūras ekonomikas 

nozarēm 

Sadarbības projekti dalībvalsts iekšienē 

un sadarbības projekti starp teritorijām 

vairākās dalībvalstīs (7 projekti) 

dažādošanu 

zivsaimniecībā.  

 

Veicināt integrētās 

jūrlietu politikas 

īstenošanu 

Attīstīt un ieviest integrētās 

jūrlietu politikas īstenošanu 

Izmaiņas saskaņā ar 

Putnu un Dzīvotņu 

direktīvu noteikto 
Natura 2000 teritoriju 

platībā (km2) 

Uzlabot zināšanas par jūras vides 

stāvokli, lai izveidotu uzraudzības 

programmas un to pasākumu 
programmas, kas paredzēti Direktīvā 

2008/56/EK, atbilstīgi pienākumiem, 

kas noteikti minētajā direktīvā  

Ietekme ir tieša, jo 

labākas zināšanas 

uzlabo plānošanas 
procesu 

Akvakultūras 

daudzgadu 

stratēģiskās 

pamatnostādnes 

2014.-2020.gadam 

Konkurētspējīga, 
produktīva un 

darbībā ilgtspējīga 

akvakultūra Latvijā  

Nav noteiktas Tirgū pieprasītu akvakultūras 
produktu efektīva un inovatīva 

ražošana  

 Uzdevumi sakrīt ar „Rīcības programmā 
Zivsaimniecības attīstībai 2014.-

2020.gadam” noteiktajiem uzdevumiem 

Ietekme ir tieša, ja 
atbalstu saņems arī 

jūras akvakultūras 

projekti. Šajās 
pamatnostādnēs tas 

nav īpaši izcelts.  

Akvakultūras pētniecības 
attīstība un zināšanu pārnese 

ražošanā  

 

Transports LIAS 2030 Ir noteikts vispārējs 
redzējums, 

neattiecas tieši uz 

nozari. 

6.Telpiskā attīstības 
perspektīva 

6.1. Sasniedzamības 
uzlabošana - Radīt līdzvērtīgus 

dzīves un darba apstākļus 

visiem iedzīvotājiem, 
neatkarīgi no dzīves vietas, 

sekmējot uzņēmējdarbību 

reģionos, attīstot kvalitatīvu 
transporta un komunikāciju 

infrastruktūru un publiskos 

pakalpojumus. 

Kravu apgrozījums 
Latvijas ostās (miljoni 

tonnu gadā) 

Ostu attīstība  Ietekme ir tieša, jo 
ir noteikti konkrēti 

rādītāji saistībā ar 

ostu attīstību. 

Apkalpoto pasažieru 
skaits Rīgas ostā 

(tūkst., gadā)  

NAP2020 Ir noteikts vispārējs 
redzējums, 

Tautas saimniecības 
izaugsme- 

Ilgtspējīga Latvijas 

ekonomikas 

Izcila uzņēmējdarbības vide 

Mērķis 2 - Nodrošināt Latvijas 

starptautisko sasniedzamību 

LIAS 2030 rādītāji Rail Baltica Latvijas posma tehniskās 
dokumentācijas izstrāde un izbūves 

uzsākšana, iekļaujoties kopējā Rail 

Baltica projektā  

Ietekme ir tieša, jo 
tas dos iespēju 

palielināt kravu 

plūsmu uz ostām. 
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Nozare Politikas 

dokumenta 

nosaukums 

Mērķis/Redzējums Prioritātes Rīcības virzieni (apakšmērķi) Politikas rezultatīvais 

rādītājs 

Uzdevumi, galvenie pasākumi, 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Ietekmes uz jūras 

telpas izmantošanu 

izvērtējums 

neattiecas tieši uz 

nozari. 

izaugsme ar 

pieaugošu valsts 

konkurētspēju 
starptautiskajos 

tirgos 

Ostu pārvaldības sistēmas efektivizācija 

un atdeves palielināšana, nepieciešamo 

ieguldījumu veikšana lielo Latvijas ostu 
(Rīgas, Ventspils, Liepājas) pamata  

infrastruktūras sakārtošanai un jaudu 

palielināšanai  

Ietekme ir tieša, jo 

ir noteikti konkrēti 

rādītāji saistībā ar 
ostu attīstību 

Transporta 

attīstības 

pamatnostādnes 

2014.-2020.gadam 

konkurētspējīga, 

ilgtspējīga, 

komodāla transporta 
sistēma, kas 

nodrošina augstas 

kvalitātes mobilitāti, 
efektīvi izmantojot 

resursus 

Latvijas transporta 

koridora 

konkurētspējas 
saglabāšana un 

celšana 

Latvija – ilgtspējīgs transporta 

un loģistikas pakalpojumu 

sniedzējs 
 

Kravu apgrozījuma 

pieaugums ostās 

straujāks nekā 
konkurējošo valstu 

ostās (Kravu 

apgrozījuma 
pieaugums par 3%, 

salīdzinot ar 

2012.gadu) 

Nodrošināt nozīmīgāko transporta 

koridoru infrastruktūras attīstību 

 Rīgas brīvostas, Rīgas brīvostas un 
Liepājas ostas attīstība 

Ietekme ir tieša, jo 

ir noteikti konkrēti 

rādītāji saistībā ar 
ostu un attīstībā un 

kuģošanas drošībā. 
Veicināt mazo ostu attīstību 

 Uzņēmējdarbību veicinošas 
publiskās infrastruktūras izbūve un 

rekonstrukcija piekrastē 

Efektivizēta piekrastes 
un ostas valsts 

pienākumu izpilde 

(Atbilstoši 
starptautiskajām 

prasībām uzmērīti 

galvenie kuģu ceļi 
jūrā) 

