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English abstract

Coastal zones are environmentally vulnerable territories with high cultural and historical significance
as well as economical potential and residential attractiveness. A well-planned, coordinated and
targeted policy is one of the preconditions for their sustainable regional development.
The Baltic Sea coastline in Latvia is 496 km long and there are situated 4 big cities (including Riga) and
13 municipalities, covering 44 % of total population of Latvia. In the Sustainable Development Strategy
2030, coastal zones have been set as a national interest space where the natural and cultural heritage
is balanced with economic development by means of targeted policy.
This report outlines Baltic Sea features and changes in the Baltic Sea environment that can be
observed nowadays: the prevailing wind direction changes, salt intake reduction in frequency and
intensity, and also distribution of the anoxic zones. It also gives a short review of the main Baltic Sea
environmental problems and main legislation documents for Baltic Sea protection.
The report highlights the importance of policy coherence – policy planning process, decision-making,
adaptation of laws and regulations as well as cross-sectoral integration of strategic targets into local
level policy planning process. Taking into account the biological diversity (species, habitats, as well as
landscapes) in coastal areas, the current situation of the coastal zones’ sustainable management
implementation has been analyzed, giving also proposals for legislation changes.
Climate change, coastal erosion pollution with nutrients and metals, euthropication and invasive
species are the main environmental problems for the Baltic Sea. According to the previous research
the threats of coastal erosion and climate change as well as future prognosis for environmental
changes in Baltic Sea have been analyzed in the report which is followed by main strategic development documents concerning different aspects.
The report concludes with the proposals for strategic policies development in coastal municipalities
for Baltic Sea resource use and protection. The main proposals include the need for cross-sectoral
collaboration for coordinated problem solving process; it includes collaboration between responsible
Ministries as well as collaboration with local authorities.
The main proposals for coastal zone strategic development plans include the integration of:
·· future scenarios and impacts of climate change;
·· measures for transport, energy and agriculture issues coordinated planning, including tasks for
floodplain and wetland conservation through the land use and nature protection policy, and also
the measures of water resources protection and river basin policy;
·· flood management measures;
·· measures for reduction of agriculture and large infrastructure projects impact on water resources;
·· financial support for deterioration of water resource infrastructure;
·· ecosystem service approach, emphasizing the main ecosystem services affected by human
activity;
·· measures for cross-border cooperation strengthening in international river basin management
and also for dissemination of good practice.
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Izmantotie termini un saīsinājumi

DAP

Dabas aizsardzības pārvalde

EM

Ekonomikas ministrija

ES

Eiropas Savienība

FM

Finanšu ministrija

HELCOM

Baltijas jūras vides aizsardzības komisija (Helsinku komisija)

ĪADT

īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

JTP

Jūras telpiskā plānošana

KPR

Kurzemes plānošanas reģions

KALME

Valsts pētījumu programma "Klimata maiņas ietekme uz Latvijas
ūdeņu vidi"

Krasta kāpu

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla

aizsargjosla
LIAS

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030”

LPS

Latvijas Pašvaldību savienība

LR

Latvijas Republika

LVL

Latvijas valsts lati

MK

Ministru kabinets

NAI

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Natura 2000

Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas

Pamatnostādnes

Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam

Piekrastes josla

piekrastes daļa, kuras iekšējā robeža tiek noteikta pa konkrēta/noteikta
īpašuma robežu un ārējā robeža pa līniju jūrā, ko veido 5 m izobatu
koordinātas.

Piekrastes

vietējās pašvaldības, kuru administratīvās teritorijas robežojas ar

pašvaldības

Baltijas jūru un Rīgas līci.

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Rekomendācija

Eiropas Parlamenta un Padomes Rekomendācija integrētai piekrastes
zonas pārvaldībai

RPR

Rīgas plānošanas reģions

VARAM

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
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Ievads
Piekrastei visā pasaulē ir ievērojama vides, ekonomiskā, sociālā, kultūras un rekreatīvā nozīme. ES
piejūras reģioni dod aptuveni 40 procentus iekšzemes bruto kopprodukta un tajos dzīvo gandrīz 40
procenti ES iedzīvotāju. Piekraste ir ievērojama priekšrocība, taču tās pievilcība un nākotne ir apdraudēta,
jo pieaug slodze uz ekosistēmām un klimata pārmaiņu sekas (piemēram, vētras, applūšana, krasta
noskalošanās) rada draudus piekrastes attīstībai.
Arī Latvijā 496 kilometrus garā Baltijas jūras piekraste ar lielām un mazām ostām un Baltijas jūras
reģionā garākajām smilšu pludmalēm ir būtiska valsts tēla komponente un nozīmīgs attīstības resurss, kas
daudzu gadsimtu garumā ir pozitīvi ietekmējis Latvijas attīstību un starptautisko atpazīstamību.
2011.gadā piekrastē ietilpa 17 vietējo pašvaldību administratīvajās teritorijās, no kurām četras ir
republikas pilsētas Rīga, Jūrmala, Ventspils, Liepāja, bet pārējās 13 – Salacgrīvas, Limbažu, Saulkrastu,
Carnikavas, Engures, Mērsraga, Rojas, Dundagas, Ventspils, Pāvilostas, Grobiņas, Nīcas un Rucavas
novadi. Piekrastes pašvaldību kopplatība ir 8100 kvadrātkilometri (12,5 procenti Latvijas teritorijas), 12
procentus no tās aizņem četras republikas pilsētas. 2010.gada sākumā piekrastes pašvaldībās pavisam
dzīvoja 989,5 tūkstoši iedzīvotāju (44 procenti Latvijas iedzīvotāju), no tiem 90 procenti bija
deklarējušies Rīgā, Liepājā, Ventspilī vai Jūrmalā. Piekrastes novados bija deklarējušies 93 800
iedzīvotāji, taču vasarās iedzīvotāju skaits novados būtiski palielinās. Jūras krasta līnijas garums
piekrastes pašvaldībās ir atšķirīgs – Ventspils novadā tā ir aptuveni 90 kilometru gara, taču Grobiņas
novadā jūras krasta līnija ir trīs, bet Limbažu novadā aptuveni piecus kilometrus gara. Jūras krasts
Latvijas teritorijā ir daudzveidīgs. Aptuveni trešdaļā tā kopgaruma ir stāvkrasti, aptuveni 20 procenti jūras
krasta ir ietverti salīdzinoši blīvi apbūvētās pilsētu un ciemu teritorijās.
Tāpēc Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030” Baltijas jūras un Rīgas līča piekrasti
ir noteikusi par nacionālo interešu telpu, kur dabas un kultūras mantojuma saglabāšana jālīdzsvaro ar
ekonomiskās attīstības veicināšanu, īstenojot mērķtiecīgu valsts politiku.
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1.Vispārējais vides stāvoklis
Baltijas jūra ir daļēji norobežota jūra ar mazu sāls daudzumu, jo ir ierobežota ūdens apmaiņa ar
Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļu un tajā ietek daudz upju. Šie apstākļi padara jūru īpaši
neaizsargātu pret piesārņojumu ar barības vielām.
Globālā klimata mainība reģionāli un lokāli izpaužas ne tikai kā klimata pasiltināšanās, bet arī kā
klimatisko parādību, tādu kā valdošo vēju virzienu un stipruma izmaiņas, izmaiņas nokrišņu režīmā, u.c.
Vidējās gaisa temperatūras pieaugums Baltijas jūrā un Rīgas līci, pagaidām nav ietekmējis vidējo ūdens
temperatūru. Tomēr vairākas būtiskas jūras vides stāvokļa izmaiņas jau ir konstatētas vai sagaidāmas
pieaugot vidējai gaisa temperatūrai.
Viens no klimata izmaiņu aspektiem, kas ir novērojams Baltijas jūrā, ir dominējošo vēju virziena
izmaiņas. Savukārt mainoties dominējošo vēju virzieniem, sākot jau ar septiņdesmitajiem gadiem, ir
novērojamas izmaiņas Baltijas jūras hidroloģiskajā režīmā, t.i. sālsūdens ieplūdes biežuma un intensitātes
samazināšanās. Izmaiņas Baltijas jūras hidroloģiskajā režīmā nosaka arī „mirušo” zonu izveidošanos.
Savukārt Rīgas līcī, kur piegrunts ūdens slāņa skābekļa krājumi tiek periodiski atjaunoti, izmainītā
hidroloģiskā režīma ietekme uz skābekļa gada dinamiku nav šobrīd konstatējama un arī netiek
prognozēta.
Cilvēka darbība rada vēl nepieredzētas piekrastes un jūras ekosistēmu vides pārmaiņas.
Zvejniecības radītais slogs, piesārņojums no avotiem, kas atrodas uz zemes un jūrā, urbanizācija, vērtīgu
dzīvotņu zaudēšana un degradācija un svešas izcelsmes sugu invāzija pieaug visā pasaulē. Visticamāk, ka
visas šīs ietekmes pastiprinās klimata pārmaiņu dēļ.
Baltijas jūra ir daļēji norobežota jūra ar mazu sāls daudzumu, jo ir ierobežota ūdens apmaiņa ar
Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļu un tajā ietek daudz upju. Šie apstākļi padara jūru īpaši
neaizsargātu pret piesārņojumu ar barības vielām.
Jūras un piekrastes ekosistēmu degradācija novērojama Baltijas jūrā, Melnajā jūrā, Vidusjūrā un
Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā, kā arī Arktikā. Darbības, kas ietekmē vidi, ir sekas mūsu
neatliekamo cilvēcisko vajadzību apmierināšanai, bet tās ietekmē sugas un biotopus, kas attīstījušies
tūkstošiem un miljoniem gadu, — reizēm ietekme ir neatgriezeniska.
Šīs darbības ir saistītas ar augstu un arvien pieaugošu iedzīvotāju blīvumu gar Eiropas piekrasti,
zveju, lauksaimniecības piesārņojumu, rūpnieciskajām ķimikālijām, tūrisma attīstību, kuģniecību,
atjaunojamās enerģijas infrastruktūrām un citām ar jūru saistītām darbībām.
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Īpašas problēmas
•

Neskatoties uz ievērojami uzlaboto notekūdeņu apstrādi, difūzais piesārņojums ar barības vielām,
kas rodas no lauksaimniecības, joprojām ir liela problēma piekrastes un jūras vidē; tas paātrina
fitoplanktona attīstību un var novest pie skābekļa trūkuma plašā teritorijā.

•

Visās Eiropas jūrās atsevišķās vietās dažu smago metālu un noturīgu organisko piesārņotāju
koncentrācija jūras biotopos pārsniedz barības vielu limitus. Lielo nejaušas naftas noplūdes
gadījumu skaits ir samazinājies, bet naftas noplūdes, veicot regulāras darbības, piemēram,
transportēšanu un pārstrādi, joprojām ir ievērojamas. Šīs vielas uzkrājas barības ķēdē.

•

Līdz ar kuģniecības un akvakultūras attīstību izplatās invazīvas sugas, kas var radīt postošas
sekas ekosistēmām un sabiedrībai. Zaudējumi pasaules ekonomikai, kurus izraisa invazīvās sugas
ūdenī, tiek lēsti vairāk par 100 miljardiem USD ik gadu.

•

Visās Eiropas jūrās notiek zvejniecība, kas nav ilgtspējīga un kas apdraud Eiropas zivju krājumu
dzīvotspēju. Joprojām tiek izmantoti tādi destruktīvi zvejniecības paņēmieni kā grunts tralēšana.
Zivis, putni, zīdītāji un bruņurupuči tiek nozvejoti netīši, un jūras dzīvotnes un ekosistēmas cieš
no mehānismu ietekmes. Zvejniecība var izmainīt jūras ekosistēmu.

•

Lai gan jūras un piekrastes dzīvotņu un sugu aizsardzība uzlabojas, iekļaujot piekrastes un jūras
apgabalus “Natura 2000” teritorijās, tas notiek lēni un sarežģīti. Dažu piekrastes un lielākās daļas
jūras dzīvotņu stāvoklis joprojām nav novērtēts; 22 % jūras zīdītājdzīvnieku draud izmiršana.

•

Klimata pārmaiņas izraisa jūras virsmas temperatūras un jūras līmeņa paaugstināšanos. Šo
pārmaiņu rezultātā jūras un piekrastes sugas maina savu ģeogrāfisko atrašanās vietu un sezonālo
izplatību; lai nodrošinātu vides ilgtspēju, zvejniekiem un dabiskajām dzīvotnēm ir arvien vairāk
jāpielāgojas šīm pārmaiņām. Reaģējot uz arvien lielāku CO2 koncentrāciju atmosfērā, okeāna pH
turpina samazināties; koraļļu rifus Eiropas aizjūras teritorijās, kas ir bioloģiskās daudzveidības
centri, apdraud gan temperatūras paaugstināšanās, gan paskābināšanās.
Lai atrisinātu Eiropas piekrastes teritoriju un jūru vides problēmas, ir vajadzīga politiska

iejaukšanās attiecībā uz visām nozarēm, kuras saistītas ar ūdeni, dabu, piesārņojumu, zvejniecību, klimata
pārmaiņām un telpas plānošanu. Vēsturiski tās uzskatīja par atsevišķiem politikas virzieniem, bet līdz ar
Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (MSFD) pieņemšanu 2008. gadā pieeja tiek saskaņota – pārvaldības
pieejā tiek ņemta vērā visa ekosistēma un izvirzīts mērķis sasniegt labu vides stāvokli daudzos konkrētos
ar vidi saistītos aspektos. Jūras stratēģijas pamatdirektīvu papildina Ūdens pamatdirektīva (WFD), kas
regulē ekoloģisko stāvokli piekrastes un pārejas ūdeņos, aplūkojot barības vielu, ķīmisko vielu un
hidromorfoloģisko spiedienu, kā arī Dzīvotņu direktīva un Putnu direktīva, kurās noteikts mērķis saglabāt
atsevišķas jūras un piekrastes dzīvotnes un sugas.
Paredzams, ka jūrniecības, lauksaimniecības un tūrisma nozaru attīstība turpināsies; svarīgs Jūras
stratēģijas pamatdirektīvas turpmākais mērķis būs nodrošināt, lai šī attīstība, izmantojot pārvaldības
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stratēģijas, būtu ilgtspējīga vides saglabāšanas ziņā. Šādas stratēģijas var tikt atbalstītas, īstenojot
plānošanas principus atbilstīgi integrētai piekrastes zonu pārvaldībai (IPZP) un jūras teritoriālajai
plānošanai (JTP).
Baltijas jūras ilgtspējīgai attīstībai īpaši svarīgi ir četri jautājumi, kurus nepieciešams aplūkot visas
Baltijas jūras kontekstā. Tie ir:
• veselīga jūras vide;
• vienota Baltijas valstu enerģētikas politika;
• drošs, tīrs un efektīvs jūras transports;
• ilgtspējīga zivsaimniecība un akvakultūra.
Šiem četriem jautājumiem tiek noteikti kopīgi mērķi un rādītāji to sasniegšanai. Jūras telpa tiem
tiek atvēlēta, balstoties uz Baltijas mēroga vides novērtējumu, kā arī sociālekonomisko ieguvumuzaudējumu analīzi, kur tas nepieciešams.
Baltijas jūra ir unikāla vide, kurā valda īpaši hidrogrāfiskie un klimatiskie apstākļi. Esot savienotai
ar Ziemeļjūru tikai ar seklajiem dāņu šaurumiem, tā ir noslēgta, salīdzinoši sekla, vidēji iesāļa jūra, kas
ziemā dažviet pārklājas ar ledu. Šie vides apstākļi ļauj attīstīties unikālai florai un faunai, tāpēc daudzas
sugas un to biotopi tiek aizsargāti. Bet šīs pašas īpašības padara Baltijas jūru jutīgu, jo īpaši uz
piesārņojumu un pārmērīgu izmantošanu. Tajā pašā laikā Baltijas jūra tiek uzskatīta pat par vienu no
piesārņotākajām jūrām pasaulē.
Pasaulei kļūstot savstarpēji arvien saistītākai, globālās tendences dienu no dienas arvien vairāk
ietekmēs arī Baltijas jūras reģionu. Klimata pārmaiņas ir tikai viens piemērs, kas ietekmē temperatūras un
sāļuma maiņu vai paskābināšanās procesus Baltijas jūrā. Citas tendences ir tirgus un tirdzniecības
liberalizācija, reģionu augošā politiskā loma, pieaugošais pieprasījums pēc dabas resursiem un
atjaunojamiem enerģijas veidiem. Neskatoties uz iespējām, ko šīs tendences var sniegt, mēs nevaram būt
droši par to patieso ietekmi uz vidi vai reģiona sociālekonomisko attīstību. Jau šodien jaunās
saimnieciskās vajadzības rada pieaugošu slodzi uz tā jau ierobežotajiem jūras resursiem. Mainīgie uzskati
par labumiem, ko mēs varam iegūt no Baltijas jūras, var šo slodzi vēl vairāk palielināt.
Šo tendenču ietekmē Baltijas jūra mainās arī kā plānošanas telpa. Jau šobrīd jūras telpa ir ļoti
pieprasīta, un, jo vairāk lietotāju pretendē uz to, jo ierobežotāka tā paliek, un tās vērtība pieaug. Tā kā
jūras telpu paplašināt nevar, būtiski plānot tās lietošanu sistemātiski un saskaņoti.
HELCOM Baltijas jūras rīcības plāns risina visas nozīmīgākās vides problēmas, lai līdz 2021.
gadam atjaunotu labu ekoloģisko stāvokli. Turklāt, iegūstot jaunus datus, iespējams, ka arvien vairāk
apdraudētiem biotopiem tiks nodrošināts aizsardzības statuss un veidosies labi apsaimniekots
aizsargājamo teritoriju tīkls.
Vērtējot tuvākās attīstības prognozes sagaidāms ievērojams jūras vēja parku kopējo saražoto
megavatu pieaugums. Tas ir saistīts ar kopējo jūras vēja parku platību pieaugumu. Nacionālie
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atjaunojamās enerģijas politikas mērķi varētu radīt labvēlīgu klimatu investīcijām un izaugsmei līdz 2020.
gadam un arī pēc tam, sekojot ES mēroga mērķiem attiecībā uz atjaunojamās enerģijas ražošanu.
Sagaidāms pastāvīgs transporta pieaugums. Kaut arī degvielas cenu dēļ kravu pārvadājumi
sadārdzināsies, kravas kuģu skaits, kopējais pārvadājumu biežums un transportētais daudzums
(beramkravas un konteinerkravas) pieaugs. Tas notiks vienlaikus ar paaugstinātajiem kuģošanas drošības
standartiem un vides aizsardzības prasībām attiecībā uz kuģu radītajām emisijām.
Visās ostās nacionālo stratēģiju ietvaros plānotas investīcijas ostu infrastruktūrai, tādās kā kanālu
padziļināšanā un kravu pārkraušanas iekārtās. Aizvien svarīgāki kļūs savienojumi ar iekšzemi. Dažas
ostas, piemēram, Ščecinas, Gdaņskas, Klaipēdas, Kaļiņingradas, jau ieplānojušas paplašināšanu, t.sk.
sašķidrinātās gāzes termināļa (SGT) celtniecību. Šī būvniecība ir saskaņota ar Eiropas stratēģiju. Arvien
populārāka kļūs atpūtas laivošana un kuģošana, pateicoties tūrisma nozares izaugsmei.
Tuvākajā nākotnē jānodrošina piekrastes un jūras telpas apvienota Ilgtspējīga attīstība, kas apvieno
trīs sfēras – vides, ekonomikas un sociālo sfēru.
Lai nodrošinātu šo attīstību jānodrošina secīgu politikas plānošanas, stratēģisko dokumentu,
normatīvo aktu un vietējās attīstības dokumentu izstrādi un to saskaņotību, nodrošinot attiecīgā līmeņa
dokumentā paredzēto darbību un mērķu sasniegšanai paredzēto rīcību iekļaušanu zemāka līmeņa
dokumentā. Viens no šīs plānošanas līmeņiem – normatīvie akti, kas regulē konkrētas darbības, nosaka
atbildīgos par konkrētām jomām un reglamentē vietējās plānošanas ietvaru.
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2. Priekšnosacījumi nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos
Latvijā 496 kilometrus garā Baltijas jūras piekraste ar lielām un mazām ostām un Baltijas jūras
reģionā garākajām smilšu pludmalēm ir būtiska valsts tēla komponente un nozīmīgs attīstības resurss, kas
daudzu gadsimtu garumā ir pozitīvi ietekmējis Latvijas attīstību un starptautisko atpazīstamību. Jūras
krasts Latvijas teritorijā ir daudzveidīgs. Aptuveni trešdaļā tā kopgaruma ir stāvkrasti, aptuveni 20
procenti jūras krasta ir ietverti salīdzinoši blīvi apbūvētās pilsētu un ciemu teritorijās.
Pašlaik piekrastes izmantošanā veidojas dažādu interešu konflikti, kas bieži pārsniedz atsevišķu
pašvaldību un nozaru kompetenci, bet valsts politika piekrastes attīstībai nav noteikta. Tāpēc Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030” Baltijas jūras un Rīgas līča piekrasti ir noteikusi par
nacionālo interešu telpu, kur dabas un kultūras mantojuma saglabāšana jālīdzsvaro ar ekonomiskās
attīstības veicināšanu, īstenojot mērķtiecīgu valsts politiku.
Šobrīd piekrastes sauszemes daļas izmantošanu nosaka Meža likums, Aizsargjoslu likums un
Būvniecības likums, kuru noteiktās normas tiek ievērotas pašvaldību teritorijas plānojumos, bet jūras
izmantošanu- Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likums. Zvejniecības likums nosaka Latvijai
pieejamo zivju resursu izmantošanas un pārvaldības sistēmu, tai skaitā, to pētījumus un
aizsardzību gan teritoriālajos, gan ekskluzīvās ekonomiskās zonas ūdeņos. Likums „Par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām” reglamentē darbības īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas
izveidotas gan piekrastes sauszemes daļā, gan jūrā.
Pašlaik normatīvajos aktos (Civillikums, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums,
10.01.2012. MK noteikumi Nr.38 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība" ) nav
viennozīmīgi noteikta apsaimniekošanas un būvniecības kārtība pludmalē.
Būvniecības likums deleģē MK noteikt īpašu būvniecības procesa kārtību LR teritoriālajos ūdeņos
un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, taču tā nav izstrādāta.
Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likums (pieņemts LR Saeimā 2010.g.28.oktobrī)
nosaka jūras ūdeņu izmantošanas principus, kā arī darbības, kurām nepieciešama atļauja vai licence.
Saskaņā ar likumu tiks izstrādāta jūras stratēģija, kārtība par atļauju un licenču izdošanu, apturēšanu vai
anulēšanu, prasības būvju būvniecībai, ekspluatācijai un demontāžai jūrā.
Likums