Nodrošināt starptautiskajiem un ES 
standartiem atbilstošas, ilgtspējīgas 

jūrniecības apakšnozares stabilu 

izaugsmi 

 Galveno kuģu ceļu jūrā 

uzmērīšana (atbilstoši HELCOM 

Kopenhāgenas deklarācijas un 

Maskavas deklarācijas prasībām) 

Reģionālās 

politikas 

pamatnostādnes 

2013.-2019.gadam 

radīt līdzvērtīgus 

dzīves un darba 
apstākļus visiem 

iedzīvotājiem, 

neatkarīgi no dzīves 
vietas, sekmējot 

uzņēmējdarbību 

reģionos, attīstot 
kvalitatīvu 

transporta un 

komunikāciju 

infrastruktūru un 

publiskos 

pakalpojumus;  

Sekmēt teritorijās 

uzņēmējdarbības 
attīstību un 

darbavietu radīšanu, 

veicināt darbavietu 
un pakalpojumu 

sasniedzamību, kā 

arī uzlabot 
pakalpojumu 

kvalitāti un 

pieejamību  

Atbalsts Baltijas jūras 

piekrastei - Veidot Baltijas 
jūras Latvijas piekrasti kā 

saimnieciski aktīvu un 

kvalitatīvu dzīves, biznesa, 
kultūrvides un rekreācijas 

telpu, efektīvi izmantojot 

piekrastes resursus 

Kravu apgrozījuma 

pieaugumu ostās  

Ostu attīstība un to funkcionalitātes 

nodrošināšana  

Ietekme ir tieša, jo 

nosaka 
nepieciešamību 

atbalstīt Baltijas 

jūras piekrasti  

Latvijas ostu 

attīstības 

Latvijas ostu mērķis 

ir nostiprināt līdera 

pozīcijas Baltijas 
valstu ostu vidū, 

 Turpināt attīstīt modernus ostu 

kompleksus un kravu 

termināļus ar attīstītu pieguļošo 
infrastruktūru Latvijas ostās, 

Latvijas ostās 

pārkrauto kravu 

apjoms ir lielākais 
starp Baltijas valstīm  

Uzdevumi ir noteiktu ostu līmenī. Ietekme ir tieša, jo 

nosaka jūras 

transporta un ostu 
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Nozare Politikas 

dokumenta 

nosaukums 

Mērķis/Redzējums Prioritātes Rīcības virzieni (apakšmērķi) Politikas rezultatīvais 

rādītājs 

Uzdevumi, galvenie pasākumi, 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Ietekmes uz jūras 

telpas izmantošanu 

izvērtējums 

programma 2014-

2020  

saglabājot esošos 

kravu apjomus, kā 

arī piesaistot jaunas 
kravu plūsmas, 

kravu veidus un 

klientus. 

kas ļauj nodrošināt kvalitatīvus 

un konkurētspējīgus kravu 

ražošanas, apstrādes, 
uzglabāšanas un pārkraušanas 

nosacījumus  

 
Stimulēt pasažieru un ro-ro 

pārvadājumu līniju attīstību, 

veicot investīcijas 

nepieciešamajā ostu 
infrastruktūrā un veidojot 

labvēlīgu ostu maksu politiku  

 

Nodrošināt investīcijas mazo 

ostu infrastruktūras attīstībā, 

tādējādi veicinot pārkrauto 
kravu (tajā skaitā zivju) 

apgrozījuma pieaugumu caur 

ostām un apkārtējo reģionu 
ekonomisko attīstību (sakārtoti 

ceļi, radītas jaunas darbavietas, 

tūrisms, zvejniecība);  
 

Ir nodrošināta 

nepieciešamā 

infrastruktūra un 
apstākļi, lai 

palielinātos augstākas 

pievienotās vērtības 
kravu (konteinerizēto, 

ro-ro) apstrādes 

apjomi, un plašāks 
pakalpojumu klāsts 

šādu kravu 

apkalpošanai;  
 

Ir nodrošināta 

nepieciešamā 
infrastruktūra un 

apstākļi, lai 

palielinātos regulāro 
kuģošanas līniju 

(pasažieru un ro-ro 

pārvadājumu, t.sk. 

kruīza kuģu) ienācienu 

skaits ostās, un 
apkalpoto pasažieru 

skaits gan ro-ro līnijās, 

gan kruīza kuģu 
satiksmē;  

 

paaugstināta 
kuģošanas drošība 

ostās un samazinājies 

kuģu incidentu skaits 
ostu akvatorijās, veicot 

ieguldījumus kuģu 

satiksmes monitoringa 

un koordinācijas 

sistēmas attīstībā  

 
Attīstīta piekrastes 

teritorija, tajā skaitā arī 

tūrismam (jahtu 

darbības attīstības 

virzienus 
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Nozare Politikas 

dokumenta 

nosaukums 

Mērķis/Redzējums Prioritātes Rīcības virzieni (apakšmērķi) Politikas rezultatīvais 

rādītājs 

Uzdevumi, galvenie pasākumi, 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Ietekmes uz jūras 

telpas izmantošanu 

izvērtējums 

apkope, uzglabāšana), 

veicot ostu publiskās 

infrastruktūras 
sakārtošanu;  

Enerģētika LIAS 2030 Ir noteikts vispārējs 

redzējums, 
neattiecas tieši uz 

nozari. 

Inovatīva un 

ekoefektīva 
ekonomika 

Atjaunojama un droša enerģija 

- Nodrošināt valsts enerģētisko 
neatkarību, palielinot 

energoresursu 

pašnodrošinājumu un  
integrējoties ES enerģijas 

tīklos. 

Energoatkarība – neto 

energoresursu 
imports/bruto 

iekšzemes enerģijas 

patēriņš plus 
bunkurēšana (%)  

1. Enerģētiskā drošība un neatkarība: 

Enerģijas starpsavienojumu izveide.  
Energoapgādes jaudu palielināšana un 

reģionalizācija. 

Ietekme ir tieša, ja 

atjaunojamos energo 
resursu ieguvi veiktu 

jūrā. 

AER īpatsvars no 

bruto iekšzemes 

enerģijas patēriņa (%)  

2. Atjaunojamo energoresursu 

izmantošana un inovācija 

Vēja enerģijas potenciāla attīstīšana.  

Ietekme ir tieša, ja 

atjaunojamos energo 

resursu ieguvi veiktu 
jūrā. 

NAP2020  Tautas saimniecības 

izaugsme- 
Ilgtspējīga Latvijas 

ekonomikas 

izaugsme ar 
pieaugošu valsts 

konkurētspēju 

starptautiskajos 
tirgos 

Energoefektivitāte un enerģijas 

ražošana  
Mērķis 1 Nodrošināt tautas 

saimniecībai nepieciešamo 

energoresursu ilgtspējīgu 
izmantošanu, veicinot resursu 

tirgu pieejamību, sektoru 

energointensitātes un emisiju 
intensitātes samazināšanos un 

vietējo atjaunojamo 

energoresursu īpatsvara 
palielināšanos kopējā patērētajā 

apjomā, fokusējoties uz 

konkurētspējīgām enerģijas 
cenām 

No atjaunojamiem 

energoresursiem 
saražotās enerģijas 

īpatsvars kopējā bruto 

enerģijas galapatēriņā 
vismaz 40% 2020. 

gadā  

Atbalsts inovatīvu enerģētikas un 

energoefektivitātes tehnoloģiju 
projektiem  

Ietekme ir tieša, ja 

atbalstītie projekti 
būs saistīti ar 

tehnoloģijām jūrā. 

Atjaunojamo energoresursu izmantošana 

enerģijas ražošanā, samazinot atkarību 
no fosilajiem  

Ietekme ir tieša, ja 

atjaunojamos energo 
resursu ieguvi veiktu 

jūrā. 
Energoatkarība — 
neto energoresursu 

imports/bruto 

iekšzemes enerģijas 
patēriņš plus 

bunkurēšana (%)  

Energoinfrastruktūras tīklu attīstība  Ietekme ir tieša, 
elektro 

infrastruktūras 

kapacitāte nosaka 
iespēju atjaunojamo 

energo resursu 
ieguvei jūrā. 

Enerģētikas 

pamatnostādnes 

2014-2020 – pašreiz 
projekta stadijā, 

tāpēc informācija 

vēl nav pilnībā 
sapildīta 

ilgtspējīga 

enerģētika, kas 

nodrošina 
enerģētikas ilgtspēju 

gan ekonomiskā, 

gan sociālā, gan 
vides izpratnē 

  sasniegt 40% 

enerģijas, kas ražota 

no AER, īpatsvaru 
enerģijas bruto 

galapatēriņā 2020.gadā 

 Ietekme ir tieša, ja 

atjaunojamos energo 

resursu ieguvi veiktu 
jūrā. 
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Nozare Politikas 

dokumenta 

nosaukums 

Mērķis/Redzējums Prioritātes Rīcības virzieni (apakšmērķi) Politikas rezultatīvais 

rādītājs 

Uzdevumi, galvenie pasākumi, 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Ietekmes uz jūras 

telpas izmantošanu 

izvērtējums 

 energoapgādes 

drošības 

paaugstināšana, kas 
paredz enerģijas 

lietotājiem 

pieejamas, stabilas 
enerģijas piegādes, 

mazinot 

ģeopolitiskos riskus, 
dažādojot enerģijas 

resursu piegāžu 

avotus un ceļus, 
attīstot 

starpsavienojumu 

infrastruktūru, 
veidojot rezerves un 

iesaistoties 

starptautiskā 
regulējuma 

pilnveidošanā 

  Energoatkarība – (neto 

energoresursu imports/ 

bruto iekšzemes 
enerģijas patēriņš plus 

bunkurēšana, %) 

 Ietekme ir tieša, ja 

atjaunojamos energo 

resursu ieguvi veiktu 
jūrā 

Infrastruktūras 

savienojumi elektrības 
tirgū 

(starpsavienojumu 

jauda pret uzstādīto 
ģenerējošo jaudu) (%) 

 Ietekme ir tieša, 

starpsavienojumi un 
to jaudas nosaka 

iespēju atjaunojamo 

energo resursu 
ieguvei jūrā. 

Tūrisms un 

rekreācija 

LIAS 2030  Kultūras telpas 

attīstība 

Saglabāt un attīstīt Latvijas 

kultūras kapitālu un veicināt 

piederības izjūtu Latvijas 

kultūras telpai, attīstot 
sabiedrības radošumā balstītu 

konkurētspējīgu nacionālo 

identitāti un veidojot Latvijā 
kvalitatīvu kultūrvidi. 

Radošo industriju 

eksporta īpatsvars no 

visa valsts eksporta 

(%)  
 

2. Radošas sabiedrības veidošana -  

Kultūras mantojuma potenciāla 

izmantošana radošā tūrisma attīstīšanai.  