„Par

kultūras

pieminekļu

aizsardzību”

nosaka,

ka

kultūras

pieminekļi

ir

kultūrvēsturiskā mantojuma daļa - kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas, ēkas, mākslas darbi,
iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru
saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm.
Kultūras pieminekļu aizsardzība ir pasākumu sistēma, kas nodrošina kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu un ietver tā uzskaiti, izpēti, praktisko saglabāšanu, kultūras pieminekļu izmantošanu un to
popularizēšanu. Attiecībā par zemūdens mantojuma aizsardzību un izmantošanu šobrīd spēkā ir MK
2003.gada 26. augusta noteikumi Nr. 474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību,
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izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”,
kur 4.punktā tiek noteikts, ka arheoloģiskie kultūras pieminekļi var atrasties zemē, virs zemes vai ūdenī.
Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz teritorijas attīstības plānošanas sistēmas
izveidošanu, lai veicinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu valsts attīstību. Pamatnostādņu risinājumi, piemēram,
tematisko plānojumu izstrāde, izriet no likumprojektā noteiktā.
Piekrastes novietojums jūras un sauszemes saskares joslā ir veicinājis savdabīgus dabas un
ekonomiskos procesus, kuru mijiedarbības rezultātā ir izveidojies vienots piekrastes dabas un kultūras
mantojums.
Sauszemē piecu kilometru platā joslā no jūras krasta pašlaik atrodas 30 Īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas vai to daļas. Tās aizņem aptuveni 34 procentus no šīs joslas kopplatības un tajās iekļautā jūras
krasta kopgarums ir aptuveni 49 procenti no visas jūras krasta līnijas.
Esošais normatīvais regulējums nodrošina tiesisko pamatu vienotā dabas un kultūras mantojuma
aizsardzībai. Tomēr vienotais piekrastes dabas un kultūras mantojums ir ne vien piekrastes nozīmīgākā
vērtība, bet arī piekrastes funkcionālās izmantošanas pamats, jo attīstības resursi piekrastē ir telpiski
ierobežoti, bet citu resursu piesaiste vai saimnieciskās darbības pārstrukturizēšana prasa papildus
izdevumus. Tā kā pašlaik pieejamais finansējums vienotā piekrastes dabas un kultūras mantojuma
saglabāšanai un apsaimniekošanai ir nepietiekams, aizvien nozīmīgāks kļūst jautājums par vienotā
piekrastes dabas un kultūras mantojuma pilnvērtīgu izmantošanu un attīstīšanu, lai piesaistītu finanses
gan tā aizsardzībai, gan pievienotās vērtības palielināšanai. Īpaši aktuāls tas ir situācijā, kad:
• samazinās

aktivitāte

piekrastei

raksturīgajos

(zvejniecība,

zivjapstrāde,

kūrortsaimniecība) ekonomiskās darbības virzienos, kas būtiski ietekmē pastāvīgo iedzīvotāju
skaitu un tradicionālo dzīves veidu;
• pieaug interese par piekrastes izmantošanu tūrismā, atpūtā, sportā un piekrasti kā otro
mājvietu, kas būtiski paplašina un dažādo turpmākās izmantošanas mērķus un funkcijas;
• pastiprinās klimata pārmaiņu ietekme. Piekrastē tā ir izteiktāka nekā iekšzemē, bet
attīstības plānošanā pašlaik tiek ņemta vērā nepietiekami;
• piekrastes pašvaldības aktīvi uzsāk jaunu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
izstrādi.
Raksturīgākie ekonomiskās darbības virzieni piekrastē vairāku gadsimtu garumā ir zvejniecība,
zivjapstrāde, ostu darbība un pakalpojumu sniegšana atpūtniekiem. Pēdējā desmitgadē būtiskas pārmaiņas
ir notikušas zvejniecībā. Īstenojot pasākumus Latvijas zvejas flotes kapacitātes līdzsvarošanai ar Latvijai
pieejamajiem zivju resursiem, rūpnieciskajā zvejā aiz 20 metru izobatas iesaistīto komersantu skaits no
2000.līdz 2010.gadam ir samazinājies (1. attēls).

11

Gala	
  ziņojums	
  	
  

	
  

	
  

Licencēto rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieku skaits
no 2000.-2010.gadam
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1.attēls. Zvejas tiesību nomnieku skaits rūpnieciskajā zvejā aiz 20 metru dziļuma
Tai pat laikā zvejas tiesību nomnieku skaits piekrastes ūdeņos līdz 20 metru dziļumam kopš 2006.
gada ir gandrīz nemainīgs. Tas liecina par noturīgu iedzīvotāju interesi par zveju piekrastē, tomēr šajā
zvejniecības sektorā iegūst tikai ap četriem procentiem no kopējās Latvijas nozvejas.
Līdz ar ekonomiskās aktivitātes samazināšanos, mainās arī ainava: samazinoties zvejas aktivitātei,
mainoties zvejas tehnoloģijai un zvejas rīkiem, izzūd ar zvejniecību saistītie elementi (laivas, tīklu būdas
u.c.). Samazinoties pastāvīgo iedzīvotāju skaitam, samazinās zemes izmantošana lauksaimniecībā un
atklāto ainavu īpatsvars. Lauku atbalsta dienesta 2010.gada apsekojumā par lauksaimniecībā
izmantojamās zemes stāvokli, konstatēts, ka piekrastes vietējās pašvaldībās netiek apstrādāti 15 līdz 55
procenti no lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Turklāt 83 procentos novadu (Salacgrīvas, Limbažu,
Carnikavas, Engures, Rojas, Dundagas, Ventspils, Pāvilostas, Grobiņas, Rucavas) neapstrādātās zemes
īpatsvars pārsniedz vidējo rādītāju Latvijā (16 procenti)1.
Piekrastes attīstīšanu ierobežo arī tas, ka:
• piekrastes josla2 ir valsts īpašums, bet pašvaldību finanšu ieguldīšana cita īpašumā nav
pieļaujama;
• esošajos normatīvajos aktos nav noteikts kūrortu statuss,
• nav noteikta pašvaldību kompetence jūras telpiskajā plānošanā. Jūras izmantošana kļūst
aizvien intensīvāka un daudzveidīgāka - pieaug interese par zemes dzīļu resursu ieguvi jūrā,
alternatīvo energoresursu (vēja, jūras viļņu un siltuma enerģija) izmantošanu un zemūdens

1

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/nov/lauksaimnieciba-izmantojamas-zemesapsekosanas-rezultati/
2
saskaņā ar Koncepciju par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts
vārda (apstiprināta ar MK 2008.gada 29.aprīļa rīkojumu Nr.241 „Par Koncepciju par Baltijas jūras un Rīgas jūras
līča piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda”) piekrastes josla ir piekrastes daļa, kuras iekšējā
robeža tiek noteikta pa konkrēta/noteikta īpašuma robežu un ārējā robeža pa līniju jūrā, ko veido 5 m izobatu
koordinātas
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kultūras mantojumu. Taču pašlaik darbības jūrā tiek atļautas ar ikreizējiem MK rīkojumiem
konkrētiem gadījumiem, zemūdens kultūras pieminekļi nav noteikti.
Pēdējā desmitgadē ir izveidotas jahtu piestātnes Liepājā, Pāvilostā, Ventspilī, Rojā, Engurē,
Lielupē, Rīgā, Salacgrīvā un Kuivižos. Piekrastes apmeklētājiem ir interese par līdzdalību piekrastes
zvejā, taču oficiāli šāds pakalpojums nav pieejams. Saskaņā ar akcizētās degvielas izmantošanas
nosacījumiem, to nedrīkst izmantot tūrisma pakalpojumu sniegšanai.
Nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu apgrūtina tas, ka piekrastes pašvaldību īpašumā ir
ierobežots skaits vai atsevišķās pašvaldībās nav neviena piemērota zemesgabala, uz kura varētu
nodrošināt tās attīstīšanu.

2.1. Klimata pārmaiņu ietekme uz Baltijas jūras ekosistēmu
Globālā klimata maiņa nosaka vairākas Baltijas jūrā notiekošas izmaiņas, kuras ir gan līdzīgas, gan
atšķirīgas no tām, kas novērojamas saldūdeņos. Līdzīgi kā saldūdeņos, gaisa temperatūras pieaugums
nosaka īsāku ledstāves periodu un mazāku ar ledu pārklātā ūdens baseina izmēru. Tas savukārt atsaucas
uz pogaino roņu populāciju, jo to mazuļu izdzīvošana ir tiešā veidā atkarīga no ledus klātbūtnes ziemas
sezonā. Tai pašā laikā ūdens temperatūras pieaugums, atšķirībā no saldūdens ekosistēmām, var tikt
novērots tikai atsevišķās lokālās vietās. Tomēr būtiskākās novērojamās izmaiņas ir saistītas ar izmaiņām
ziemas vēju virzienos, kas nosaka to, ka Baltijas jūra saņem būtiski mazākas sālsūdens ieplūdes no
Ziemeļjūras. Tā rezultātā Baltijas jūrā ir novērojams gan kopējais sāļuma samazinājums, gan būtiski
pastiprināta Baltijas jūras dziļo baseinu piegrunts ūdens masu stagnācija. Sāļuma samazināšanās rezultātā
sugas, kuru sāļuma tolerances slieksnis ir pārsniegts, pamet izdzīvošanai nepiemērotos baseinus. Savukārt
piegrunts ūdeņu stagnācijas rezultātā veidojas plaši piegrunts ūdens rajoni, kuros nav skābekļa, bet ir
novērojams sērūdeņradis, kas padara šos rajonus nepiemērotus dzīvošanai.
Arī Rīgas līcī ir novērojams sāļuma samazinājums, pēdējo trīsdesmit gadu laikā samazinoties
sāļumam vidēji par vienu promili. Bez tam, neskatoties uz to ka Rīgas līča ūdens tiek regulāri samaisīts
visā ūdens staba dziļumā, veidojas skābekļa deficīta apstākļi Rīgas līča centrālajā daļā, ko nosaka
sezonālā termālā stratifikācija. Pieaugot gaisa temperatūrai, ir sagaidāms, ka Rīgas līcī vasaras sezonā
novērojamā vertikālā termālā stratifikācija būs izteiktāka un ilglaicīgāka, kas noteiks izteiktu skābekļa
deficītu, skābekļa koncentrācija mazāka par 4 mg/l, Rīgas līča centrālās daļas piegrunts ūdeņos. Tas
savukārt noteiks izmaiņas grunts – ūdens robežslāņa bioģeoķīmiskajos procesos. Piemēram, skābekļa
deficīta apstākļos nitrāti pārstāj izdalīties no grunts vai tiek uzņemti gruntī. Savukārt fosfāti un amonijs
sāk izdalīties intensīvāk.
Atsevišķu pētījumu ietvaros, modelējot jūras ekosistēmas potenciālās izmaiņas pie vairākiem
klimata scenārijiem, tika konstatēts, ka ne slodžu palielināšana, ne samazināšana, kā arī temperatūras
pieaugums neietekmē slāpekļa un fosfora koncentrāciju izmaiņu tendences. Tai pašā laikā slodžu
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palielināšana vai samazināšana būtiski ietekmē slāpekļa koncentrācijas. Bez tam modelēšanas rezultāti
parāda fosfora būtisko lomu Rīgas līča ekoloģiskās kvalitātes sasniegšanā, jo, ja netiks veikti papildus
pasākumi fosfora slodžu samazināšanai, tad Rīgas līča fitoplanktona attīstību limitēs slāpeklis, kas
savukārt radīs labvēlīgus apstākļus biežākai un intensīvākai zilaļģu ziedēšanai.
2009.gadā modelēšanā iesaistīti veikto eksperimentu rezultāti ar Rīgas līča mikroskopisko aļģu –
fitoplanktona cenozēm. Noskaidrots, ka visās gada sezonās, ūdens temperatūrai paaugstinoties par +2 un
+4°C un barības vielu koncentrācijām esot dabiskā līmenī, palielinās fitoplanktona biomasa un mainās
sugu struktūra, samazinoties sugu daudzveidībai. Ziemas sezonas cenozē samazinājās arktisko sugu un
pieauga mēreno ūdeņu sugu īpatsvars, vasaras cenozē izteikti dominēja viena grupa – zilaļģes. Īslaicīgo
eksperimentu rezultātu ekstrapolēšana garākam laika posmam Rīgas līča ekosistēmas pārmaiņu prognozei
būs nākošais uzdevums.
Savukārt Baltijas jūras atklātajā daļā, kas pēc ģeomorfoloģiskajiem rādītājiem būtiski atšķiras no
Rīgas līča, temperatūras paaugstināšanās ūdens slāņa cenozēs varētu izraisīt īslaicīgu biomasas
pieaugumu uz procesu paātrinājuma rēķina pavasarī, taču vienlaikus arī paātrinātu termālās stratifikācijas
iestāšanās laiku. Tādējādi fitoplanktonam pieejamo barības vielu daudzums samazinātos, attiecīgi arī
fitoplanktona produkcija būtu mazāka un pārsvarā būtu sugas ar heterotrofo barošanās veidu.
Fitoplanktona struktūras izmaiņas varētu nelabvēlīgi ietekmēt mikroskopisko vēžveidīgo - zooplanktona
barošanās apstākļus, kura tālāka intensīva attīstība, par spīti paaugstinātajai temperatūrai, varētu būt
traucēta. Zooplanktona apjoms savukārt ietekmē zivju mazuļu barošanos un attīstību.
Baltijas jūras bentiskajās cenozēs Ziemeļjūras ūdens ieplūžu un skābekļa koncentrācijas
samazināšanās pēdējos 30 gados izraisījusi sugu struktūras maiņu – ilgstoši dzīvojošus, pie substrāta
piestiprinājušos dzīvniekus nomainījuši mobili organismi, kuri ātri reaģē uz vides izmaiņām. Ja vides
tendences saglabājas – un temperatūras paaugstināšanās kopā ar termālo stratifikāciju to ietekmi vēl
pastiprina, tad tiek ietekmēta ekosistēmas pašattīrīšanās spēja, jo nemobilie organismi ir galvenie ūdens
attīrītāji no tajā esošajām organisko vielu daļiņām.

2.2. Krasta erozijas draudi
Līdzīgi kā daudzviet pasaulē, Latvijas krasta zonā dažu pēdējo gadu desmitu laikā ir vērojamas
būtiskas izmaiņas – krasta erozija ir pastiprinājusies, pieaugusi tās izplatība. Galvenie šādu izmaiņu
iemesli ir divi: biežākas un spēcīgākas vētras, kā arī antropogēno faktoru izraisītais arvien pieaugošais
sanešu deficīts.
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2.attēls. Jūras krasta procesi Latvijā 1992-2007 (Rīgas līcis)
KALME projekta ietvaros veikti detāli pētījumi attiecībā uz Baltijas Jūras ūdens līmeņa izmaiņām
un krasta erozijas draudiem, izstrādājot metodiku, pēc kuras iespējams veikt ilgtermiņa prognozes krasta
procesu modelēšanā. Atbilstoši prognozēm, Baltijas jūras ūdens līmenis līdz 2100. gadam celsies par 18
līdz 59 centimetriem. Šāda līmeņa celšanās var būtiski ietekmēt pašreizējo apbūvi. Piemēram, jūras
līmeņa celšanās par 20 centimetriem Salacgrīvas novadā ietekmēs Kuivižu ostas būves, bet tā
paaugstināšanās par 70 centimetriem skars arī visu Salacgrīvas ostas infrastruktūru.
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3. attēls. Jūras krasta atkāpšanās prognoze 50 gadiem (līdz 2058-60.gadam) (kartes fragments).
Baltijas jūras ūdens līmenis līdz 2100. gadam celsies par 18 līdz 59 centimetriem. Šāda līmeņa
celšanās var būtiski ietekmēt pašreizējo apbūvi. Piemēram, jūras līmeņa celšanās par 20 centimetriem
Salacgrīvas novadā ietekmēs Kuivižu ostas būves, bet tā paaugstināšanās par 70 centimetriem skars arī
visu Salacgrīvas ostas infrastruktūru.
Vējuzplūdu pastiprināšanās būtiski ietekmēs arī jūras un upju ieteku krastu eroziju. KALME
2010.gada ziņojumā norādīts, ka šo procesu rezultātā turpmāko 15 gadu laikā Latvija zaudēs vairāk nekā
310 hektārus (vidēji ap 20 hektāriem gadā) no sauszemes teritorijas un erozija aptvers vairāk nekā 258
kilometrus, jeb 51,5 procentus no jūras krasta līnijas kopgaruma. Paredzams, ka 2058.gadā erozijas skartā
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krasta kopgarums palielināsies par 20 procentiem un noskaloto platību apjoms pieaugs līdz 1000
hektāriem, ietverot arī būves un infrastruktūras objektus. Prognozēts, ka lielākais erozijas apdraudējums
sagaidāms Ventspils, Engures, Rojas, Pāvilostas, Nīcas un Rucavas novados (4.attēls).
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4.attēls. Prognozes par krasta erozijas intensitāti piekrastes pašvaldībās 2058.gadā (KALME
dati, aprēķināti administratīvi teritoriālā iedalījuma vienībām 2010.gadā)
Erozijas risks ar tiešu apdraudējumu apbūvei paredzams Saulkrastos posmā no bijušās glābšanas
stacijas līdz Skultes ostai, Jūrmalā no Bulduriem līdz Dubultiem, Bigauņciemā, Ragaciemā, Apšuciemā,
Engurē uz dienvidiem no ostas, Abragciemā, Mērsraga dienvidaustrumu daļā, Upesgrīvā, Valgalciemā,
Kaltenē, blīvi apbūvētajā krasta joslā Rojā, Ventspils Staldzenes iecirknī, Pāvilostā un iepretī Liepājas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Rīgas pilsētā erozijai pakļautā krasta kopgarums sasniegs 5,4 kilometrus
(aptuveni 41 procents no krasta kopgaruma Rīgas pilsētā) un noskalotā platība, galvenokārt priekškāpas,
pelēkās kāpas un mežs - ap 16 hektāriem. Vecāķu - Mangaļu posmā notiks epizodiska kāpu erozija un
lēna priekškāpas pārvietošanās iekšzemes virzienā 0,5 – 0,8 km garā iecirknī. Sevišķi stiprās vētrās
Vecāķos iespējama daļēja priekškāpas noskalošana, intensīvas rekreācijas dēļ tās dabiska atjaunošanās
nenotiks. Daugavgrīvas salā erozijas zona pagarināsies līdz 2,5 kilometriem, bet noskalotais krasts
iekšzemes virzienā atkāpsies par 40 - 60 metriem. Īpaši augsts erozijas risks (>5m/gadā), kas apdraud
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rūpniecisko apbūvi, Daugavgrīvas salā tiek prognozēts aptuveni viena kilometra garumā uz rietumiem no
Daugavas ietekas.
Lai gan jautājumi par valsts, pašvaldību un citu zemes īpašnieku kompetenci piekrastes joslas
apsaimniekošanā un krastu erozijas ierobežošanā pašlaik tiesību aktos nav risināti pietiekami un ne visos
piekrastes pašvaldību teritorijas plānojumos ir noteiktas erozijai pakļautās vietas un nosacījumi to
izmantošanai un apbūvei, krastu erozijas mazināšanai Latvijā tiek veidoti dažādi nostiprinājumi laukakmeņu un/vai būvgružu krāvumi, lēzeni betona plātņu klājumi, mūrētas vai betonētas vertikālas
sienas, gabioni, koka pāļi, smilšu maisu vaļņi u.c. Precīzs nostiprinātā jūras krasta kopgarums nav
noteikts, jo nostiprinājumi, kurus pie saviem zemes gabaliem ir veidojušas privātpersonas, ir grūti
identificējami un uzmērāmi. Masīvi (konstrukciju tipa) krasta nostiprinājumi pēc KALME 2008.gada
apsekojuma datiem ir izveidoti aptuveni 5,8 kilometros, taču tikai atsevišķās vietās, piemēram, pie
Užavas bākas un uz ziemeļiem no Venstpils ostas ziemeļu mola, to tehniskais stāvoklis ir labs un
nodrošina apdraudēto objektu aizsardzību ilgtermiņā. Lai aizsargātu Liepājas NAI un nodrošinātu visu
Liepājas pilsētas notekūdeņu attīrīšanu (55 000 kubikmetri diennaktī), 2006.- 2007.gadā tika izveidotas
pagaidu aizsargbūves – gabioni. Lai gan to būvniecība izmaksāja 631 150 tūkstošus latu un uzturēšanas
izmaksas gadā ir vismaz 3000 latu, NAI aizsardzību gabioni nodrošina tikai uz 10 gadiem. Tāpēc ir
izstrādāta dokumentācija un saņemtas atļaujas efektīvai aizsargbūvei, kuras izveidošanai nepieciešami 3,5
miljoni latu. Visā piekrastē masīvas konstrukcijas KALME eksperti iesaka veidot 6,5 kilometru garumā
(Liepājas NAI, Pāvilostas un Ventspils ziemeļu daļā, Jūrmalas centrālajā daļā un Daugavgrīvas salā), bet
vienkāršotas konstrukcijas nepieciešams izveidot 18,0 kilometru garumā (pie Akmeņraga bākas, Rojas
dienvidos, pie Kaltenes un Valgalciema, Upesgrīvas, Bērzciema, Abragciema, Bigauņciema,
Zvejniekciema un Vitrupes ietekas).
Pašreiz Latvijā veiktās aktivitātes klimata pārmaiņu seku mazināšanai ir vērstas uz negatīvo seku
novēršanu, mazāku uzmanību pievēršot rīcībām, kas vērstas uz piekrastes noturības paaugstināšanu un
pielāgošanos (adaptāciju) klimata pārmaiņu ietekmēm. Faktiski jāatzīmē, ka konkrētās darbības būtu
nosedzamas ar konkrētu kopējo politiku klimata pārmaiņu ietekmes samazināšanā un tikai nākošajā etapā
paredzot konkrētas darbības seku novēršanai.

3. Kopsavilkums par nacionālā līmeņa stratēģiskajiem dokumentiem, kas paredz Baltijas
jūras attīstību vai Baltijas jūras resursu pieejamības attīstību.
Atbilstoši piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnēm 2011-2017 definēts Piekrastes telpiskās
attīstības politikas mērķis:
Piekraste - ekonomiski aktīva, daudzfunkcionāla telpa, kurā klimata pārmaiņu ietekme tiek
mazināta ar kvalitatīvu infrastruktūru un tiek īstenota laba pārvaldība.
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Vides politikas pamatnostādnes 2009 – 2015.gadam ir vidēja termiņa politikas plānošanas
dokuments. Pamatnostādņu virsmērķis – nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē,
īstenojot ilgtspējīgu attīstību, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas
resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un informētību par
vides stāvokli
Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likums. Likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas jūras vides
aizsardzību un pārvaldību, lai panāktu un saglabātu labu jūras vides stāvokli, veicinātu vides aizsardzības
prasību un laba jūras vides stāvokļa panākšanai nepieciešamo pasākumu iekļaušanu to jomu politikas
plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos, kuras ietekmē jūras vidi. Lai panāktu un saglabātu labu
jūras vides stāvokli, līdz 2015.gadam izstrādā Pasākumu programmu. Likums nosaka prasības attiecībā uz
Pasākumu programmu.
Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” reglamentē darbības īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās, kas izveidotas gan piekrastes sauszemes daļā, gan jūrā.
1997. gada 5. februāra likums „Aizsargjoslu likums”.
Pašvaldību saistošie noteikumi – galvenais normatīvais akts, kurā katra pašvaldība nosaka
atkritumu apsaimniekošanas kārtību savā administratīvajā teritorijā;
Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam (Ministru kabineta
2011.gada 20.aprīļa rīkojums Nr. 169).
Uzdevums izstrādāt Piekrastes telpiskās attīstības stratēģiju ir noteikts MK 2008.gada 12.augusta
sēdes protokollēmumā (protokols Nr.58, 4.§) „Par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā
konstatētajām problēmām, kas kavē pašvaldību attīstību un teritorijas plānošanu”.
Pamatnostādņu izpratnē piekraste ir Baltijas jūras un sauszemes saskares josla, kurā norit jūras
krasta ģeoloģiskie procesi (erozija un akumulācija), ir savdabīga jūras un krasta ainava, ko veido
pludmale, stāvkrasti, upju grīvas, randu pļavas, kāpas, lagūnu ezeri, bākas, moli, ostas, ostu pilsētas,
ciemi un viensētas, kur dzīvesveids (zveja jūrā, zivju apstrāde, jūraszāļu vākšana) un kultūras mantojums
(apbūve, dialekti, tradīcijas u.c.) atšķiras no iekšzemes. Lai nodrošinātu tās saglabāšanu un attīstīšanu, ir
nepieciešama īpaša valsts atbalsta politika, kas jāīsteno mērķteritorijā, kuru nosaka MK, ņemot vērā
pieejamās ilgtermiņa prognozes par klimata pārmaiņu ietekmi piekrastē, HELCOM rekomendācijas, kā
arī vietējo pašvaldību, ministriju, zinātniski pētniecisko institūciju un sabiedrības priekšlikumus.
Nacionālajā attīstības plānā 2007.-2013.gadam (MK 2006.gada 4.jūlija noteikumi Nr.564) attiecībā
uz reģionālo politiku ir uzsvērta nepieciešamība veicināt visas valsts teritorijas līdzsvarotu un
policentrisku attīstību, ievērojot visas valsts teritorijas un atsevišķu tās daļu īpatnības un iespējas,
samazinot nelabvēlīgās atšķirības starp tām, kā arī saglabāt un attīstīt katras teritorijas dabas un
kultūrvides raksturīgās iezīmes un attīstības potenciālu. Latvijas dabiskās vides kvalitāte ir nacionāla
vērtība un nozīmīgs valsts un reģionu attīstības resurss.
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Rīgas plānošanas reģiona (RPR) attīstības programmā 2005.-2011.gadam (apstiprināta RPR
Attīstības padomē 2005.gada 7.janvārī) jūras līcis un piekraste ir novērtēta kā viena no RPR „stiprajām
pusēm” un piekrastes integrēta attīstība ir noteikta kā viens no rīcības virzieniem. Tā ietvaros paredzēts
sekmēt piekrastes vērtību saglabāšanu un attīstību, kā arī daudzveidīgas saimnieciskās darbības attīstību
piekrastē.
Zemes politikas pamatnostādnēs 2008.–2014.gadam (apstiprinātas ar MK 2008.gada
13.oktobra rīkojumu Nr.613 „Par Zemes politikas pamatnostādnēm 2008.–2014.gadam”) norādīts,
ka Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes teritorijās ir izveidojies konflikts starp paaugstinātu
pieprasījumu krasta kāpu aizsargjoslas un tai piegulošo zemju izmantošanā un Baltijas jūras un Rīgas
jūras līča normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem. Piekrastes teritorija šobrīd ir īpaši pieprasīta
gan rekreācijas vajadzībām, gan individuālajai apbūvei, līdz ar to, lai nodrošinātu zemes politikas
īstenošanu, viens no plānotajiem uzdevumiem ir piekrastes teritorijas apsaimniekošanas pilnveidošana.
Zemes pārvaldības likuma koncepcija (apstiprināta ar MK 2010.gada 19.aprīļa rīkojumu
Nr.214 „Par Zemes pārvaldības likuma koncepciju”) ir ietvars Zemes pārvaldības likuma izstrādei.
Koncepcijā ietverti vairāki jautājumi, kas ir būtiski arī piekrastes kontekstā un prasa normatīvo
regulējumu, piemēram, zemes izmantošana sabiedrības vajadzībām (pieeja piekrastei), pludmales
īpašumtiesības, nekustamā īpašuma īpašnieku tiesības un pienākumi, zemes degradācija dažādu faktoru
ietekmē.
Vides

politikas

pamatnostādnēs

2009.–2015.gadam

(apstiprinātas

ar

MK

2009.gada 31.jūlija rīkojumu Nr.517 „Par Vides politikas pamatnostādnēm 2009.–2015.gadam”)
uzsvērts, ka, lai saglabātu zemi kā ilgtspējīgu resursu, nepieciešams īstenot zemes politiku valsts līmenī
un teritorijas plānošanu visos līmeņos, ieskaitot piekrastes integrētu apsaimniekošanu. Attiecībā uz jūras
vides kvalitāti un aizsardzību ir noteikts, ka viens no instrumentiem laba jūras stāvokļa sasniegšanai ir
jūras plānošanas principu izstrāde un piemērošana, sabalansējot ar jūru saistītās saimnieciskās intereses ar
dabas vērtību aizsardzību.
Vides monitoringa programmas pamatnostādnes 2009.-2012.gadam (apstiprinātas ar MK
2009.gada 11.marta rīkojumu Nr.187 „Par Vides monitoringa programmas pamatnostādnēm
2009.-2012.gadam”) ir ietvars vides monitoringa nodrošināšanai, nosakot valsts finansētajam vides
monitoringam vienotu struktūru un institūcijas, kas ir atbildīgas par monitoringa nodrošināšanu.
Piekrastes telpiskās attīstības plānošanai būtiskākie ir jūras ūdeņu, peldvietu ūdens kvalitātes, dzeramā
ūdens kvalitātes, Natura 2000 vietu un mūsdienu ģeoloģisko procesu monitorings, kura ietvaros tiek
organizēti jūras un upju krastu riska zonu ģeoloģisko procesu novērojumi, nosakot noskalotās platības.
Bioloģiskās

daudzveidības

nacionālā

programma

(MK

2000.gada

16.maija

sēdes

protokollēmums (prot. Nr.23, 22.§) „Par bioloģiskās daudzveidības nacionālo programmu”) ietver
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mērķus un rīcības, kas attiecas uz piekrastes un Baltijas jūras bioloģiskās daudzveidības un ainavu
saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu.
Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programmā 2008.-2015.gadam
(apstiprināta ar MK 2007.gada 20.decembra rīkojumu Nr.830 „Par Plūdu riska novērtēšanas un
pārvaldības nacionālo programmu 2008.–2015.gadam”) uzsvērts, ka līdz šim jūras krastam ir pievērsta
nepietiekama uzmanība saistībā ar vēja radītajiem uzplūdiem, kas klimata pārmaiņu rezultātā pastiprinās
ar katru gadu un rada aizvien lielākus draudus. Saskaņā ar Ūdens apsaimniekošanas likumu par plūdu
riska novērtējumu un pārvaldībai nepieciešamo karšu un plānu izstrādi ir atbildīga valsts sabiedrība ar
ierobežotu atbildību “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, kas nodrošina Ūdens
apsaimniekošanas likumā noteikto upju baseinu apsaimniekošanas plānu izstrādi un apsaimniekošanas
plānu pasākumos integrē plūdu riska pārvaldības plānus.
Enerģētikas attīstības pamatnostādnēs 2007.–2016.gadam (apstiprinātas ar MK 2006.gada
1.augusta rīkojumu Nr.571 „Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2007.–2016.gadam”) ir
norādīts, ka vēja ģeneratoru uzstādīšana jūrā ir veids atjaunojamās enerģijas izmantošanai valstī.
Zivsaimniecības nozares stratēģiskajā plānā 2007.- 2013.gadam (apstiprināts ar MK
2007.gada 11.aprīļa rīkojumu Nr.201 „Par Zivsaimniecības nozares stratēģisko plānu 2007.–
2013.gadam”) identificēta esošā situācija un mērķi, kas sasniedzami zivsaimniecības nozarē, tai skaitā no
zivsaimniecības atkarīgo reģionu (t.i. piekrastes daļu, kurās notiek aktīva zivsaimnieciskā darbība),
ilgtspējīgā attīstībā. Pamatojoties uz šo plānu, ir izstrādāta Rīcības programma Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadam (apstiprināta Eiropas
Komisijā 2007.gada 18.decembrī), kas paredz risinājumus, lai ar ES atbalstu sasniegtu lielāko daļu
mērķu, kas noteikti Zivsaimniecības nozares stratēģiskajā plānā 2007.- 2013.gadam, tai skaitā arī no
zivsaimniecības atkarīgo reģionu attīstībai. Tiem ir paredzēts atsevišķs atbalsta pasākumu virziens.
Pasākumu īstenošanā tiek iesaistītas vietējās rīcības grupas un izstrādātas vietējā līmeņa attīstības
stratēģijas.
Informatīvajā ziņojumā par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā
konstatētajām problēmām, kas kavē pašvaldību attīstību un teritorijas plānošanu (MK 2008.gada
12.augusta sēdes protokollēmums (prot. Nr.58, 4.§) „Par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča
piekrastes aizsargjoslā konstatētajām problēmām, kas kavē pašvaldību attīstību un teritorijas
plānošanu”) norādīts, ka Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekraste Latvijas telpiskās attīstības
perspektīvā ir jādefinē kā valsts interešu teritorija jeb teritorija ar nacionālu vērtību. Turpmākajā
plānošanas procesā ir nepieciešams izstrādāt politikas plānošanas dokumentu piekrastes telpiskai
attīstībai, kura darbības teritorija aptver visas piekrastes pašvaldības.
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Informatīvajā ziņojumā ”Par jūras piekrastes attīstību” (MK 2008.gada 12.augusta sēdes
protokollēmums (prot. Nr.58, 5.§) „Par jūras piekrastes attīstību”) ieteikts VARAM sadarbībā ar
pašvaldībām izstrādāt piekrastes telpiskās attīstības stratēģiju.
Koncepcija par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatā
uz valsts vārda (apstiprināta ar MK 2008.gada 29.aprīļa rīkojumu Nr.241 „Par Koncepciju par
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda”)
paredz Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda VARAM
personā (piekrastes teritorijas, kas atrodas nacionālo parku teritorijā), ZM personā (piekrastes josla, kas
robežojas ar ZM meža zemēm), kā arī uz pašvaldību vārda. Pamatojoties uz minēto rīkojumu, tika
sagatavots un 2009.gada jūnijā MK izskatīts likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"".
Zemes pārvaldības likumprojekts
Zemes pārvaldības likuma projekts atbilstoši Valdības rīcības plānam Ministru kabinetā ir jāizskata
līdz 2012.gada 30.jūnijam. Likuma projektā tiek paredzēts, ka pašvaldības būs jūras piekrastes sauszemes
daļas (pludmales) zemes īpašnieks, kā arī jūras piekrastes ūdeņu (2km no krasta līnijas) un iekšzemes
publisko ūdeņu tiesiskais valdītājs. Šajās teritorijās pašvaldībām ir jānodrošina to autonomo funkciju
izpilde. Šīs zemes nav atsavināmas, apgrūtināmas ar lietu tiesībām un īpašuma tiesības uz zemi netiek
reģistrētas zemesgrāmatā.
Attiecībā par bezsaimnieka mantu Ministru kabinets 2009.gada 3.novembrī izskatīja Informatīvo
ziņojumu par bezsaimnieka mantu un rīcību ar to kreditoru prasījumu apmierināšanai, kā rezultātā ir
sagatavoti