Ietekme ir tieša, jo 

var pieaugt tūrisma 

nozares attīstība – 

tikt piedāvāti ar 
jūras izmatošanu 

saistīti pakalpojumi 

un produkti.  

Rīga būs nozīmīgs 

kultūras, tūrisma un 

biznesa centrs 
Eiropā 

Telpiskās attīstības 

perspektīva 

Apdzīvojums - stiprināt 

Latvijas un tās reģionu 

starptautisko konkurētspēju, 
palielinot Rīgas kā 

Ziemeļeiropas metropoles un 

citu valsts lielāko pilsētu 

starptautisko lomu 

 Galvaspilsētas Rīgas kā Ziemeļeiropas 

metropoles attīstība 

Ietekme ir tieša, jo 

var pieaugt tūrisma 

nozares attīstība, 
īpaši saistībā ar 

pasažieru 

apgrozījumu un 

kruīza kuģu 

apgrozījumu un ar to 

saistīto tūristu skaits 

 Telpiskā attīstības 

perspektīva 

Nacionālo interešu telpas - 

Saglabāt Latvijas savdabību – 

daudzveidīgo dabas un kultūras 

 1. Lauku attīstības telpa - dažādot 

lauku ekonomiku, attīstot lauku tūrismu, 

amatniecību, bioloģisko 
lauksaimniecību, derīgo izrakteņu ieguvi 

Ietekme ir tieša, jo 

var pieaugt tūrisma 

nozares attīstība, kas 
atkarīga no jūras 
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Nozare Politikas 

dokumenta 

nosaukums 

Mērķis/Redzējums Prioritātes Rīcības virzieni (apakšmērķi) Politikas rezultatīvais 

rādītājs 

Uzdevumi, galvenie pasākumi, 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Ietekmes uz jūras 

telpas izmantošanu 

izvērtējums 

mantojumu, tipiskās un 

unikālās ainavas 

un būvmateriālu ražošanu, transporta un 

citu pakalpojumu uzņēmumu attīstību, 

klasteru veidošanos u.c.;  
Lauku tūrisma un nelauksaimnieciskā 

biznesa attīstība. Nepieciešams veicināt 

lauku tūrisma attīstību piekrastē, 
kultūrvēsturisko vērtību un ainavu 

areālos. Tāpat jāatbalsta 

nelauksaimnieciskā biznesa ienākšana 
un attīstība lauku teritorijās.  

izmantošanas 

iespējām. 

  2. Baltijas jūras piekraste -attīstīt 

uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, kas 
nodrošinātu ekonomisko aktivitāti un 

nodarbinātības iespējas visā piekrastē, 

balstot to uz tradicionālo (zvejniecība, 
zivju apstrāde, atpūta, kūrorta 

saimniecība) un „jauno” ekonomiskās 

darbības veidu (starptautiskais, tostarp 
jahtu, tūrisms, alternatīvo atjaunojamo 

enerģijas resursu ieguve) sabalansēšanu 

ar vides aizsardzības interesēm;  

Tematisko plānojumu izstrāde. Valstī 

nepieciešams izstrādāt tematiskos 

plānojumus attiecībā uz riska (plūdu, 
jūras krasta procesu u.c.) teritorijām, 

piekrastes tūrisma infrastruktūru, 

ainavām, vēja enerģijas vai citu 
alternatīvo energoresursu (viļņu un 

termālo resursu) izmantošanu.  

Ietekme ir tieša, jo 

var pieaugt tūrisma 
nozares attīstība, kas 

atkarīga no jūras 

izmantošanas 
iespējām. 

NAP 2020 Ir noteikts vispārējs 
redzējums, 

neattiecas tieši uz 

nozari. 

Tautas saimniecības 
izaugsme- 

Ilgtspējīga Latvijas 

ekonomikas 
izaugsme ar 

pieaugošu valsts 

konkurētspēju 
starptautiskajos 

tirgos 

Augstražīga un eksportspējīga 
ražošana un starptautiski 

konkurētspējīgi pakalpojumi 

Mērķis 3: Komercializējamu 
radošo industriju attīstība 

Radošo industriju 
eksporta īpatsvars no 

kopējā eksporta (%)  

 

Veidojot specifisku atbalsta 
instrumentu, atbalstīt radošo industriju, 

lai attīstītu kultūrā bāzētas inovācijas un 

veicinātu kultūras, zinātnes un uzņēmēju 
sadarbību, atbalstot radošo industriju 

uzņēmējdarbības eksportspēju un valsts 

starptautisko konkurētspēju  

Ietekme ir tieša, jo 
var pieaugt tūrisma 

nozares attīstība 

(tūristu skaits, jauni 
kruīzu un prāmju 

maršruti, u.c.) 

  Uz eksportu orientētu tūrisma produktu 
veidošana, izmantojot reģionu unikālo, 

dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, 

reģionos izveidoto infrastruktūru un 
kurortoloģijas pakalpojumu potenciālu  

Ietekme ir tieša, jo 
var pieaugt tūrisma 

nozares attīstība 

(tūristu skaits, jauni 
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Nozare Politikas 

dokumenta 

nosaukums 

Mērķis/Redzējums Prioritātes Rīcības virzieni (apakšmērķi) Politikas rezultatīvais 

rādītājs 

Uzdevumi, galvenie pasākumi, 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Ietekmes uz jūras 

telpas izmantošanu 

izvērtējums 

kruīzu un prāmju 

maršruti, u.c.) 

   Izaugsmi atbalstošas 
teritorijas: Radīt 

līdzvērtīgākas darba 

iespējas un dzīves 
apstākļus visiem 

iedzīvotājiem, 

izmantojot teritoriju 
attīstības potenciālus 

un unikālos 

resursus;  
Stiprināt Latvijas 

reģionu 

starptautisko 
konkurētspēju, 

palielinot Rīgas kā 

Ziemeļeiropas 
metropoles un citu 

nacionālās nozīmes 

attīstības centru 

starptautisko lomu 

Ekonomiskās aktivitātes 
veicināšana reģionos – 

teritoriju potenciāla 

izmantošana; Mērķis 1: 
Nodrošināt priekšnoteikumus 

uzņēmējdarbības attīstībai un 

jaunu darba vietu radīšanai 
ražošanas & pakalpojumu 

sektorā reģionos 

 Attīstīt Rīgas kā reģiona metropoles 
funkciju veikšanai nepieciešamo 

infrastruktūru (t.sk. tūrisma, kultūras, 

zinātnes un investīciju piesaistes jomā)  
 

Ietekme ir tieša, jo 
var pieaugt tūrisma 

nozares attīstība 

(tūristu skaits, jauni 
kruīzu un prāmju 

maršruti, u.c.) 

 Dabas un kultūras kapitāla 

ilgtspējīga apsaimniekošana; 
Mērķis 1: Saglabāt dabas 

kapitālu kā bāzi ilgtspējīgai 

ekonomiskajai izaugsmei un 
sekmēt tā ilgtspējīgu 

izmantošanu, mazinot dabas un 

cilvēka darbības radītos riskus 
vides kvalitātei 

Ārvalstu tūristu, kas 

uzturas 4 un vairāk 
dienas, skaits (milj., 

gadā)  

 

Uz eksportu orientētu integrētu tūrisma, 

kultūras, veselības un dabas kapitāla 
infrastruktūras, pakalpojumu un 

produktu piedāvājuma attīstība  

 

Ietekme ir tieša, jo 

var pieaugt tūrisma 
nozares attīstība 

(tūristu skaits, jauni 

kruīzu un prāmju 
maršruti, u.c.) 

Tūrisma attīstības 

pamatnostādnes 

2014.-2020.gadam 

Ilgtspējīga Latvijas 

tūrisma attīstība, 
veicinot tūrisma 

produktu 

konkurētspējas 
palielināšanos 

ārvalstu tirgos 

(Stratēģiskie tūrisma 
veidi: MICE 

(darījumu un 

pasākumu) tūrisms; 
veselības tūrisms; 

dabas tūrisms; 

kultūras tūrisms un 
radošās industrijas.) 

 Veicināt 

vairākdienu 
ceļotāju skaita 

palielināšanos; 

 Mazināt 
sezonalitātes 

efektu, palielinot 
tūristu mītņu 

noslodzi ārpus 

noslogotākās 
vasaras sezonas; 

 Nodrošināt 

tūrisma produktu 

ienesīguma 

pieaugumu;  

 Nodrošināt 

ikgadēju tūrisma 

Veicināt konkurētspējīgu 

tūrisma produktu attīstību, 
atbalstot jaunu, inovatīvu, ar 

augstāku pievienoto vērtību 

tūrisma produktu izstrādi, t.sk. 
attīstot infrastruktūru tūrisma 

izaugsmei, veicinot reģionālo 

tūrisma puduru veidošanos un 
Latvijas tūrisma produkta 

iekļaušanu kopējā Baltijas jūras 

reģiona valstu tūrisma 
piedāvājumā 

 Ārvalstu 

vairākdienu ceļotāju 
skaita pieaugums. 

 Vidējās noslodzes 
(gultas vietu 

noslogojums) 

palielināšanās 
izmitināšanas 

mītnēs ārpus 

noslogotākās 
vasaras sezonas 

(izņemot jūn.-aug.). 

 Viena ārvalstu 
vairākdienu ceļotāja 

vidējo izdevumu 
diennaktī 

pieaugums. 

Infrastruktūras attīstība tūrisma 

izaugsmei 

 Starptautiskas nozīmes ilgtspējīgu 

tūrisma produktu, kas saistīti ar 

materiālā un nemateriālā kultūras 
un dabas mantojuma efektīvu 

izmantošanu, attīstības veicināšana. 

 Starptautiska līmeņa un lokālo 
dabas tūrisma produktu attīstība 

īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
un īpaši aizsargājamos biotopos. 

 Veicināt pilsētas revitalizāciju, 

vides kvalitātes uzlabošanos, 

investīciju piesaistīšanu, kā arī 

integrētus ieguldījumus 
infrastruktūras attīstībā, tai skaitā 

nacionālas nozīmes kultūras, 

darījumu tūrisma un sporta 
infrastruktūras attīstībā. 

Ietekme ir tieša, jo 

var pieaugt tūrisma 
nozares attīstība 

(tūristu skaits, jauni 

kruīzu un prāmju 
maršruti, u.c.)  
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Nozare Politikas 

dokumenta 

nosaukums 

Mērķis/Redzējums Prioritātes Rīcības virzieni (apakšmērķi) Politikas rezultatīvais 

rādītājs 

Uzdevumi, galvenie pasākumi, 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Ietekmes uz jūras 

telpas izmantošanu 

izvērtējums 

produktu eksporta 

pieaugumu. 

 

 Ārvalstu 

vairākdienu ceļotāju 
kopējo izdevumu 

gadā pieaugums. 

 Dabas dziedniecisko resursu 

izpētes un ilgtspējīgas 
izmantošanas nodrošināšana 

 Latvijas tūrisma produkta iekļaušana 

kopējā Baltijas jūras reģiona valstu 
tūrisma piedāvājumā 

 Baltijas jūras reģiona valstu 

turpmāka sadarbības, gan kopīgu 
tūrisma produktu, gan arī 

mārketinga un infrastruktūras 

attīstīšanā. 