grozījumi

Civillikumā,

likumā

„Par

valsts

un

pašvaldību

kapitāla

daļām

un

kapitālsabiedrībām”, likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, Valsts un pašvaldību mantas
atsavināšanas likumā un Tiesu izpildītāju likumā. Šo grozījumu mērķis ir noteikt, ka bezsaimnieka manta
pēc tā iegūšanas tiek atsavināta, un ja tā ir apgrūtināta ar ķīlas tiesībām, tad iegūtie līdzekļi tiek izmantoti
kreditoru prasījumu nodrošināšanai.
Latvijā kopš zemes reformas pirmsākumiem zeme vairāk tiek uztverta kā īpašuma objekts, bet ne
kā resurss un dabas sastāvdaļa, kas racionāli jāizmanto un arī jāaizsargā. Zeme kā unikāls resurss tiek
izmantots biomasas ražošanā lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, kā arī bioloģiskās daudzveidības
nodrošināšanā. Zeme ir arī cilvēku fiziskā un kultūras vide, dažāda veida izejvielu un oglekļa krātuve, kas
būtiski ietekmē tās izmantošanu. Pašlaik nav nodrošināta līdzsvarota tiesiskā reglamentācija zemes
izmantošanas jomā.
Ar Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra rīkojumu Nr. 613 apstiprināta „Par Zemes politikas
pamatnostādnes 2008.–2014.gadam”, kur kā sasniedzamie politikas mērķi ir noteikti: nodrošināt racionālu
un efektīvu zemes izmantošanu, ievērojot zemes aizsardzības nosacījumus, kā arī izveidot efektīvu un
stabilu tiesisko, ekonomisko un informatīvo vidi ilgtspējīgas zemes izmantošanas nodrošināšanai.
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Likumprojekts ir viens no pasākumiem zemes politikas pamatnostādņu ieviešanā, lai veicinātu racionālu
zemes izmantošanu, zemes aizsardzības nosacījumu ievērošanu, tai skaitā zemes degradācijas risku
novēršanu un zemes pārraudzības sistēmas izveidošanu, kā arī apbūves veidošanos sakārtotā telpā.
Eiropas Komisija 2006.gada 22.septembrī apstiprināja Augsnes aizsardzības tematisko stratēģiju. Ir
izstrādāts ES direktīvas projekts augsnes aizsardzības jomā „Direktīva, ar kuru izveido pamatnostādnes
augsnes aizsardzībai un groza direktīvu 2004/35/EC”. Pašlaik Latvijā nav normatīvā regulējuma augsnes
aizsardzības pasākumu ieviešanai, lai nodrošinātu ES normatīvo aktu un Eiropas Padomes juridisko
dokumentu ievērošanu un ieviešanu.
Atbilstoši likumiem „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” un „Par zemes reformas
pabeigšanu pilsētās” zemes reforma jāpabeidz līdz 2011.gada 30.novembrim. Pabeidzot zemes reformu,
zaudēs spēku daļa tiesiskā regulējuma attiecībā uz zemi. Tā kā daudzus jautājumus attiecībā uz zemes
izmantošanu regulē zemes reformas normatīvie akti, tas ir vēl viens no iemesliem zemes izmantošanas
tiesiskā regulējuma pilnveidošanai un likumprojekta nepieciešamībai.
Pašlaik zemes izmantošanas un aizsardzības jautājumi ir skarti vairāk kā 20 tiesību aktos, t.sk.
Civillikumā. Līdz ar to tiesiskais regulējums ir sadrumstalots un nav vienojoša normatīvā akta šajos
jautājumos. Piemēram, tiesību normas par zemes īpašnieku tiesībām un pienākumiem ir minētas likumā
"Par zemes lietošanu un zemes ierīcību", atsevišķas normas ir Lauksaimniecības un lauku attīstības
likumā, kā arī Civillikumā. Tā kā zeme ir unikāls resurss, tad tā īpašniekiem ir jābūt noteiktiem
pienākumiem un tiesībām šī resursa izmantošanā. Pašlaik nav vienota likuma, kur būtu atrunātas zemes
izmantotāju tiesības un pienākumi. Ir vairāki jautājumi zemes izmantošanas un aizsardzības jomā, kas
esošajos normatīvajos aktos nav pietiekami reglamentēti, bet to regulējums ir nepieciešams, lai
nodrošinātu zemes ilgtspējīgu izmantošanu, piemēram, zemes izmantošanas principi, valsts un pašvaldību
loma zemes pārvaldībā. Pastāv problēmas arī ar zemes īpašumu izmantošanu sabiedrības vajadzībām un
zemes reformas laikā izveidotajām zemes vienībām, kurām nav nodrošinātas piekļuves iespējas. Šādos
gadījumos zemes īpašniekiem nepieciešams vienoties par risinājumiem ar blakus esošajiem zemes
īpašniekiem, bet gadījumos, ja šādu vienošanos panākt nav iespējams, puses ir pakļautas ilgstošiem tiesas
procesiem.
Sabiedrība ir noteiktu indivīdu, iedzīvotāju kopums, kuru raksturo kopīgas intereses un sadarbība.
Sabiedrības interesēs nepieciešams veikt pasākumus valsts aizsardzības, vides aizsardzības, veselības
aizsardzības vai sociālās nodrošināšanas vajadzībām, sabiedrībai nepieciešamu kultūras, izglītības un
sporta objektu, inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai vai transporta infrastruktūras
attīstībai, kā arī citu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai. Bez tam sabiedrības vajadzībām tiek
nodrošināti publiskie pakalpojumi, kuri būtu vienlīdz pieejami ikvienam. Šie pakalpojumi daudzos
gadījumos

tiek

subsidēti

un

peļņu

nenes,

piemēram,

sabiedriskais

transports,

maģistrālās

inženierkomunikācijas, piekļuve sabiedriskajiem objektiem un teritorijām, t.sk. parkiem, ūdenstilpēm,
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rekreācijas teritorijām. Zemes īpašniekiem, valdītājiem un nomniekiem ir jāievēro noteiktie zemes
izmantošanas aprobežojumi. Ja zemes īpašniekam no tā rodas zaudējumi, tad tie noteiktā kārtībā tiek
atlīdzināti. Sabiedrības interešu realizāciju primāri īsteno, nosakot īpašuma izmantošanas apgrūtinājumus.
Ja tie nesamērīgi ierobežo īpašuma tiesības, zemi atsavina. Likumprojekta 6.pants paredz tiesības
pašvaldībai teritorijas plānošanas procesa ietvaros noteikt nekustamajam īpašumam aprobežojumus, kas
kalpo sabiedrības interesēm. Šajā pantā arī noteikts, ka gadījumā, ja sabiedrības intereses nav īstenojamas,
nosakot nekustamajam īpašumam apgrūtinājumu vai arī šis apgrūtinājums nesamērīgi ierobežo īpašuma
tiesības, nekustamais īpašums ir atsavināms. Lai novērstu problēmas ar piekļuves iespējas pie publiskas
nozīmes teritorijām, tai skaitā publiskajiem ūdeņiem, 6.pantā noteikts, ka personām ir tiesības,
neizmantojot motorizētus transporta līdzekļus, šķērsot citu īpašumā esošu teritoriju, izmantojot tur dabā
esošos ceļus. Ja īpašnieks nevēlas, ka pa viņa zemi pārvietojas citas personas, un konkrētais ceļš nav
apgrūtināts atbilstoši šī panta pirmajai daļai, zemes īpašniekam ir tiesības uzstādīt aizliedzošu zīmi.
Savukārt personām, kuras šķērso cita īpašuma teritoriju, ir pienākums atturēties no darbībām, kas rada tās
īpašniekam zaudējumus vai privātās dzīves tiesību aizskārumu.
Publiskā infrastruktūra ir nepieciešama, lai nodrošinātu pienācīgu dzīves kvalitāti. Ir jāparedz, ka
veidojot jaunas apbūves teritorijas, ir pienākums līdzdarboties publiskās infrastruktūras attīstībā. Pretējā
gadījumā tiek pieļauta haotiska un neregulēta apbūve, kas ilgtermiņa nespēs nodrošināt pienācīgu dzīves
kvalitāti iedzīvotājiem. Likuma 7.pants paredz, ka veidojot jaunas apbūves teritorijas un izstrādājot
detālplānojumu, pašvaldībai ir tiesības noteiktu zemes platību apjomu paredzēt publiskās infrastruktūras
vajadzībām, šo teritoriju nodalot kā atsevišķu zemes vienību.
Termina „publiskā infrastruktūra” skaidrojums ir sniegts likumā „Teritorijas attīstības plānošanas
likums”. Jauna apbūves teritorija ir teritorija, kura atbilstoši teritorijas attīstības plānam primāri ir
paredzēta apbūvei un zemes vienību sadales rezultātā tiek izveidotas trīs vai vairākas apbūvējamas zemes
vienības. Pēc detālplānojuma apstiprināšanas zemes īpašnieks bez atlīdzības nodod pašvaldības īpašumā
zemi zem paredzētās publiskās infrastruktūras, kā arī noslēdz vienošanos par minēto objektu izbūves un
uzturēšanas kārtību. Atlīdzība par ceļu un citu komunikāciju aizņemtajām platībām netiek paredzēta, jo
zemes īpašnieks gūst labumu no detālā plānojuma īstenošanas. Pašreizējā prakse, kad detālplānojumā
ietvertajā teritorijā zeme zem publiskas nozīmes infrastruktūras objektiem saglabājas vai nu sākotnējā
zemes īpašnieka privātajā īpašumā, vai arī pāriet jaunizveidoto zemes vienību īpašnieku kopīpašumā, sevi
nav attaisnojusi un rada būtiskas problēmas šajās teritorijās esošajiem iedzīvotājiem, piemēram, ceļu
izbūve netiek pabeigta, netiek nodrošināta to uzturēšana utt. Izbūvēts publiskās infrastruktūras objekts
nozīmē, ka tas noteiktā kārtībā ir nodots ekspluatācijā. Ja zemes īpašnieks vienojas ar pašvaldību par šīs
būves nodošanu pašvaldības īpašumā un pašvaldība apņemas šīs būves uzturēšanu un apsaimniekošanu,
tad šādā gadījumā zemes un būves atsavināšana notiek saskaņā ar Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā
nekustamā īpašuma atsavināšanas likumu.
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Pašlaik teritorijas attīstības plānošana piekrastē tiek īstenota piekrastes pašvaldību attīstības
programmu un teritorijas plānojumu ietvaros, ievērojot attiecīgā plānošanas reģiona attīstības programmu,
teritorijas plānojumu un valsts institūciju nosacījumus. 2012.gadā spēkā esoši teritorijas plānojumi bija
visām piekrastes pašvaldībām, taču risinājumi attiecībā uz piekrastes attīstīšanu nav vienoti. Teritorijas
plānojumu izstrādes laiki ir atšķirīgi, atšķiras arī teritorijas plānojumos ietvertās informācijas apjoms un
detalizācija, piemēram, par jūras krasta eroziju un raksturīgajiem apbūves principiem piekrastē. Turklāt
infrastruktūras attīstības risinājumi esošajos piekrastes pašvaldību teritorijas plānojumos ne vienmēr ir
savstarpēji sasaistīti, jo Salacgrīvas, Limbažu, Saulkrastu, Engures, Rojas, Dundagas, Ventspils,
Pāvilostas, Grobiņas, Nīcas, Rucavas novadu teritorijas plānojumi sastāv no vairākiem atsevišķi
izstrādātiem bijušo pagastu teritorijas plānojumiem.
Papildus jau uzskaitītajām problēmām ar piekrastes infrastruktūru, jāmin vēl daži aspekti:
•

klimata pārmaiņu ietekme aizvien pastiprinās, taču infrastruktūra piekrastē nav tām
pielāgota. Trūkst risinājumu, kas palielina piekrastes noturību ilgtermiņā, jo pašreizējās
aktivitātes ir vērstas uz klimata pārmaiņu seku novēršanu;

•

trūkst mūsdienu prasībām atbilstošas infrastruktūras ostu, piekrastes zvejas un
kūrortsaimniecības attīstībai;

•

glābšanas dienestiem nepieciešamā infrastruktūra, operatīvajam transportam un personām
ar funkcionāliem traucējumiem pielāgotas piekļuves vietas pludmalei ir tikai lielākajās
pilsētās;

•

trūkst piebraucamo ceļu, lai līdz pludmalei transportētu lielizmēra sporta inventāru –
laivas, niršanas piederumus, paraplānus u.c.;

•

esošās publiskās tūrisma infrastruktūras (stāvlaukumi, atpūtas vietas, ceļi un gājēju celiņi,
kas ved uz jūru, veloceliņi u.c.) ietilpība un kvalitāte vasarā nespēj apmierināt augošo
pieprasījumu, līdz ar to pastiprinās kāpu izbraukāšana un izbradāšana;

•

infrastruktūra velobraucējiem ir vāji attīstīta, tā ir nepietiekami sasaistīta ar starptautisko
velomaršrutu Eirovelo10.

Pamatojoties uz Aizsargjoslu likumu, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekraste 150-300 m
platumā ir aizsargjosla, kur pastāv apbūves, īpašumtiesību un saimnieciskās darbības ierobežojumi.
Piemēram, krasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē ārpus autoceļiem aizliegts pārvietoties ar mehāniskiem
transportlīdzekļiem, izņemot šo teritoriju apsaimniekošanu. Tas padara neiespējamu, piemēram, izskaloto
aļģu vai niedru savākšanu piekrastē, kā arī jebkuras uzņēmējdarbības veikšanu, kas paredz tehnikas
pārvietošanos jūras piekrastē.
Jūras piekrastē ir arī aizsargājamās dabas teritorijas, kur pastāv stingrāki ierobežojumi
saimnieciskās darbības veikšanai. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kopgarums gar jūras piekrasti

25

Gala	
  ziņojums	
  	
  

	
  

	
  

Latvijā ir aptuveni 230 km jeb 49% no visa krasta garuma. Kopumā piekrastes teritorijā atrodas divi
Nacionālie parki, viens biosfēras rezervāts, seši dabas parki un septiņi dabas liegumi.
Visās aizsargājamās dabas teritorijās ir ierobežota saimnieciskās darbības veikšana, aizliegtās
darbības ir noteiktas īpaši aizsargājamo teritoriju reglamentējošajos likumos un MK noteikumos.
Saimniecisko darbību ir nepieciešams saskaņot ar pārraudzību veicošām institūcijām.
Aizsargājamās teritorijas ir sadalītas kategorijās, no kuriem jūras piekrastē atrodas dabas rezervāti,
nacionālie parki, biosfēras rezervāts, dabas parki, dabas liegumi, aizsargājamās jūras teritorijas. Pie
pamatlikuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, katrai kategorijai ir piemēroti papildus
normatīvie akti.
Dabas rezervātos ir zonas, kurās visi dabas resursi pilnībā tiek izslēgti no saimnieciskās un cita
veida darbības. Dabas rezervātu teritorijā var būt zonas, kurās atļauta ierobežota saimnieciskā,
rekreācijas, izglītojošā vai citāda darbība, kas neapdraud dabas etalonu saglabāšanos un nav pretrunā ar
aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un rezervāta izveidošanas mērķi .
Nacionālo parku teritoriju atbilstoši aizsardzības un izmantošanas mērķiem iedala funkcionālās
zonās. Nacionālajos parkos ir zonas, kurās visi dabas resursi pilnībā tiek izslēgti no saimnieciskās un
citādas darbības. Pārējā nacionālo parku teritorijā atļauta tikai tāda saimnieciskā darbība, kas būtiski
nemaina vēsturiski izveidojušās ainavas struktūru .
Biosfēras rezervātu teritoriju atbilstoši aizsardzības un izmantošanas mērķiem iedala funkcionālajās
zonās atkarībā no tajā atļautās saimnieciskās, rekreācijas, izglītojošās vai cita veida darbības, kas nav
pretrunā ar šīs teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un biosfēras rezervāta izveidošanas
mērķi .
Atpūtas organizēšana un saimnieciskā darbība dabas parkos veicama, nodrošinot tajos esošo dabas
un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu .
Visas aizsargājamās teritorijas Latvijā iedalās vairākās funkcionālās zonās un atkarībā no katras
zonas tiek piemēroti saimnieciskās darbības ierobežojumi un teritorijas aizsardzības līmenis. Sadalījumu
funkcionālajās zonās nosaka katras teritorijas Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
Aizsargājamās teritorijas var iedalīt šādās funkcionālajās zonās (Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām”):
•

stingrā režīma,

•

regulējamā režīma,

•

dabas lieguma,

•

dabas parka,

•

ainavu aizsardzības,

•

neitrālā zona.
Katrai funkcionālajai zonai ir atšķirīgi aizsardzības un izmantošanas noteikumi.
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Atsevišķi tiek izdalītas aizsargājamās jūras teritorijas, kas ir vietas Latvijas Republikas teritoriālajā
jūrā, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā vai kontinentālajā šelfā, kuras izveidotas īpaši aizsargājamo biotopu
un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu, kā arī migrējošo putnu nozīmīgu barošanās un ziemošanas vietu
aizsardzībai.