 Latvijas, Baltijas un Baltijas jūras 

reģiona valstu pozicionēšana 
mērķa tūrisma tirgos, izmantojot 

starptautisko organizāciju resursus. 

Ietekme ir tieša, jo 

var pieaugt tūristu 
skaits 

Piekrastes telpiskās 

attīstības 

pamatnostādnes 

2011.-2017.gadam 

Piekraste - 
ekonomiski aktīva, 

daudzfunkcionāla 

telpa, kurā klimata 
pārmaiņu ietekme 

tiek mazināta ar 

kvalitatīvu 
infrastruktūru un 

tiek īstenota laba 

pārvaldība 

Kvalitatīva 
piekrastes 

infrastruktūra, kas 

veicina ekonomisko 
aktivitāti un mazina 

klimata pārmaiņu 

ietekmi uz 
piekrastes 

pieejamību un 

kvalitāti 

Kvalitatīvas piekrastes 
infrastruktūras izveidošana 

Valsts un pašvaldību 
izdevumu 

samazinājums klimata 

pārmaiņu ietekmes 
izraisīto 

infrastruktūras 

bojājumu novēršanai  

Piekrastes mērķteritorijai izstrādāt 
nacionāla līmeņa ilgtermiņa tematisko 

plānojumu par piekrastes infrastruktūru 

Ietekme ir tieša, jo 
infrastruktūra ir arī 

saistīta ar jūras 

telpas izmantošanu. 

Uzsākt piekrastes infrastruktūras 

projektu īstenošanu 

Ainavas 

pamatnostādnes 

2013-2020.gadam 

Daudzfunkcionālas 
un kvalitatīvas 

ainavas, kas visā 

Latvijā uzlabo 
cilvēku dzīves 

kvalitāti, veicina 

vietu, reģionu un 
valsts ekonomisko 

aktivitāti un 

atpazīstamību, kā arī 
nodrošina 

bioloģisko 
daudzveidību.  

Īstenotas NAP 2020 
un topošajos 

politikas plānošanas 

dokumentos 
noteiktās rīcības 

ainavu kvalitātes 

uzlabošanai 

NAP 2020 un citos politikas 
plānošanas dokumentos 

noteikto rīcību īstenošana, kas 

vērstas uz  ainavu kvalitātes 
uzlabošanu 

Novērtēts Latvijas 
ainavu potenciāls, 

izdalot nacionālas 

nozīmes ainaviski 
vērtīgās teritorijas  

 Apzināt Latvijas ainavu 
potenciālu, novērtējot ainavas visā 

valsts teritorijā 

 Noteikt nacionālas nozīmes 

ainaviski vērtīgās teritorijas un 
izstrādāt integrētas vadlīnijas 

konkrētu nacionālas nozīmes 

ainaviski vērtīgu teritoriju 
attīstībai un plānošanai 

 Sagatavot elektronisku Latvijas 

ainavu atlantu 

Ietekme ir netieša, 

jo attiecas tikai uz 

ainavas novērtēšanu. 

2.Efektīva ainavu 

pārvaldība, kas 

vērsta uz lauku un 
urbāno ainavu 

plānošanu, labu 

sadarbību publiskās 
pārvaldes un 

sabiedrisko 

Ainavu pārvaldības uzlabošana 
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Nozare Politikas 

dokumenta 

nosaukums 

Mērķis/Redzējums Prioritātes Rīcības virzieni (apakšmērķi) Politikas rezultatīvais 

rādītājs 

Uzdevumi, galvenie pasākumi, 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Ietekmes uz jūras 

telpas izmantošanu 

izvērtējums 

institūciju starpā un 

ainavu politikas 

integrēšanu visu 
līmeņu teritorijas 

attīstības plānošanā 

  Reģionālās 

politikas 

pamatnostādnes 

2013.-2019.gadam 

radīt līdzvērtīgus 

dzīves un darba 

apstākļus visiem 
iedzīvotājiem, 

neatkarīgi no dzīves 

vietas, sekmējot 
uzņēmējdarbību 

reģionos, attīstot 

kvalitatīvu 
transporta un 

komunikāciju 

infrastruktūru un 
publiskos 

pakalpojumus;  

Sekmēt teritorijās 

uzņēmējdarbības 

attīstību un 
darbavietu radīšanu, 

veicināt darbavietu 

un pakalpojumu 
sasniedzamību, kā 

arī uzlabot 

pakalpojumu 
kvalitāti un 

pieejamību  

Atbalsts Baltijas jūras 

piekrastei - Veidot Baltijas 

jūras Latvijas piekrasti kā 
saimnieciski aktīvu un 

kvalitatīvu dzīves, biznesa, 

kultūrvides un rekreācijas 
telpu, efektīvi izmantojot 

piekrastes resursus 

 

Nakšņojumu skaits 

Baltijas jūras 

piekrastes novadu 
viesnīcās un citās 

tūristu mītnēs  

Uzņēmējdarbību veicinošas publiskās 

piekrastes infrastruktūras attīstība, t.sk. 

transporta147 un tūrisma infrastruktūras 
attīstīšana sasniedzamības un 

pieejamības uzlabošanai kompleksi 

attīstāmās piekrastes vietās (t.sk. 
veselības tūrisma un kūrortresursu 

izmantošanas attīstībai) 

 
 

Ietekme ir tieša, jo 

tas sekmē tūrisma 

attīstību 

Uzņēmumu skaits 

Baltijas jūras 
piekrastes pašvaldībās  

 

stiprināt Latvijas un 

tās reģionu 

starptautisko 

konkurētspēju, 

palielinot Rīgas kā 
Ziemeļeiropas 

metropoles un citu 

valsts lielāko pilsētu 
starptautisko lomu. 

Zemūdens 

kultūras 

mantojums 

Kultūrpolitikas 

pamatnostādnes 

2014. – 

2020.gadam 

„Radošā Latvija” 

 

Latvija – zeme ar 
bagātu un koptu 

kultūras mantojumu, 

vitālu un 
daudzveidīgu 

kultūras dzīvi, 

radošiem cilvēkiem, 
konkurētspējīgām 

radošajām 

industrijām un 
augšupejošu  dzīves 

kvalitāti ikvienam. 

Radošas teritorijas 
un kultūras 

pakalpojumu 

pieejamība - veicināt 
lokālajā kultūrā un 

radošumā balstītu 

reģionālo izaugsmi 
un kvalitatīvas 

dzīves telpas 

attīstību, nodrošinot 
kvalitatīvu un 

daudzveidīgu 

kultūras 

 Kvalitatīvu un daudzveidīgu 
kultūras pakalpojumu attīstības 

un pieejamības nodrošināšana 

Kultūras pieminekļu 
atjaunošanas aktivitāšu 

dinamika 

Atjaunoti kultūras pieminekļi un radīti 
jauni, inovatīvi kultūras produkti un 

pakalpojumi. 

Ietekme ir tieša, jo 
tas var palielināt 

tūristu skaitu, ja 

pasākumi notiek 
piekrastes un jūras 

teritorijās 
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Nozare Politikas 

dokumenta 

nosaukums 

Mērķis/Redzējums Prioritātes Rīcības virzieni (apakšmērķi) Politikas rezultatīvais 

rādītājs 

Uzdevumi, galvenie pasākumi, 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Ietekmes uz jūras 

telpas izmantošanu 

izvērtējums 

pakalpojumu 

pieejamību 

ikvienam 
iedzīvotājam 

   

 

Radošu un ekonomiski aktīvu 

cilvēkresursu piesaistes 

sekmēšana un radošas vides 

veidošana ārpus Rīgas 

Ārvalstu vairākdienu 

ceļotāju skaits, tūkst 

Sekmēt Latvijas kultūrtelpas un lokālās 

vides savdabības saglabāšanu (īstenot 

kultūras pieminekļu restaurāciju un to 

sociālekonomiskā potenciāla 

izmantošanu) 

Ietekme ir tieša, jo 

tas var palielināt 

tūristu skaitu. 

    Attīstīt Rīgu par Ziemeļeiropas 
kultūras metropoli un veicināt 

tās pozitīvu ietekmi uz Latvijas 

līdzsvarotu izaugsmi 

Renovēto kultūras 
infrastruktūru skaits 

 Ietekme ir tieša, jo 
tas var palielināt 

tūristu skaitu, ja 

renovācija notiek 
piekrastes objektos. 

Vide Vides politikas 

pamatnostādnes 

2014-2020 

nodrošināt 

iedzīvotājiem 

iespēju dzīvot tīrā 
un sakārtotā vidē, 

īstenojot uz 

ilgtspējīgu attīstību 

veiktas darbības, 

saglabājot vides 

kvalitāti un 
bioloģisko 

daudzveidību, 

nodrošinot dabas 
resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu, kā arī 
sabiedrības 

līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā un 
informētību par 

vides stāvokli 

Dabas aizsardzība Nodrošināt ekosistēmu 

kvalitāti, dabas aizsardzības un 

sociāli - ekonomisko interešu 
līdzsvarotību, sekmēt Latvijas 

kā „zaļas” valsts tēla 

veidošanos  

 Pilnveidots ES nozīmes aizsargājamo 

dabas teritoriju Natura 2000 tīkls, 

balstoties uz sugu un biotopu izplatības 
kartēšanu, kā arī ņemot vērā jaunāko 

zinātnisko pētījumu un regulāra 

monitoringa datus 

Ietekme ir tieša, jo 

JTP jāņem vērā 

jaunu aizsargājamo 
teritoriju izveide vai 

pilnveidošana. 

Ūdens resursi un 

Baltijas jūra 

Nodrošināt labu ūdeņu stāvokli 

un to ilgtspējīgu izmantošanu  

 

Virszemes 

ūdensobjektu ar labu 

un augstu ekoloģisko 
kvalitāti īpatsvars,  

 Īstenot upju baseinu 

apsaimniekošanas plānos paredzētos 
pasākumus pilnā apjomā 

 Īstenot upju baseinu 

apsaimniekošanas plānos paredzētos 
pasākumus pilnā apjomā, piesaistot 

nepieciešamo finansējumu  

 izstrādāt un īstenot pasākumu 
programmu, lai panāktu labu jūras 

vides stāvokli un ES stratēģijas 
Baltijas jūras reģionam stratēģisko 

mērķi jūras vides aizsardzībai  

 Īstenot pasākumus, lai apzinātu, 

izvērtētu un samazinātu biogēnu 

noplūdes, ko rada lauksaimnieciskā 
un mežsaimnieciskā darbība, kā arī 

Ietekme ir tieša, jo 

veiktie pasākumi 

uzlabos jūras vides 
kvalitāti. 