5.attēls. Aizsargājamās dabas un jūras teritorijas.
Latvijas teritorijā ir 7 aizsargājamo jūras teritorijas (5.att.). Ir izstrādāti un pieņemti trīs individuālie
aizsargājamo jūras teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Kopumā aizsargājamo jūras
teritoriju izmantošanas noteikumi paredz ierobežojumus saimnieciskās darbības veikšanai, taču ne visā
teritorijā. Ierobežojumi skar vēja elektrostaciju ierīkošanu, aļģu un gliemju ieguvi, tūrisma attīstību. To ir
jāņem vērā, plānojot saimnieciskās darbības veikšanu un turpmāku paplašināšanu.
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4. Spēkā esošo novadu pašvaldību stratēģisko un attīstības dokumentu analīze
4.1. Attīstības dokumentu hierarhiskā sistēma
Attīstības plānošanas dokumenti
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007. - 2013. gadam
Vides politikas pamatnostādnes 2009-2015. gadam
Vides aizsardzības politika Latvijā (1999)
Reģionālās politikas pamatnostādnes 2014-2020. gadam
Pašvaldību attīstību regulē:
•

21.03.2002. likums "Reģionālās attīstības likums"

•

08.05.2008. likums "Attīstības plānošanas sistēmas likums"

•

Ministru kabineta rīkojums Nr.198 (02.04.2004.) „Par Reģionālās politikas pamatnostādnēm”
Likuma mērķis ir veicināt un nodrošināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību, ievērojot visas

valsts teritorijas un atsevišķu tās daļu īpatnības un iespējas, samazināt nelabvēlīgās atšķirības starp tām,
kā arī saglabāt un attīstīt katras teritorijas dabai un kultūrvidei raksturīgās iezīmes un attīstības potenciālu.
Reģionālās attīstības plānošanas, vadības, finansēšanas, uzraudzības un novērtēšanas procesā
ievēro šādus pamatprincipus:
1) koncentrācijas princips — reģionālās attīstības atbalstam novirzīto finansējumu koncentrē noteiktu
prioritāro mērķu sasniegšanai;
2) programmēšanas princips — reģionālās attīstības atbalsta pasākumi īstenojami, pamatojoties uz
nacionālajā līmenī, plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību līmenī izstrādātajiem attīstības
plānošanas dokumentiem;
3) partnerības princips — nodrošina sadarbību starp valsts pārvaldes iestādēm, starptautiskajām
institūcijām, plānošanas reģioniem, pašvaldībām, biedrībām un nodibinājumiem un komersantiem;
4) papildinātības princips — valsts reģionālajā politikā noteiktās prioritātes finansē no valsts budžeta
ar pašvaldību, ārvalstu finanšu palīdzības, juridisko un fizisko personu maksājumu, tai skaitā
ziedojumu, līdzdalību; plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību līmenī noteiktās prioritātes finansē
no attiecīgās pašvaldības budžeta ar valsts, ārvalstu finanšu palīdzības, juridisko un fizisko personu
maksājumu, tai skaitā ziedojumu, līdzdalību, turklāt dažādu līmeņu reģionālās attīstības atbalsta
finansējumi ir savstarpēji papildinoši un neaizstāj cits citu. Investīciju un komercdarbības atbalsta
programmās līdzfinansējuma apjomu atbalsta saņēmējam nosaka un diferencē atbilstoši pašvaldības
vai attiecīgās teritorijas piederībai pie īpaši atbalstāmās teritorijas, atbalsta saņēmējiem nosakot
labvēlīgāku līdzfinansējuma apjomu īpaši atbalstāmās teritorijās;
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08.05.2008. likums "Attīstības plānošanas sistēmas likums"
Likuma mērķis ir, nosakot attīstības plānošanas sistēmu, sekmēt valsts ilgtspējīgu un stabilu

attīstību, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos. Attīstības plānošana ir principu, mērķu un to
sasniegšanai nepieciešamās rīcības izstrāde nolūkā īstenot politiski noteiktas prioritātes un nodrošināt
sabiedrības un teritorijas attīstību.
Attīstības plānošanas sistēma aptver politikas un teritorijas attīstības plānošanu, kā arī nodrošina
attīstības plānošanas sasaisti ar finanšu plānošanu un valsts un pašvaldību institūciju pieņemto lēmumu
savstarpējo saskaņotību.
Attīstības plānošanā ievēro šādus pamatprincipus:
1) ilgtspējīgas attīstības princips — tagadējām un nākamajām paaudzēm nodrošina kvalitatīvu vidi
un līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionāli izmanto dabas, cilvēku un materiālos resursus, saglabā un
attīsta dabas un kultūras mantojumu;
2) interešu saskaņotības princips — saskaņo dažādas intereses un ievēro attīstības plānošanas
dokumentu pēctecību, nodrošina, lai tie nedublētos;
3) līdzdalības princips — visām ieinteresētajām personām ir iespēja līdzdarboties attīstības
plānošanas dokumenta izstrādē;
4) sadarbības princips — valsts un pašvaldību institūcijas sadarbojas, tai skaitā izpildot attīstības
plānošanas dokumentos izvirzītos uzdevumus un informējot cita citu par nosprausto mērķu un paredzēto
rezultātu sasniegšanu;
5) finansiālo iespēju princips — izvērtē esošos un vidējā termiņā prognozētos resursus un piedāvā
efektīvākos risinājumus attiecībā uz nosprausto mērķu sasniegšanai nepieciešamajām izmaksām;
6) atklātības princips — attīstības plānošanas process ir atklāts, un sabiedrība tiek informēta par
attīstības plānošanas un atbalsta pasākumiem un to rezultātiem, ievērojot likumā noteiktos informācijas
pieejamības ierobežojumus;
7) uzraudzības un novērtēšanas princips — attīstības plānošanā un attīstības plānošanas dokumentu
īstenošanā visos pārvaldes līmeņos tiek nodrošināts to ietekmes izvērtējums, kā arī uzraudzība un
pārskatu sniegšana par sasniegtajiem rezultātiem;
8) subsidiaritātes princips — politiku īsteno tā valsts vai pašvaldības institūcija, kura atrodas pēc
iespējas tuvāk pakalpojuma saņēmējiem, un attiecīgie pasākumi tiek efektīvi īstenoti pēc iespējas zemākā
pārvaldes līmenī;
9) attīstības plānošanas un normatīvo aktu izstrādes sasaistes princips — politiku plāno pirms
normatīvā akta izdošanas, un, izstrādājot normatīvos aktus, ņem vērā attīstības plānošanas dokumentus;
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10) līdzsvarotas attīstības princips — politiku plāno, sabalansējot atsevišķu valsts teritoriju attīstības
līmeņus un tempus;
11) aktualitātes princips — attīstības plānošanas dokumentus aktualizē atbilstoši situācijai;
12) dokumentu saskaņotības princips — pieņemot attīstības plānošanas dokumentu vai izdarot
grozījumus šādā dokumentā, nodrošina izmaiņu veikšanu arī citos saistītajos dokumentos un normatīvajos
aktos, ievērojot tiesiskās paļāvības principu.
Katra pašvaldība izdod saistošos noteikumus darbībām pašvaldības teritorijā saskaņā ar normatīvo
regulējumu.
Novadu attīstība tiek plānota saskaņā ar novadu attīstību programmām.
•

Ministru

kabineta

rīkojums

Nr.198

02.04.2004.)

„Par

Reģionālās

politikas

pamatnostādnēm”
Reģionālās politikas pamatnostādnes (turpmāk - pamatnostādnes) nosaka valsts reģionālo politiku
turpmākajiem 10 gadiem. Pamatnostādnes ir nepieciešamas, jo, pieaugot valsts attīstības līmenim,
palielinās atšķirība starp atsevišķu reģionu attīstības līmeņiem. Pamatnostādņu izstrādes juridiskais
pamats ir Reģionālās attīstības likums. Pamatnostādnēs ietverti reģionālās politikas galvenie principi,
mērķi, prioritātes un rīcības virzieni. Pamatnostādnēs izvirzītie mērķi un rīcības virzieni atspoguļo
reģionālās politikas prioritātes.
Reģionālās politikas plānošanas dokumenti tiek izstrādāti saskaņā ar pamatnostādnēs un
Nacionālajā plānojumā noteiktajiem mērķiem un prioritātēm, nodrošinot to koordināciju. Nacionālo
plānojumu izstrādā, izvērtējot valsts reģionālās attīstības plānošanas dokumentus. Pamatnostādnes un
Valsts telpiskās attīstības perspektīva (Valsts ilgtspējīgas telpiskās attīstības pamatnostādnes), kas ir
Nacionālā plānojuma sastāvdaļa, ir savstarpēji saskaņoti un papildinoši dokumenti.
Reģionālās politikas pamatnostādņu līdz 2020.gadam projekts (turpmāk – pamatnostādņu projekts)
paredz ieviest jaunu investīciju plānošanas/atbalsta sniegšanas sistēmu teritorijām.
Sistēmas galvenie elementi:


Latvija 2030 mērķteritorijas
Teritorijas turpmāk nedalīt labāk un sliktāk attīstītās, bet noteikt mērķteritorijas, kam sniegt atbalstu,
ar vienotu pieeju risinot šo teritoriju kopīgās specifiskās problēmas, kā arī panākt investīciju
koncentrāciju. Ieviešot jauno investīciju plānošanas pieeju, plānošanas reģionu attīstības programmu
ietvaros atbalsts tiks paredzēts Latvija 2030 noteiktajām mērķteritorijām (starptautiskas, nacionālas
un reģionālas nozīmes attīstības centri, lauki, Rīgas metropoles areāls, austrumu pierobeža, Baltijas
jūras piekraste,) saskaņā ar pamatnostādņu projektā noteiktajiem atbalsta virzieniem.



Investīciju finansējuma (no ES fondiem u.c. līdzekļiem) novirzīšana teritorijām saskaņā ar
plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības programmām
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Lai nodrošinātu ieguldīto investīciju labāku atdevi reģionālajai attīstībai, labāku atbilstību plānošanas
reģionu un pašvaldību prioritātēm un vajadzībām, kā arī palielinātu plānošanas reģionu un pašvaldību
lomu teritoriju attīstības veicināšanā, nepieciešams investīciju finansējumu (no ES fondiem u.c.
līdzekļiem) teritorijām novirzīt saskaņā ar plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības programmām.
Tas nozīmē, ka papildus nozaru politiku jeb tematiskajiem atbalsta pasākumiem, kādi dominējuši līdz
šim, 2014.-2020.gada plānošanas periodā nepieciešams izstrādāt un īstenot plānošanas reģionu un
pašvaldību jeb reģionālās attīstības atbalsta pasākumus.
Lai plānošanas reģionu un pašvaldību lomas palielināšana attīstības plānošanā sniegtu gaidītos
ieguvumus, ir ļoti svarīgi, lai tiktu izstrādātas kvalitatīvas plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības
programmas, kurās tiktu skaidri apzināti teritorijā esošie resursi, noteikta specializācija
uzņēmējdarbībā un mērķi, kā arī rīcības (uzdevumi un investīcijas) mērķu sasniegšanai un kas kalpotu
kā pamatoti investīciju pieprasījumi investīciju plānošanai teritorijām gan reģionālās politikas
ietvaros, gan kopējās valsts stratēģijas ietvaros, gan nozaru politiku ietvaros.
Ņemot vērā resursu ierobežotību, ir būtiska pašvaldību sadarbība, t.sk. pārnovadu projektu īstenošana.
No VARAM puses tiks piedāvāts teritoriālais ietvars pašvaldību sadarbībai (pārnovadu projektu
īstenošanai).


Pakalpojumu “grozs” katram apdzīvojuma līmenim
Lai iedzīvotājiem nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, vienlaikus ņemot vērā ierobežotos resursus
un demogrāfiskās tendences, tiek noteikts vēlamais pakalpojumu “grozs” katram apdzīvojuma
līmenim. Princips paredz, ka, jo augstāks ir apdzīvojuma līmenis, jo plašāks pakalpojumu klāsts tajā
tiek sniegts. Pakalpojumu „grozā” ietverti šādu nozaru pakalpojumi: kultūra, veselība, sociālā aprūpe,
izglītība, zinātne, jaunatne un sports, pasts, uzņēmējdarbība. Daļa pakalpojumu „grozā” ietverto
pakalpojumu ir pašvaldības, daļa valsts, un daļa pašvaldības un valsts dalītā pārziņā. Pakalpojumu
„grozs” tiks pielietots kā pamats visa veida publisko investīciju teritorijās plānošanai un kritēriju
kopums pašvaldību un plānošanas reģionu piedāvāto attīstības stratēģiju un investīciju projektu
lietderības novērtējumam.



Finansējuma iezīmēšana
Finansējums tiek iezīmēts visām pašvaldībām. Finansējuma noteikšana divos soļos – vispirms pa
statistiskajiem reģioniem, tad pa pašvaldībām.
Finansējums tiek koncentrēts attīstības centros - starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes
attīstības centros.
Finansējums teritorijām jāpiešķir, vienlaikus paredzot nosacījumus attiecībā uz projektu ideju
vērtēšanu (prioritizācija, pamatojums, skaidra projektu atdeve ilgtermiņā, ekonomiskais efekts u.c.).
Lai īstenotu minētās izmaiņas investīciju plānošanas pieejā, ļoti nozīmīga ir teritorijā paredzēto
investīciju projektu kvalitāte, raksturs un saturs. Svarīgi, lai projektu īstenošanas rezultātā netiktu
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radīti nesamērīgi uzturēšanas izdevumi pašvaldībai nākotnē, kas radītu būtisku slogu pašvaldības
budžetam. Nepieciešams sabalansēt objektu, kas saistās ar atpūtu un brīvā laika pavadīšanu,
attīstīšanu un objektu, kas palielina pašvaldības ieņēmumus (t.sk. kas vērsti uz saimnieciskās
aktivitātes sekmēšanu), attīstīšanu, lai projektu īstenošanas rezultātā pašvaldība gūtu papildus
ieņēmumus, ko savukārt var ieguldīt jaunu attīstības projektu īstenošanā.
Pašlaik arvien vairāk notiek pāreja uz integrētu attīstības plānošanas dokumentu izstrādi. Viens no
soļiem šajā virzienā ir apvienojot teritorijas plānojuma un ĪADT dabas aizsardzības plāna un sekojošo
individuālo noteikumu izstrādi, radīt vienu kompleksu pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu –
teritorijas plānojumu, kura saistošajā daļā noteikti arī apsaimniekošanas nosacījumi un izmantošanas
aprobežojumi pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās ĪADT.
Pašlaik pašvaldībās aktīvi notiek gan teritorijas plānojumu, gan ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, gan
attīstības programmu izstrāde. Turpinot virzīties uz vienota integrēta dokumenta radīšanu, pašvaldībām,
pirmkārt - teritorijas attīstības plānošanas dokumenti jāizstrādā pašām, pieaicinot zinošus ekspertus, bet
nenododot dokumentu izstrādi pilnībā konsultantu ziņā (konsultanti pieaicināmi tikai specifisku
jautājumu risināšanai), otrkārt – risinot problēmjautājumus, īpaši publiskās ārtelpas plānošanas ziņā,
jāņem vērā vietējo iedzīvotāju kopienu ieteikumi. Tas samazinātu spriedzi, kas nereti rodas mēģinot
sabalansēt attīstības priekšlikumus ar vietējo iedzīvotāju vēlmēm.

4.2. Novadu attīstības plāni, to statuss
Eiropas Komisija iesaka attīstības plānošanā un īstenošanā nodrošināt integrētās pieejas plašāku
pielietojumu un aicina reģionālā un vietējā līmeņa pārvaldes iestādes atbalstīt šo procesu.
Integrēta pieeja attīstības plānošanā paredz koordinētu telpisko, tematisko un laika dimensiju,
nodrošinot interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem un ieinteresētajām pusēm
(iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām u.c.), izmantojot konkrētus (finanšu)
instrumentus, lai sasniegtu noteiktos mērķus.
Integrēta pieeja palīdz nodrošināt sasaisti starp dažādām politikas jomām un iniciatīvām, veidot
teritorijas attīstības ilgtermiņa skatījumu, vienlaicīgi nodrošinot līdzsvaru starp ekonomisko, sociālo un
vides attīstību, kā arī sekmējot apkārtējo teritoriju izaugsmi. Integrētas pieejas izmantošana plānošanas
dokumentu izstrādē veicina finanšu instrumentu koordinētu un mērķtiecīgu ieviešanu teritoriju attīstības
prioritāšu īstenošanai.
Novadu attīstības programmas ir dažādās attīstības stadijās, virknei pašvaldību ir izdevies to izstrādei
piesaistīt ES finansējumu.
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Piekrastes novadu attīstības programmās ietvertie pasākumi attiecībā uz Baltijas jūras
resursiem
2011.gadā piekrastē ietilpa 17 vietējo pašvaldību administratīvajās teritorijās, no kurām četras ir
republikas pilsētas Rīga, Jūrmala, Ventspils, Liepāja, bet pārējās 13 – Salacgrīvas, Limbažu, Saulkrastu,
Carnikavas, Engures, Mērsraga, Rojas, Dundagas, Ventspils, Pāvilostas, Grobiņas, Nīcas un Rucavas
novadi. Piekrastes pašvaldību kopplatība ir 8100 kvadrātkilometri (12,5 procenti Latvijas teritorijas), 12
procentus no tās aizņem četras republikas pilsētas. Jūras krasta līnijas garums piekrastes pašvaldībās ir
atšķirīgs – Ventspils novadā tā ir aptuveni 90 kilometru gara, taču Grobiņas novadā jūras krasta līnija ir
trīs, bet Limbažu novadā aptuveni piecus kilometrus gara. Jūras krasts Latvijas teritorijā ir daudzveidīgs.
Aptuveni trešdaļā tā kopgaruma ir stāvkrasti, aptuveni 20 procenti jūras krasta ir ietverti salīdzinoši blīvi
apbūvētās pilsētu un ciemu teritorijās.
Rucavas novads. Rucavas novada attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda
līdzfinansētā projekta nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/018 "Rucavas novada teritorijas plānojuma un
attīstības

programmas

izstrāde

"

ietvaros.

Analīzei

izmantots

projekts

–

http://www.rucava.lv/images/dok/ter-planojums/Paskaidroj_raksts_kopsavilkums.pdf

6.attēls. Esošā saimnieciskā darbība un potenciālās izmantošanas intereses Rucavas novadā un
teritoriālajos ūdeņos.3
3

Sagatavots Baltijas jūras plāna izstrādes gaitā. Projekta mājaslapa: http://www.baltseaplan.eu/
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Projekts satur informāciju ne tikai par tradicionālajiem novadā pieejamajiem resursiem, bet arī
informāciju par iespējām attīstīt uzņēmējdarbību niedru ieguves kontekstā.
Kā liecina veiktie pētījumi, niedres ir vērtējami kā nozīmīgs vietējais resurss. Niedru izmantošanas
iespēju jomā SIA „Vides projekti” ir izstrādājis projektu „Niedru biomasas izmantošanas koncepti
enerģijas iegūšanai un būvniecībai”43 , tā ietvaros ir izstrādāts arī pētījums „Niedru biomasas
izmantošanas iespējas granulu un brikešu ražošanā” (Dr.sc.ing. Imanta Nulles un Dr.sc.ing. Ērika
Kronberga vadībā) un „Papes ezera niedru kā izejvielu biogāzes ražošanai pielietošanas iespēju pētījums”
(Dr. inž. Viļa Dubrovska vadībā). Kā minēts pētījumā, niedres kopumā Latvijā tiek izmantotas nelielos
apjomos būvniecības vajadzībām. Niedres katru gadu atmirst un pūst ezeru un dīķsaimniecību piekrastēs,
radot CH4 emisiju atmosfērā. Pieaugot fosilo energoresursu cenām, prognozējama intereses pieaugums
arī par vietējās biomasas izmantošanas iespējām energoapgādē.
Lai arī lielākie biomasas rādītāji (vidēji ap 7 tonnām uz hektāru) ir konstatēti Latgales ezeros un
dīķsaimniecībās, piejūras ezeros augošās niedres (jo īpaši Papes ezerā) niedres ir retākas, īsākas un
tievākas un iegūstamais biomasas daudzums tikai ap 2 tonnām uz hektāru, taču, kopumā, Papes ezera
niedres tiek vērtētas kā pietiekami kvalitatīvas un to ieguve kā potenciāli ekonomiski izdevīga.
Niedru saimnieciskās izmantošanas potenciāls:
•

niedres kā būvniecības materiāls (ēku jumtu segumi),

•

niedres kā enerģijas avots: vasarā nopļautās niedres nav izmantojamas būvniecībā. Tā kā arī pēc
niedru novākšanas un sasiešanas kūlīšos ziemā paliek pāri atlikumi, tie ir izmantojami pārstrādei
biomasā. Viens no šādiem pārstrādes veidiem ir brikešu vai granulu ražošana. Niedru
izmantošana enerģētikā dotu ieguldījums atjaunojamo resursu izmantošanā un siltumnīcefektu
gāzu emisiju samazināšanā.

•

niedres tūrismā: Papes dabas parkam ir nozīmīgs tūrisma potenciāls, saistībā ar savvaļas zirgu un
putnu vērošanas iespējām, dabas procesu izziņu u.tml. Dabas parkā ir izstrādātas vairākas tūrisma
takas, kā arī ir iespēja iznomāt laivas, taču ezera aizaugšanas dēļ tas nav viegli izbraucams.

•

Niedrāju teritoriju apsaimniekošana, īpaši kanālu veidošana un ezera ūdens virsmas atbrīvošana,
ir vērtējams kā viens no potenciālajām iespējām ūdenstūrisma maršrutu attīstībai.
Papildus vērtēta vēju parku ietekme uz migrējošo putnu ceļiem. Informācijai izmantots 2006. gada

pētījums par vēja zonām Latvijas teritorijā. Pētījumā Kurzemes teritorijā izdalītas četras vēja zonas ar
vidējo vēja ātrumu: >5,0 m/sek, > 4,5 m/sek, > 4,0 m/sek, < 4,0 m/s. Vēja izmantošanai neefektīva ir zona
ar vēja gada vidējo ātrumu < 4 m/s. Pārējās zonas ir derīgas komerciālu un vispārēju rūpniecisku vēja
parku celtniecībai, tā kā nodrošina pieņemamus projektu atmaksāšanas termiņus. Rucavas novada
teritorija izvietojas visās četrās zonās.
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No vēja režīma viedokļa visefektīvākā vēja izmantošanai novadā ir jūras piekraste, kā arī pārējā
Rucavas pagasta teritorija, mazāk piemērota ir Dunikas pagasta centrālā un austrumu daļa.
Izstrādātais novada attīstības projekts satur plašu informāciju par krasta eroziju, materiāla
sagatavošanā izmantoti Eberharda veiktie pētījumu atsevišķu zinātnisko projektu ietvaros.
Balstoties uz jūras krasta ilggadīgo pētījumu rezultātiem (Eberhards G., Lapinskis J., 2008.,
Lapinskis J.2010.), izvērtējot lokālos apstākļus, procesus un to prognozes kopumā, Rucavas novada
teritorijā jūras piekrastes erozijas riska pakāpe ir augsta. Pašlaik (1992. – 2007.g. dati) krasta
noskalošanās ir izteikta iepretim Nidas purvam (krasta atkāpšanās 1992. – 2007. g. ir mazāka par 10
metriem62) un, sākot ar Papes ciemu līdz pat novada ziemeļu robežai (krasta atkāpšanās 1992. – 2007. g.
11 – 20 m).
Balstoties uz jūras krasta procesu izpēti (LU ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte, Eberhards G.,
Lapinskis J.) līdz 2022. gadam63 ir prognozēta krasta atkāpšanās posmā no Nidas līdz Papes
Ķoņuciemam no 0 m līdz 15 m, posmā Papes Priediengals – novada ziemeļu robeža – no 0 m līdz 20 m.
Prognozēts, ka saglabāsies dinamiskā līdzsvara procesi no Papes Ķoņuciema līdz Papei (ieskaitot, skatīt
teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta kartoshēmu „Riska objekti un teritorijas).
Krasta erozijas prognoze 2022. gadam ir ņemta vērā nosakot Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslu.
Krasta erozijas procesu attīstību teritorijas plānojuma ieviešanas laikā noteiks arī jūras piekrastē plānotā
Papes ostas attīstība, kuras molu izbūve atkarībā no to izvietojuma un tehniskā risinājuma var sekmēt
smilšu uzkrāšanos uz dienvidiem no ostas dienvidu mola un savukārt veicināt erozijas procesus uz
ziemeļiem no ostas teritorijas, t.i. pretī Papei, kur pašlaik raksturīgi dinamiskā līdzsvara procesi. Tādēļ,
attīstot Papes ostu un izstrādājot tās tehniskos risinājumus jau būvniecības ieceres izstrādes stadijā, īpaša
uzmanība ir jāpievērš jūras krasta erozijas riska mazināšanai.
Lietuvā pašlaik ir uzsākta Sventājas valsts jūras ostas atjaunošana. Pēc teritorijas plānotāju rīcībā
esošās informācijas lēmums par izvēlēto variantu Sventājas ostas atjaunošanai vēl nav pieņemts. Kā
risinājums ietekmes mazināšanai uz Lietuvas piekrastes ziemeļu daļu un arī Latvijas piekrasti, tiek
ierosināts Ostas tīrīšanas darbos izņemto smilti izmantot no ostas uz ziemeļiem esošo pludmaļu
uzturēšanai.
Plaši analizētas iespējas paplašināt tūrisma pakalpojuma piedāvājumu, jo resursi ir pietiekami plaši
pieejami.
•

Rucavas novada teritorijā ir daudzveidīgi tūrisma attīstības resursi, jo īpaši ekotūrisma, dabas
izziņas, aktīvās atpūtas un kultūrtūrisma jomā.

•

Pašreizējais tūrisma pakalpojumu piedāvājuma līmenis, salīdzinot ar attīstības potenciālu
vērtējams kā zems.

•

Pašreizējā situācijā trūkst:
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kvalitatīvas pamainfrastruktūras, jo īpaši attiecībā uz piekrastes izmantošanu (pilnvērtīgi
aprīkoti stāvlaukumi, skatu vietas, pludmales labiekārtojums, labiekārtotas atpūtas vietu
un naktsmītņu izvēle, tūrisma informācija, inventāra noma u.tml.),

-

piedāvājumi un produkti attiecībā uz aktīvās atpūtas iespējām (jo īpaši attiecībā uz ūdeņu
resursu potenciāla izmantošanu).

•

Esošais kultūrtūrisma piedāvājums, salīdzinoši ar potenciālu (pasākumi tradīciju, amata prasmju,
piekrastes ciemu kultūrvēsturiskās apbūves un Rucavas centra kultūrvides un vēstures
eksponēšanai) ir maz izmantots un ir pilnveidojams.

•

Dabas daudzveidība un teritorijas struktūra nosaka iespējas attīstīt un piedāvāt ļoti dažādus
aktīvās atpūtas tūrisma maršrutus, tos savstarpēji kombinējot gan pēc tēmām, gan maršrutu
garuma, gan pārvietošanās veida (velo, kājāmiešana, laivošana) un apskatei iekļaujamajiem
objektiem.

•

Kā maz izmantots vērtējams izziņas tūrisma potenciāls, saistībā ar specifisko resursi esamību un
to izmantošanas iespējām (niedras to ieguve un apstrāde, purvu izmantošana (kūdras ieguve un
apstrāde; kultūraugu audzēšana)); putnu vērošana un ar to saistītās iespējas.

•

Novada piedāvājumā trūkst īpašo tūrisma produktu un suvenīru, kā arī kopīga teritorijas
marketinga.

•

Līdzšinējā laikā ir realizētas atsevišķās iestrādes ar kaimiņu pašvaldībām kopīga tūrisma
piedāvājuma izveidē (piemēram, Palanga – Liepāja velomaršruts), taču pastāvīga sadarbības ar
kaimiņu pašvaldībām un koordinēta pasākumu plānošana un organizēšana ikdienā nenotiek.

•

Vēsturiski izveidojusies situācija – lietuviešu atpūtnieku pieplūdums un ieinteresētība atpūtai
vasaras sezonā piekrastē, arī Lietuvas apmeklētākā kūrorta Palangas tuvums nosaka iespējas
tūrisma piedāvājumā orientēties primāri uz lietuviešu atpūtnieku mērķauditoriju un, ņemot vērā
Palangas lidostas tuvumu, arī apmeklētāju piesaistei starptautiskā mērogā. Tālākā nākotnē kā
teritorijas apmeklējuma mērķim ir iespējas attīstīties arī Papes jahtu ostai.

•

Kā iespējamais attīstības potenciāls tiek analizēta iespējamā ostu attīstība, bet šī jautājuma
attīstībai nepieciešami lieli resursi, tajā skaitā – privātie.

Pie turpmākās plānošanas un interešu jautājumiem tiek koncentrēti uzdevumi:
- Saistošo noteikumu izstrāde īpašā režīma ieviešanai piekrastē;
- Pludmales zonas lietošanas un apsaimniekošanas noteikumu izstrāde;
- Tūrisma attīstības tematiskā plānojuma izstrāde, t.sk. velomaršruti, ūdens tūrisma maršruti, atpūtas
vietas pastaigu takas, apskates vietas u.tml.
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Nīcas novads
Pieejama informācija par Nīcas pagasta attīstības programmu 2009.-2015. gadam. Analīzei
izmantota

versija,

kas

pieejama

-

http://nica.lv/wp-content/uploads/2010/05/N%C4%ABcas-pagasta-

att%C4%ABst%C4%ABbas-programma-2009.-2015.gadam_1.pdf

Materiāls salīdzinoši maz apraksta teritorijas potenciālu, bet jūras krasta erozijas jautājums
aprakstīts salīdzinoši izsmeļoši. Aprakstīti noteikti posmi, kurus visvairāk skar krasta eroziju un kuros
plānojot teritorijas attīstību jāpievērš pastiprināta uzmanība.

7.attēls. Esošā saimnieciskā darbība un potenciālās izmantošanas intereses Nīcas novadā un
teritoriālajos ūdeņos.4
Teritorijas 48% aizņem polderu sistēmas, lai nodrošinātu augsnes nepārpurvošanos, kas ir būtisks
aspekts plānošanas procesā.
No paredzētajiem pasākumiem kā ar piekrastes attīstību saistīts pasākums atzīmējama pieejas
jautājums jūras krastam, finansējuma piesaiste ĪADT uzturēšanai, dažādi organizatoriski pasākumi
uzņēmējdarbības atbalstam (piem.tūrisma produktu popularizēšanai un atbalstam, peldvietu sakārtošana).
Nav atrodami atbalsta pasākumi, kas saistīti ar netradicionāliem resursiem, alternatīvām enerģijām vai
tieši atbalsta pasākumi uzņēmējdarbības dažādošanai – jūras zveja u.c.

4

Sagatavots Baltijas jūras plāna izstrādes gaitā. Projekta mājaslapa: http://www.baltseaplan.eu/
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Grobiņas novads
Grobiņai spēkā esoša Grobiņas novada attīstības programma 2011.-2017. gadam. Analīzei
izmantota versija, kas pieejama –
http://www.grobina.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=7
5

8.attēls. Esošā saimnieciskā darbība un potenciālās izmantošanas intereses Grobiņas novadā un
teritoriālajos ūdeņos.5
Virspusēji analizēti novadā pieejamie vēja resursi.
Šobrīd spriest par novada teritorijā sastopamo vidējo un tipisko vēja ātrumu var tikai aptuveni, tā
kā uz šo brīdi pieejama precīza informācija par tieši novadā izdarītiem precīziem mērījumiem, tomēr vēja
enerģijas potenciāls ir ievērojams. Par to var secināt gan apskatot Latvijas mēroga „vēja kartes”, gan arī
to apliecina esošais vēja enerģijas ieguves parks Grobiņas pagastā, un dažādās sagatavošanas stadijās
esošās ieceres Medzes pagasta teritorijā. Spriežot pēc pieejamo „vēja karšu” datiem, gandrīz visa novada
teritorija (izņemot Bārtas pagasta DA daļu) atrodas lielāko sastopamo vēja ātrumu teritorijās. Palielinoties
mērījumu izdarīšanas augstumam, palielinās arī vēja ātrumi. Ja 10 m augstumā izdarītie mērījumi norāda,
ka novada teritorija atrodas zonā, kuru raksturo vidējais gada vēja ātrums virs 5.4 m/sek, tad 50 m
augstumā tas jau ir virs 7.5 m/sek, bet 100 m augstumā sasniedz zonu ar vidējo gada vēja ātrumu virs 8.6
m/sek.
Kopsavilkuma daļā uzsvērti divi no vispārējiem resursiem:

5

Sagatavots Baltijas jūras plāna izstrādes gaitā. Projekta mājaslapa: http://www.baltseaplan.eu/
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• Baltijas jūras piekraste ir nozīmīgs potenciāls tūrisma un rekreācijas attīstībai novadā, kas uz šo
brīdi nav pietiekami apzināts un novērtēts;
• Novada teritorijā ir pietiekami vēja enerģijas ieguvei nepieciešamie vēja resursi, ko apliecina jau
esošie „vēja parki” un izstrādes stadijās esošie. Atļautā teritorijas izmantošana paredz plašas teritorijas,
kas rezervētas vēja enerģijas ieguvei nepieciešamās infrastruktūras izbūvei. Situāciju sarežģī atšķirīgās
prasības katrā no novada teritoriālajām vienībām, turklāt novadā līdz šim nav veikti arī pētījumi par
piemērotākajām teritorijām vēja elektrostaciju izvietošanai, neradot draudus apkārtējai videi, cilvēku
veselībai, dabas un ainaviskajām vērtībām.
Kā īpaši resursi atzīmējami lidostas un ostas pieejamība.
Lidosta
Novada teritorijā atrodas Liepājas starptautiskā lidosta, kas šobrīd ir vienīgā sertificētā un
izmantojamā lidosta reģionā. Lidosta vairākkārtīgi ir mainījusi īpašniekus, un šobrīd tā ir Liepājas pilsētas
pārziņā. Tajā pakāpeniski tikuši veikti uzlabojumi, un pāris gadus atpakaļ tika atjaunota arī regulāra gaisa
satiksme ar Vāciju, Dāniju, Maskavu un Rīgu. Šobrīd krīzes ietekmē šis gaisa satiksmes piedāvājums ir
pārtraukts, notiek tikai atsevišķi čarterreisi, vadoties pēc konkrēta pieprasījuma. Tomēr lidosta savu
potenciālu joprojām uztur un jebkurā brīdi, mainoties ekonomiskajai situācijai, var tikt atsākta arī regulāra
gaisa satiksme.
Lidostā tiek veikti arī privātie un mācību lidojumi. Lai arī nākotnē nodrošinātu lidlauku atbilstību
lidostas kritērijiem, nepieciešamas ievērojamas investīcijas to infrastruktūrā.
Osta
Ņemot vērā, ka Grobiņas novada teritorija atrodas ļoti tuvu Liepājas pilsētai (~10km līdz novada centram
Grobiņai), novada uzņēmējiem un citiem interesentiem ir pieejami arī Liepājas ostas piedāvātie
pakalpojumi. Tas ir vēl viens svarīgs apstāklis, kas ir būtisks uzņēmējdarbības attīstībai, jo Liepājas osta
var tikt izmantota gan saražotās produkcijas, gan nepieciešamo importējamo ražošanas resursu loģistikā.
Nākotnē plānotie darbības virzieni saistīti ar alternatīvajiem resursiem:
•

Atjaunojamo energoresursu iespēju izpēte un to īpatsvara palielināšana pašvaldības objektu
energoapgādē;

•

Vienotas pašvaldības politikas izstrāde potenciālajai atjaunojamo resursu ieguves objektu izbūvei
novadā, ievērtējot to iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi, dabas vērtībām un cilvēka veselību.
Pāvilostas novads
Pāvilostas

novada

attīstības

programmas

http://www.pavilosta.lv/00002322pavilostas_ap_1.red.pdf
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9.attēls. Esošā saimnieciskā darbība un potenciālās izmantošanas intereses Pāvilostas novadā un
teritoriālajos ūdeņos.6
Kā svarīgs novada resurss atzīmēti ūdens resursi:
Atklātā Baltijas jūra ir nozīmīgs dabas resurss zvejniecības, tūrisma un ostu saimniecības attīstībai
rajonā. Baltijas jūras piekraste ir relatīvi sekla. Vislielākais dziļums ir posmā no valsts robežas līdz Papei,
kur jūra sasniedz 10 m dziļumu 1 km attālumā no krasta. Tālāk uz ziemeļiem 10 m dziļums ir 2 – 3 km
attālumā no krasta. Baltijas jūra pilnībā aizsalst aptuveni 3 reizes gadsimtā. Ledus sega sasniedz savu
maksimālo attīstību februārī un tāda noturas līdz marta vidum.
Kā viens no potenciāli izmantojamiem dabas resursiem, kas izmantojams kā atjaunojamais
energoresurss, ir vēja resursi. Baltijas jūras piekraste un Rīgas jūras līča rietumu piekraste ir rajoni, kur
Latvijā ir vislielākie vēja ātrumi. Valdošie ir rietumu, dienvidrietumu vēji ar vidējo vēja ātrumu ir 5,1 –
5,8 m/s, tālāk no krasta tas pakāpeniski samazinās.
Novadā attīstīta uzņēmējdarbība, kas saistīta ar zvejniecību, šajā sfērā ir lielākie novada
darbadevēji.
Pāvilostas osta ir viena no septiņām mazajām ostām (Salacgrīvas, Skultes, Lielupes, Engures,
Mērsraga, Rojas, Pāvilostas) Latvijā un vienīgā, kura atrodas pie Baltijas jūras. Pāvilostas ostai ir
izstrādāta ostas attīstības koncepcija un Ostas un piegulošas krastu teritorijas detālais plānojums, kas
6

Sagatavots Baltijas jūras plāna izstrādes gaitā. Projekta mājaslapa: http://www.baltseaplan.eu/
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apstiprināts 2002.gadā. Ostas ilgtermiņa darbības mērķis: nodrošināt Pāvilostas kļūšanu par reģionālās
ekonomikas un sociālās aktivitātes centru, tai skaitā turpinot iesāktos attīstības virzienus zvejas kuģu un
jahtu apkalpošanā, tūrisma aktivitāšu veicināšanā un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides radīšanā.
Pēdējo sešu gadu laikā Pāvilostas jahtu ostā iebraukušo jahtu skaits ir pieaudzis no 115 jahtām
2006.gadā līdz 184 jahtām 2011.gadā, 2008. un 2009.gadā ienākušo jahtu skaits sasniedza pat 253 jahtas
gadā. Samazinājies piekrastes zvejas kuģu skaits, bet kopējais zvejas produktu apgrozījums saglabājas
stabils. Pēdējos 2 gados ir tendence palielināties ūdenstūrisma pakalpojumu klāstam un apjomam (laivu
īre, izbraucieni ar laivām un tml.).
Plānotās rīcības ilgtermiņā:
•

Veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību

•

Nodrošināt informatīvu atbalstu uzņēmējiem

•

Atbalstīt tūrisma uzņēmējdarbību

•

Ostas infrastruktūras attīstības veicināšana
Jautājumi par krasta izmaiņām nav skarti nedz aprakstošajā daļā, ne attiecībā uz plānotajām

darbībām novada attīstības plānošanā.
Dundagas novads
2012. gada 7. martā uzsākta attīstības programma, darba versijas nav pieejamas. Spēkā Dundagas
novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums.
Rojas novads
Rojas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam
http://www.roja.lv/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=58&Itemid=107
Stāvokļa aprakstā iekļauta informācija par jūras krastu, tā potenciālajām izmaiņām, balstoties uz
veiktajiem pētījumiem.
Pēc G.Eberharda un J.Lapinska pētījumiem (1992. – 2007.) Krasta noskalošana šo 15 gadu laikā 20
– 40 m sasniegusi Pūrciemā un uz D no Rojas ostas. Salīdzinot pēdējo 15 gadu laikā notikušās Rīgas līča
krasta izmaiņas ar pagājušā gadsimta 50 gadu periodu, ir pieaudzis krasta erozijas vidējais ātrums. Jaunas
erozijas riska vietas iezīmējas Rojā un Valgalciemā. 2001.gada 1. un 15.novembra vētru laikā ievērojama
krasta erozija konstatēta Rojā un Kaltenē, mērena – Melnsilā, Ģipkā, krastā starp Žoceni un Roju.
2007.gada janvāra vētrā pamatkrasta erozija konstatēta – Melnsilā, Pūrciemā, Ģipkā un uz D no Ģipkas,
uz D no Rojas, Kaltenē un Valgalciemā. Vienas vētras laikā uz D no Rojas krasta atkāpies par 8 – 10
metriem.
Priekškāpas daļēji noskalotas krasta joslā starp Ģipku un Žoceni. Krasta teritorijai Rojas novadā ir
augsts erozijas risks, maksimālais reģistrētais vējuzplūdes līmenis šajā krastā ir +1,77 m (21.gs.) pie
Rojas. Saskaņā ar Ventas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānu (2010.- 2015.gadam) Ventas

41

Gala	
  ziņojums	
  	
  

	
  

	
  

baseina apgabalā – t.sk. Rojas novada teritorijā, applūduma draudi visvairāk saistās ar jūras uzplūdiem.
Applūduma riska teritorijas visvairāk sastopamas potamālo upju posmos – plūdu apdraudējums Rojas
novadā konstatēts teritorijās pie Rojas upes un Mazupītes.
Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumentiem, krasta erozijas risks ievērtējams
arī Rojas novada teritorijas plānojumā. Plānojumā jāpievērš uzmanība pasākumiem, kas novērstu smilts
masu ceļošanu ar vēju un pasargātu apdzīvotās vietas no vēja ietekmes. Jāparedz noskalošanās riska
teritoriju lokālie aizsardzības pasākumi un nozīmīgāko infrastruktūras objektu pārcelšana un iekšzemi.
Piekrastes teritorijas lielākā daļa ir reti apdzīvota, un tas paaugstina reģiona vērtību no neskartās
dabas pieejamības viedokļa. Reģiona kultūrvide un dabas vide ir labvēlīgs stimuls tūrisma attīstībai
reģionā. Starptautiska nozīme no jūras vides saglabāšanas viedokļa saskaņā ar Helsinku konvenciju
(1974. un 1992. g.) ir piekrastei no Kaltenes līdz Engurei. Jāpieaug vietējo pašvaldību iniciatīvu nozīmei
dabas un ainavu aizsardzības pasākumu plānošanā, tajā pašā laikā ar saistošiem noteikumiem veicinot
kultūrvidē iekļaujošos saimniecisko darbību. Nepieciešami vienoti apzīmējumi stendiem un informācijas
norādēm. Īpaši jāpievērš uzmanība sabiedriski pieejamo telpu saglabāšanai ciemos un lauku areālos, kā
arī to attīstībai un pieejamības nodrošināšanai.
Ciemu teritorijās jāparedz ūdensmalu izmantošana sabiedrības atpūtas vajadzībām, iespēju robežās
paredzot pārvietošanās iespējas gar ūdensmalām (pastaigu takas, celiņi skriešanai, skrituļošanai, velo
celiņi u.c.), kā arī pieeju tām. Nav pieļaujama publisko teritoriju, sevišķi pludmales joslas, pieejamības
ierobežošana un ainavu resursu vērtības samazināšana.
Noskalošanās riska teritorijās plānojami iespējamie lokālie piekrastes aizsardzības pasākumi, kā arī
nozīmīgāko infrastruktūras (ceļu, inženiertīklu u.c.) objektu pārcelšana no nenovēršamās pamatkrasta
erozijas riska joslām uz iekšzemi.
Uzņēmējdarbība attīstīta gan zivsaimniecības, gan tūrisma nozarē. Rojas osta 1996.gadā ierindojās
2.vietā mazo ostu grupā Latvijā. Tomēr pēdējos gados kravu apgrozījums ievērojami samazinājies,
saglabājot stabilitāti tikai zivīm un pilnīgi pārtraucot koksnes kravu apgrozījumu.
Mērķi:
1. Samazināt krasta noskalošanās risku un vēja erozijas draudus.
2. Rekonstruēt vecos ūdensvadus Rojā.
3. Sakārtot notekūdeņu sistēmu novadā
4. Nodrošināt individuālo dzīvojamo māju pieslēgšanu pie centralizētās kanalizācijas, vietās, kur tas
ir iespējams.
Novada specializācija akcentēta:
-

Ostas darbības aktivizēšana ir nozīmīga kā ekonomisko rosību stimulējošs faktors pašvaldībā un
kā potenciāls tūrisma aktivizēšanai Ziemeļkurzemes reģionā. Rojas ostas galvenie attīstības
virzieni ir zvejniecība, Baltijas jūras kravu transports un jahtu tūrisms.
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Zivju pārstrādes attīstība saistīta ar ostas darbību, novada garās jūras robežas specifiku, tradīcijām
zivju pārstrādes jomā. Tā ir stabila ražošanas nozare, kurā nodarbināts procentuāli vislielākais
iedzīvotāju skaits. Zivju pārstrādes uzņēmumiem ir būtiska nozīme valsts pārtikas ražošanas un
pārtikas eksporta jomā. Lai gan tradicionālās zvejniecības aktivitātes novadā samazinās, tajā tiek
nodarbināts salīdzinoši liels skaits novada iedzīvotāju.
Attiecībā uz turpmākajām rīcībām minimāli atzīmēta alternatīvo enerģijas resursu izmantošana -

Izmantot alternatīvos enerģijas avotus mājokļu apkurē, kā arī problēmas ar jūras krasta eroziju - Iespēju
robežās novērst krasta erozijas draudus piekrastes ciemu teritorijās, kas ietver:
- Apzināt jūras krasta nostiprināšanas iespējas pasaules praksē.
- Nostiprināt vismaz vienu kritisko krasta posmu ciema teritorijā, kas apdraudēts no jūras krasta
erozijas.
Plaša rīcība paredzēta ostas un ostas uzņēmējdarbības attīstībā.
Mērsraga novads
Mērsraga novada attīstības programma 2011.gads http://www.mersrags.lv/Terit_planojums_2011_L/Mersraga_AP_gala-red.pdf
Izstrādātajā programmā diezgan precīzi atspoguļota informācija par krasta jautājumiem.
Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības dokumentiem, krasta erozijas risks ievērtējams
arī Mērsraga novada teritorijas plānojumā. Plānojumā jāpievērš uzmanība pasākumiem, kas novērstu
smilts masu ceļošanu ar vēju un pasargātu apdzīvotās vietas no vēja ietekmes. Jāparedz noskalošanās
riska teritoriju lokālie aizsardzības pasākumi un nozīmīgāko infrastruktūras objektu pārcelšana un
iekšzemi. Piekrastes teritorijas lielākā daļa ir reti apdzīvota, un tas paaugstina reģiona vērtību no
neskartās dabas pieejamības viedokļa. Reģiona kultūrvide un dabas vide ir labvēlīgs stimuls tūrisma
attīstībai reģionā. Starptautiska nozīme no jūras vides saglabāšanas viedokļa saskaņā ar Helsinku
konvenciju (1974. un 1992. g.) ir piekrastei no Kaltenes līdz Engurei. Saskaņā ar Ramsāres konvenciju
(1971.) Engures ezers ir noteikts kā starptautiskas nozīmes mitrājs. Jāpieaug vietējo pašvaldību iniciatīvu
nozīmei dabas un ainavu aizsardzības pasākumu plānošanā, tajā pašā laikā ar saistošiem noteikumiem
veicinot kultūrvidē iekļaujošos saimniecisko darbību. Nepieciešami vienoti apzīmējumi stendiem un
informācijas norādēm. Īpaši jāpievērš uzmanība sabiedriski pieejamo telpu saglabāšanai ciemos un lauku
areālos, kā arī to attīstībai un pieejamības nodrošināšanai. Ainaviski nozīmīgās un vērtīgās teritorijas ir arī
ezeraines. Engures ezera ezeraines ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ar starptautisku nozīmi.
Noskalošanās riska teritorijās plānojami iespējamie lokālie piekrastes aizsardzības pasākumi, kā arī
nozīmīgāko infrastruktūras (ceļu, inženiertīklu u.c.) objektu pārcelšana no nenovēršamās pamatkrasta
erozijas riska joslām uz iekšzemi. Kopumā Mērsraga novadā jūras krasta erozija nav izteikta – ir tikai 5
vietas, kur lielās vētrās tiek skalots krasts.
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Strauji augot Mērsraga ostas kā kravas ostas kapacitātei un apgrozījumam, un ostas teritorijā
attīstoties industriālajam parkam un loģistikas centram, tā var kļūt par daudzfunkcionālu ostu un reģiona
nozīmes saimniecisko pakalpojumu sadales centru.
-

Zivju pārstrāde un kravu operācijas ostā ir galvenās ražošanas nozares Mērsraga novadā;

-

Individuālās zvejniecības aktivitātes ar katru gadu samazinās.
Mērsraga ostai izstrādāta skaidra attīstības koncepcija. Mērsraga ostas pārvaldē uzsākta kvalitātes

vadības sistēmas ISO 9001 ieviešana;
Turpmākās rīcības saistītas ar:
•

Ostai ir būtiska nozīme tām piegulošo teritoriju ekonomiskajā attīstībā;

•

Īpaši priekšnoteikumi ostas attīstībai ir piegulošo autoceļu attīstība, ostas kravām piemērotas
„Stendes stacijas 2” izbūve un iespējamā dzelzceļa atzara izbūve;

•

Mērsraga novada piekrastē ir nepietiekami attīstīts mazo jahtu piestātņu tīkls;

•

Jāturpina attīstīt Mērsraga ostas infrastruktūra.

Mērķi:
1. Samazināt krasta noskalošanās risku un erozijas draudus.
2. Novērst neattīrītu notekūdeņu izvadīšanu jūrā
3. Rekonstruēt vecos ūdensvadus Mērsragā
4. Sakārtot notekūdeņu sistēmu novadā.
Engures novads
Engures novada integrētās attīstības programma 2012. - 2018. gadam http://enguresnovads.lv/index.php?p=7714&lang=1398&pp=15799

Esošā stāvokļa analīze uzskaita ūdens, meža un lauksaimniecības zemju resursus un iezīmē arī
jūras krasta potenciālu kā ainavisku vērtību. Novadā nav izstrādāta ekonomiskās attīstības stratēģija un
uzņēmējdarbības atbalsta plāns, nav izveidotas institūcijas uzņēmējdarbības atbalstam.
Novada teritorijā ir lidlauks „Tukums”, kura tehniskie parametri piemēroti lielākajai daļai
pasažieru lidmašīnu. Lidlauks tiek mērķtiecīgi attīstīts, šeit veidojot starptautisku lidostu.
Būtisks Engures novada elements ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas aizņem 20 033,88 ha, jeb
50,7% no novada teritorijas. 50,7% no Engures novada aizņem piecas īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas. Bez tam novada teritorijā atrodas piekrastes aizsargjosla, aizsargājamās teritorijas statuss ir
arī novadam piegulošajai jūras teritorijai. Novadā ir ļoti plašas aktīvās atpūtas un dabas tūrisma iespējas –
dabas takas, makšķerēšana un laivu noma, putnu vērošana, medības, jahtu izbraucieni, kvadraciklu noma,
izklaides lidojumi lidlaukā „Tukums”, ūdens izklaides (laivas, ūdensvelosipēdi, veikbords, u.c.),
peintbols, kalnu un distanču slēpošana, zirgu izjādes, velo noma, atrakcijas un sporta spēles.
Lielākā daļa no novada tūrisma naktsmītnēm (un gultasvietām) atrodas piekrastē, kā arī lielākā
daļa no nakšņojošajiem tūristiem apmetas piekrastes naktsmītnēs.
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Kā risināmie jautājumi attīstībā izvirzīti:
Jahtu tūrisma attīstību novadā ierobežo tas, ka Engures ostā netiek piedāvāts kvalitatīvs serviss,

•

tai skaitā jahtām pielāgotas stāvvietas, kā arī jahtu tūrisma iespējas netiek popularizētas.
trūkst infrastruktūras aktīvās atpūtas nodrošināšanai jūras krastā.7 Tūrisma attīstību īpaši kavē

•

nepietiekošs auto stāvlaukumu skaits jūras tuvumā.
Plānotās rīcības:
•

Engures ostas kopējo hidrotehnisko būvju – 2 molu – rekonstrukcija;

•

Lidlauka „Tukums” infrastruktūras uzlabošana;

•

Jūras izskaloto aļģu utilizācijas sistēmas izveide;

•

Vienošanās ar valsts pārvaldes institūcijām par pludmales zonas apsaimniekošanu un rekreācijas
pakalpojumu attīstību tajā;

•

Engures ezerā esošā sapropeļa ieguves iespēju izvērtējums;

•

Jahtu tūrisma infrastruktūras uzlabošana Engures ostā.

Saulkrastu novads ( Saulkrasti, Zvejniekciems)
Saulkrastu novada attīstības programma 2014-2020. gadam –
http://www.saulkrasti.lv/images/stories/Dome/Dokumenti/Saulkrastu_AP_vides_prskats_28-08-10.pdf
Attīstības programma salīdzinoši precīzi apraksta jūras krastu un tā procesus:
Saulkrastu pilsētas nozīmīgākais dabas resurss ir pludmale, kas stiepjas vairāk ka 17 km garumā.
No tā pilsētas pludmale ir 8,5 km. Pludmales joslas platums svārstās no 100 m novada dienvidu daļā līdz
20 m Zvejniekciemā, uz dienvidiem no Skultes ostas. Pludmali pārsvarā veido rupju un vidēju graudu
smilts.
Pludmale kopa ar piegulošajam kāpām veido unikālu kūrortoloģisku un ainavisku resursu. Baltā
kāpa un 30 m augstas kāpas pie Batciema ir Latvijas mēroga ievērības cienīgi dabas objekti.
Saulkrastu piekrastē nav tik izteiktas krastu noskalošanas vai akumulācijas tendences kā tas ir
vērojams citviet Latvijas piekrastē, pludmales kopumā atrodas dinamiskā līdzsvara stāvoklī. Tomēr ir
posmi, kuros novērojama pludmales noskalošanas: aptuveni 0,3 – 0,8 km garas joslas pie Saulkrastiem un
Zvejniekciema taču, ja piepildās prognozes par vidējā jūras līmeņa paaugstināšanos un vētraino dienu
skaita palielināšanos, varētu būtiski pastiprināties krasta izskalojumi uz dienvidiem no Skultes ostas,
radot paaugstināta riska zonas iespējamu izveidošanos iepretim Zvejniekciema apbūvei.
Rīgas jūras līcī ūdens kvalitāti nosaka upju ūdens kvalitāte, āvārijas piekraste un jūra. Piekrastes
ūdeņu kvalitāte cieši saistās ar vietējo mazo upju u.c. ūdensteču kvalitāti, kas pēc būtības ir primārais un
būtiskākais piekrastes ūdeņu piesārņojuma avots. Zināma loma ir arī Gaujas un Daugavas upju
7

Engures novada integrētās attīstības programmas 2012. – 2018.gadam izstrāde, pētījums, 2011.gada marts – aprīlis.
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pienesumam, t.sk. Rīgas pilsētas rūpnieciskajiem un saimnieciskajiem notekūdeņiem, kas daļēji neattīrīti
ieplūst jūras līča ūdeņos un valdošo rietumu vēju ietekmē izplatās gar visu Vidzemes jūrmalas piekrasti.
Rīgas jūras līča ūdeņos, pieaugot fosfātu savienojumu ieplūdei, pieaug biomasas apjoms, kas rada
papildus eitrofikāciju un veicina toksisko zilaļģu savairošanos. Līcī ir skābekļa deficīts jūras dibenā, kas
rada ekosistēmas nelabvēlīgas izmaiņas, pat mirušas zonas.
Vides uzlabošanu paredzēts veikt galvenokārt ar triju pasākumu grupu palīdzību:
1. komunālās saimniecības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības uzlabošana,
2. autostāvvietu un kājceliņu tīkla attīstīšanu, lai mazinātu zemsedzes izstaigāšanu,
3. videi draudzīgu transporta – velotransporta, pilsētas elektrotransporta attīstīšanu.
Krasta erozijas novērtēšanai paredzēti brīvprātīgo novēroji, papildus darbības nav plānotas.
Nav detālas informācijas par plānoto tūrisma attīstību.
Limbažu novads
Limbažu novada attīstības programma 2011.-2017. gadam
http://www.salacgriva.lv/files/news/12950/40_ln_att_programma.pdf
Limbažu pagasta atrodas Langaču lidlauks. Tajā atrodas divi paralēli skrejceļi ZD virzienā –
asfaltēts skrejceļš 400 m garumā un neasfaltēts skrejceļš 581 m garuma. Skrejceļš ir paredzēts arī nakts
lidojumiem un ir marķēts ar sānu elektriskām gaismām katrus 30 metrus atbilstoši aviācijas
apgaismojumu standartiem un marķējumiem. Lidlaukā ir uzstādītas vidējas un augstas (very high
frequency) frekvences raidītāji, kas nodrošina pilotus ar visu nepieciešamo informāciju plānotā lidojuma
organizēšana, t.sk. laika apstākļi, mērķlidostas koordinātes u.c.. Teritorijā ir divi angāri lidmašīnu
novietošanai, kurā šobrīd regulāri tiek turēti 3 lidaparāti AN-2, CESNA 152 un lidlauka īpašumā esošais
Piper PA – 28 235, no kuriem pēdējais ir piemērots aviācijas meklēšanas un glābšanas darbiem.
Attīstības programma jūras krasta teritoriju atspoguļo tikai dabas parka kontekstā.
Salacgrīvas novads
Salacgrīvas novada attīstības programma 2013.-2020. gadam
http://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/snarprogizs/salacgr_vas_novada_att_st_bas_/
Pieejami iepriekšējās attīstības programmas materiāli, jaunā programma izstrādē, nav pieejams
darba materiāls. Kā viens no potenciālās attīstības priekšnoteikumiem minēta osta. Nav analizēta jūras
piekraste, vēja parku potenciāls u.c. piekrastes attīstībā nozīmīgas sadaļas.
Carnikavas novads
Carnikavas novada attīstības programma 2009-2014. gadam
http://www.carnikava.lv/files/Carnikavas_att_prog_26_01_2009.pdf
Esošās situācijas aprakstā iekļauta informācija par jūras piekrasti, bet jūras krasta erozijas
izvērtējuma. Neattīstīta infrastruktūra, pastaigu celiņu trūkums, labiekārtotu peldvietu un atpūtas vietu
trūkums rada antropogēno slodzi uz vērtīgajiem biotopiem kāpās, ūdens un apkārtnes piesārņojumu,
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savukārt kvalitatīvu piebraucamo ceļu neesamība un stāvlaukumu nepietiekamība rada priekšnoteikumus
kāpu izbraukāšanai ar automašīnām.
Ar zvejniecību nodarbojas vairāki nelieli uzņēmumi, kā arī individuālie komersanti, kuriem
zvejošanas atļaujas izsniedz Carnikavas novada dome.
Attīstības prioritātēs iekļautas:
•

Veidot un uzturēt sadarbību ar Rīgas pilsētas un Saulkrastu pašvaldību par dabas parka „Piejūra”
labiekārtošanu un iesaistīties projektos, kas saistīti ar dabas parku „ Piejūra”

•

Atpūtas taku izveide

•

Pludmales labiekārtošana un publiskas peldvietas Lilastē izveide un labiekārtošana (t.sk. sporta
aktivitāšu nodrošināšana, veicināšana)

•

Paredzētās darbības attiecībā uz Gaujas krasta nostiprināšanu ir uzsāktas, arī darbības polderu
sistēmas sakārtošanai.

Patreizējās situācijas problēmas, kas konstatētas visā piekrastes reģionā:
- Plānošanas dokumenti bieži netiek saistīti ar teritorijas plānojumiem
- Bieži nav iespējams veikt vienas pašvaldības dokumentu atbilstības analīzi, jo dokumenti nav
savietojami dažāda izstrādes laika dēļ, bet pašvaldības nevar savstarpēji salīdzināt dažādu attīstības
plānošanas dokumentu izstrādes pieeju dēļ.
- Nepieciešams tiesiski regulēt visu pašvaldības attīstības dokumentu metodisko pieeju un juridiski
sasaistīt šo dokumentus vienotā laika, satura un savstarpējo attiecību sistēmā.
-Būtu nepieciešams izstrādāt bijušo armijas teritoriju revitalizācijas un reintegrācijas plānu;
- Piekrastes pašvaldībās ir izteikta nepieciešamība pēc infrastruktūras, lai tūrisma sezonā nodrošinātu
antropogēnās slodzes uzņemšanu, kas pašreizējā situācijā rada nekontrolējamas tūristu plūsmas un dabas
vides degradāciju piekrastē;
- Pašvaldībās nepieciešami pludmales labiekārtošanas, atpūtas vietu, auto ceļu, autostāvvietu, gājēju
un veloceliņu, noeju uz jūru u.c. infrastruktūras izveides un labiekārtošanas pasākumi;
- Problēmas risināšanā galvenie jautājumi saistās ar piekrastes zemju īpašumtiesībām un aizsargjoslas
piemērošanas jautājumiem, kurus jāatrisina valstiskā līmenī.
- Jūras akvatorija pagaidām netiek pietiekami novērtēta kā dažādu enerģētikas projektu (siltuma un
elektrības ražošanai), piemēram, vēja ģeneratoru, siltumsūkņu sistēmas, viļņu enerģijas u.c., potenciālā
attīstības telpa;
- Trūkst arī normatīvu regulējuma, zinātniski komerciālas izpētes un valsts finansiāla atbalsta
alternatīvo energoresursu izmantošanas ieviešanā
Atbilstoši KALMes projekta ietvaros izstrādātajai metodikai un krasta novērtējumam identificēti
jūras krasta iecirkņi, kuros novērojams augsts erozijas risks.
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Tabula 1. Jūras krasta iecirkņi ar augstu erozijas risku (>5m/15%/gadā Baltijas jūras piekrastē un
>5m/10%/gadā Rīgas līča piekrastē)
Nr.

Iecirkņa
nosaukums

Aptuvenais
iecirkņa
garums (m)

Erozijas risks
(gadā)

1.

Nida

5500

5m/20%

2.
3.
4.

Mietrags
Bernāti
Liepājas
ziemeļi-Šķēde

5500
3000
7000

5.
6.

Ziemupe
Akmeņrags

800
800

5m/25%
15m/25%
10m/25%>
5m/15% (risks
iecirknī
samazinās
virzienā uz
ziemeļiem)
5m/15%
5m/15%

7.

Pāvilostas
ziemeļi

500

5m/20%

8.

Labraga ielīcis

19000

10m/30% >
5m/15% (risks
mazāks iecirkņa
dienvidu daļā)

9.

Sārnate

1000

5m/15%

10.
11.

Užava
Melnrags
(LībciemsGrigaļciems)

4000
7000

12.

Ventspils
ziemeļiLiepene

11000

5m/15%
10m/30% >
5m/15% (risks
mazāks iecirkņa
vidusdaļā)
10m/25% >
5m/15%
(iecirkņa
robežās risks
ļoti mainīgs)
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Krasta erozijas riskam
līdz 2058. gadam
pakļautie
nozīmīgākie objekti
6 dzīvojamās un vasaras
vienģimeņu mājas
Dabas teritorijas
ĪADT, viensēta
Liepājas NAI, II
Pasaules kara upuru
kapi un
memoriāls, VES parks,
Liepājas Forti, uc.

Ieteicamais
Rīcības
modelis
(kods)
A
A
A
C
(>2000m)

Ziemupes vecie kapi
Akmeņraga bākas
kompleksa ēkas, mobilo
sakaru tornis
Pilsētas dzīvojamā
apbūve (7 vienģimeņu
mājas)
Kultūrvēsturiski objekti,
vietējas nozīmes ceļi,
Komunālā
infrastruktūra, 2
viensētas, >5 vasaras
mājas
Dabas teritorijas,
5 viensētas
ĪADT
Dabas teritorijas

AB
C1B
(300m)

Elektropārvades līnija,
komunālie objekti, 2
viensētas, dabas
teritorijas (Ventspils
Naftas
Termināls, Staldzenes
centrālā daļa, kā arī
vairāki desmiti viensētu

D; un/vai
C (3000 m)

CB (500m);
D
A

A
A
A
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13.
14.

Ovīšu rags
Vaide-Kolka

1000
5000

5m/20%
5m/15%

15.

Kolkas raga
virsotne

1000

5m/25%

16.

Rojas dienvidi

1000

5m/15%

17.

KalteneValgalciems

7000

18.

Upesgrīva

1000

maksimums
5m/10%
(iecirkņa
robežās risks
ļoti mainīgs)
5m/10%

19.

Bērzciems

1000

5m/10%

20.

Abragciems

1000

5m/15%

21.

Engures
dienvidi

1000

5m/10%

22.

BigauņciemsLapmežciems

7000
(1200)

23.

Jūrmalas
centrālā daļa

10000
(3000)

5m/20% >
5m/10% (risks
mazāks pretī
Ragaciemam)
5m/15% >
5m/10%
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un nedzīvojamo ēku
riska joslā nonāks pēc
50-60 gadiem)
ĪADT
ĪADT, Latvijas Armijas
infrastruktūras objekti
Kultūrvēsturiski objekti,
dabas teritorijas (2-5
viensētas erozijas riska
joslā nonākas pēc 5060 108 gadiem)
7 dzīvojamās un
nedzīvojamās apbūves
objekti, komunālie
objekti (pēc 50-70
gadiem riska joslā
nonāks >20 ēkas)
>26 dzīvojamās un
nedzīvojamās apbūves
objekti, komunālie
objekti, dabas teritorijas
8 dzīvojamās un
nedzīvojamās apbūves
objekti
10 dzīvojamās un
nedzīvojamās apbūves
objekti, vietējas nozīmes
ceļš
8 dzīvojamās un
nedzīvojamās apbūves
objekti, vietējas nozīmes
ceļš
Engures vecie kapi, 1012 dzīvojamās un
nedzīvojamās apbūves
objekti (pēc 50-70
gadiem riska joslā
nonāks >20 ēkas)
15-20 dzīvojamās un
nedzīvojamās apbūves
objekti
5-10 dzīvojamās un
nedzīvojamās apbūves

A
AB
A

D; un/vai
C1 (600 m)

C1 (īsi
iecirkņi ar
kopējo
garumu
~3000 m)
C1

C1 (800 m)

C1
(~300m) un
AB
D; un/vai
C1 (700m)

C1 un AB
(7000m)

B(10000m)
;
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24.

Daugavgrīva

1000

25.
26.

Gaujas grīva
Zvejniekciems
-Saulkrasti

2000
3000

27.

Vidzemes
krasts
(Vitrupe)

30000
(1200)

(iecirkņa
robežās risks
ļoti mainīgs)
5m/15%
10m/15%
5m/15% >
5m/10% (risks
mazāks iecirkņa
dienvidu daļā)
5m/10%
(iecirkņa
robežās risks
ļoti mainīgs
un grūti
izvērtējams)

objekti

C
(~1000m)

Rūpniecības objekti
(palīgēkas, uc.)
Dabas teritorijas
15-20 dzīvojamās un
nedzīvojamās apbūves
objekti, 3 autostāvvietas,
komunālie un
infrastruktūras objekti
10-20 dzīvojamās un
nedzīvojamās apbūves
objekti, autoceļš

CB
(~1000m)
A
C1B

A un C1
(īsi
iecirkņi ar
kopējo
garumu
~2000 m)

Ieteicamie rīcības modeļi (skaidrojumi tabulai):
•

A – pret erozijas pasākumi nav nepieciešami un vairumā gadījumu pat ir nepieļaujami;

•

AB – pret erozijas pasākumi nav nepieciešami, iespējams un vēlams iecirkņa
piemērotākajās vietās pielietot budžetam, citiem resursiem un dabai draudzīgos „zaļos
risinājumus”;

•

B – visā iecirknī vēlams pielietot „zaļos risinājumus” kombinējot vairākus;

•

C – nepieciešams izveidot masīvas pret erozijas konstrukcijas;

•

C1 – nepieciešams izveidot pret erozijas konstrukcijas priekšroku dodot „viegliem” un
vienkāršotiem risinājumiem;

•

CB – vēlams pret erozijas konstrukcijas kombinēt ar „zaļajiem risinājumiem”;

•

D – nepieciešams nodrošināt sanešu materiāla pārvietošanu garām šķērslim tā novēršot mākslīgi
radušos deficītu.

Kopējais krasta posmu garums, kuros C, C1 un CB veida rīcība būtu:
•

nepieciešama šobrīd ir 5000 – 7000 m (ja netiek pielietots D modelis);

•

vēlama tuvāko 10 – 20 gadu laikā ir 10000 – 15000 m (ja netiek pielietots D modelis).

Paralēli izstrādātajiem politiskās plānošanas un stratēģiskajiem dokumentiem noris dažādi pētnieciskie
projekti, kuru ietvaros tiek gatavotas gan esošos situāciju izpētes, gan gatavotas attīstības prognozes, kuru
rezultāti tiešā veidā pielietojami novadu attīstības plānošanā.
Esošajās attīstības programmās tikai divās bija detāli analizētas jūras krasta izmaiņas un to ietekme uz
novada attīstību.
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5. Piemēri no kaimiņvalstu pieredzes attiecībā normatīvā regulējuma piemērošanu
piekrastes teritoriju attīstībā
Igaunija
Igauniju ieskauj jūra. Igaunijas krasta līnija ir gandrīz 3800 km gara, un tās sauszemes robeža ir
tikai 700 km. Igaunijas līkumotā un raibā krasta līnija nav blīvi apdzīvota un ir ļoti dabiska – te ir
smilšainas pludmales, akmeņaini krasti, klintis un arī purvaini apvidi, kas īpaši piemēroti ūdensputniem.
Igaunijā ir vairāk nekā 1500 dažāda izmēra salu, kas veido gandrīz 10% no valsts sauszemes. Tikai
apmēram desmit salas ir pastāvīgi apdzīvotas: pārējās pieder putniem, un perēšanas laikā piekļuve tām var
tikt ierobežota.
Lietuva
Vairāk nekā trīs ceturtdaļas no Lietuvas robežas stiepjas gar upēm un ezeriem. Lietuvas
ekonomiskā zonā Baltijas jūrā (ap 6 400 km ²) sasniedz Zviedrijas ūdeņus. Lietuva lepojas ar skaistu
krasta līniju, kas stiepjas vairāk nekā 100 kilometru garumā.
Piekrastes teritorijas juridiskais regulējums Igaunijā un Lietuvā
Piekrastes teritoriju mērķi Latvijā, Igaunijā un Lietuvā ir līdzīgi, tomēr ir atšķirīgi to sasniegšanas
juridiskie līdzekļi. Igaunijā un Lietuvā nav aizsargjoslu likuma, kāds tas ir Latvijā, tomēr aizsargjoslu
pieeja ir iestrādāta citos tiesību aktos. Igaunijas gadījumā tas ir teritorijas plānošanas likums, Ūdeņu
likums un Dabas aizsardzības likums. Ir noteiktas vairākas joslas, kas klājas pāri – būvniecības
aizlieguma josla, ūdeņu aizsardzības josla, applūšanas josla, ierobežotas saimnieciskās darbības josla.
Atšķirībā no Latvijas gadījuma, kur Piekrastes josla nav precīzi noteikta, Igaunijā šī teritorija ir noteikta
definējot joslu platumus. Katrai no joslām ir noteikti savi mērķi un zemes izmantošanas ierobežojumi, kas
daļēji pārklājas. Lietuvā ir noteikta piekrastes aizsargjosla, iezīmējot minimālo platumu Baltijas atklātas
jūras gadījumā, deleģējot tās noteikšanu Apriņķa administrācijai teritorijas plānojumā. Tiek noteikta
teritorija aptverot Kuršu līci (kas ir daļēji iekšējs ūdens baseins) un Kuršu kāpas teritoriju un jūras
akvatorijas daļu nosakot dziļumu.
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10.attēls. Piekrastes teritorijas juridiskā struktūra Igaunijā un Lietuvā
Zviedrija
Zviedrijā piekrastes zona tiek aizsargāta ar virkni likumdošanas aktu par dabas resursu aizsardzību.
Pastāv arī pludmales izmantošanas nosacījumi, kuri ir diferencēti atkarībā no pašvaldības. Pludmales
izmantošanas nosacījumi var būt pielāgoti individuāli, izsniedzot individuālas atļaujas noteiktu darbību
veikšanai pludmales zonā.
Tāpat kā Latvijā, pastāv aizliegums iebraukt pludmales zonā ar automašīnām, taču aļģu ievākšanai
dažu piekrastu zonās ir izņēmumi, kas reglamentēti ar speciālo atļauju izsniegšanu. Kā piemēram,
Trelleborg pašvaldībai ir pagaidu atļauja izmantot 100 tonnas makroaļģu biogāzes ražošanai, ko tie ievāc
piekrastē un piekrastes ūdeņos. Likumdošanas akti arī nosaka, ka daļu no aļģēm ir jāatstāj pludmalē, jo
tie ir nozīmīgs floras un faunas sastāvdaļa.

6. Spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu analīze par ierobežojumiem attiecībā
uz Baltijas jūras resursu pieejamību un izmantojamību
Piekraste ir ekoloģiski jūtīga teritorija ar savdabīgu kultūrvēsturisko mantojumu, šodien tā ir
sabiedrības īpaši pieprasīta rekreācijas vajadzībām un individuālajai apbūvei, kur saduras privātās un
publiskās intereses. Latvijas piekrastes zona, kas 496 km garumā stiepjas gar Baltijas jūru un Rīgas jūras
līci, ir nozīmīga teritorija šādu iemeslu dēļ:
1) tradicionāli

veidojusies

paaugstināta

iedzīvotāju

koncentrācija

un

īstenoti

dažādi

apsaimniekošanas pasākumi;
2) joprojām sastopami labi saglabājušies augstas kvalitātes, daļēji dabiski, unikāli un teritorijai
raksturīgi dabas veidojumi, ainavas, ekosistēmas, biotopi un sugas;
3) gadsimtu gaitā veidojusies savdabīga kultūrvide, kurā radīts un līdz mūsdienām saglabāts
augstvērtīgs kultūrvēsturiskais mantojums;
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4) aizvien vairāk ietekmē apdzīvoto vietu izplešanās, mājokļu būvniecība, tūrisms, transporta
infrastruktūra, jo īpaši ostu attīstība, vēja enerģijas ražošanas paplašināšanas intereses, kā arī citas
līdzīgas darbības.
Attīstības plānošanas līmeņi
Piekrastes attīstības plānošanā jārēķinās ar dažādo plānošanas līmeņu atšķirībām, jo katra no tiem
var risināt tikai tos uzdevumus, kas atbilst tā mērķiem un iespējam.
Nacionālā līmeņa plānojuma uzdevumi :
• deklarēt piekrastes aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības kopējos mērķus,
• nosaukt un kartēs attēlot nacionālas nozīmes dabas un kultūrvēsturiskas vērtības (gan tās, kas
noteiktas ar pastāvošajiem tiesību aktiem, gan tās, kas pašreiz neatbilst īpaši aizsargājamo vērtību
kategorijai un praktiski ir neaizsargātas),
• pamatot piekrastes teritorijas sadalīšanu posmos pēc dabas, kultūrvēstures un attīstības procesu
atšķirībām, un, atbilstīgi tam — paredzēt iespējamās mērķu un prioritāšu atšķirības šajos posmos,
• izstrādāt attīstības un pārvaldības stratēģijas, balstoties uz piekrastes īpašo lomu visas valsts attīstībā,
• paredzēt urbanizācijas procesa turpmākās attīstības telpisko pārvaldību.
Reģionāla līmeņa plānojumi (tam atbilst plānošanas reģions) raksturo piekrastes telpisko
struktūru vairākos dabas aizsardzības un attīstības plānošanai nozīmīgos skatījumos.
Vietējā līmeņa plānojumiem ir vislielākā loma Piekrastes attīstības un dabas aizsardzības mērķu
līdzsvarošanā, jo tie tiek izstrādāti reālās situācijās, balstās uz vietējo apstākļu pazīšanu un vietējo
iedzīvotāju piedalīšanos gan attīstības programmu un teritorijas plānojumu izstrādes procesā, un tālākā
pielietošanā.
Teritorijas plānošanas likums