Labā stāvoklī esošu 

pazemes ūdensobjektu 

īpatsvars  

Peldvietu īpatsvars ar 
vismaz pietiekamu 

mikrobioloģisko 

kvalitāti ilglaicīgā 
perspektīvā  

Latvijas peldvietām 

piešķirto ekosertifikātu 

„Zilais karogs” skaits  
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Nozare Politikas 

dokumenta 

nosaukums 

Mērķis/Redzējums Prioritātes Rīcības virzieni (apakšmērķi) Politikas rezultatīvais 

rādītājs 

Uzdevumi, galvenie pasākumi, 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Ietekmes uz jūras 

telpas izmantošanu 

izvērtējums 

Jūras ūdeņu 

novērojuma staciju 

īpatsvars %, kuros 
vērojama eitrofikācijas 

samazināšanās 

tendence  

zemes izmantošana saimnieciskai 

darbībai  

 Īstenot pasākumus, lai samazinātu 
kuģu radīto jūras vides piesārņojumu 

(no emisijām gaisā, ar notekūdeņiem)  

 Īstenot pasākumus starptautiskā 

regulējuma ietvaros, lai samazinātu 

neatbilstoši apsaimniekotu kuģu 
balasta ūdeņu un nosēdumu radīto 

invazīvo sugu introdukcijas risku.  

 Aktualizēt Nacionālo gatavības plānu 

naftas un bīstamo vielu piesārņojuma 

novēršanai jūrā  

Uzlabojusies 

ūdenssaimniecības 

pakalpojumu kvalitāte un 
pieejamība  

Iedzīvotāju īpatsvars 

aglomerācijās ar CE > 

2000, kam nodrošināta 
normatīvo aktu 

prasībām atbilstošu 

centralizēto 
notekūdeņu 

apsaimniekošanas 

pakalpojumu 
pieejamība  

Palielināt centralizētās kanalizācijas 

pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, 

paplašinot kanalizācijas tīklus un 
rekonstruējot kvalitātes prasībām 

neatbilstošos tīklus  

Ietekme ir tieša, jo 

notekūdeņu ieplūdes 

pasliktina jūras 
vides kvalitāti.  

Klimata 

pārmaiņas 

Vides politikas 

pamatnostādnes 

2014-2020 

nodrošināt 

iedzīvotājiem 

iespēju dzīvot tīrā 
un sakārtotā vidē, 

īstenojot uz 
ilgtspējīgu attīstību 

veiktas darbības, 

saglabājot vides 
kvalitāti un 

bioloģisko 

daudzveidību, 

nodrošinot dabas 

Klimata pārmaiņas Pielāgošanās klimata 

pārmaiņām  

 

  Infrastruktūras nodrošināšana 

klimata pārmaiņu izraisīto plūdu 
risku novēršanai, t.sk. dabisko 

ekosistēmu funkciju 

nodrošināšana, hidrotehnisko 
būvju un valsts nozīmes 

meliorācijas sistēmu 

rekonstrukcija un renovācija, 
līdzsvarojot ūdeņu ekosistēmas 

ilgtspējīgu funkcionēšanu un 

saimnieciskās darbības 

nodrošināšanu  

Ietekme ir netieša, 

jo jautājumu skata 

Piekrastes telpiskās 
plānošanā 
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Nozare Politikas 

dokumenta 

nosaukums 

Mērķis/Redzējums Prioritātes Rīcības virzieni (apakšmērķi) Politikas rezultatīvais 

rādītājs 

Uzdevumi, galvenie pasākumi, 

aktivitātes mērķa sasniegšanai 

Ietekmes uz jūras 

telpas izmantošanu 

izvērtējums 

resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu, kā arī 

sabiedrības 
līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā un 

informētību par 
vides stāvokli 

 Pretplūdu un krasta erozijas riska 

mazināšanas pasākumu ieviešana 
sabiedriski nozīmīgu 

infrastruktūras objektu 

aizsardzībai, vienlaikus saglabājot 
dabisko ekosistēmu funkciju 

uzturēšanu un izmantojot 

ekosistēmu pakalpojumus mērķa 
sasniegšanai  

Ietekme ir netieša, 

jo jautājumu skata 

Piekrastes telpiskā 
plānošana 

 Jūras telpiskās plānošanas 

pētījumu veikšana  

Ietekme ir tieša, jo 

paredz JTP izstrādi 

 Reģionālās 

politikas 

pamatnostādnes 

2013.-2019.gadam 

radīt līdzvērtīgus 

dzīves un darba 
apstākļus visiem 

iedzīvotājiem, 

neatkarīgi no dzīves 
vietas, sekmējot 

uzņēmējdarbību 

reģionos, attīstot 

kvalitatīvu 

transporta un 
komunikāciju 

infrastruktūru un 

publiskos 
pakalpojumus;  

Sekmēt teritorijās 

uzņēmējdarbības 
attīstību un 

darbavietu radīšanu, 

veicināt darbavietu 
un pakalpojumu 

sasniedzamību, kā 

arī uzlabot 

pakalpojumu 

kvalitāti un 
pieejamību  

Atbalsts Baltijas jūras 

piekrastei - Veidot Baltijas 
jūras Latvijas piekrasti kā 

saimnieciski aktīvu un 

kvalitatīvu dzīves, biznesa, 
kultūrvides un rekreācijas 

telpu, efektīvi izmantojot 

piekrastes resursus 

 Infrastruktūras attīstība jūras krastu 

erozijas un applūšanas riska 
mazināšanai  

Ietekme ir netieša, 

jo jautājumu skata 
Piekrastes telpiskā 

plānošana 

stiprināt Latvijas un 

tās reģionu 

starptautisko 
konkurētspēju, 

palielinot Rīgas kā 

Ziemeļeiropas 
metropoles un citu 

valsts lielāko pilsētu 

starptautisko lomu.  

 


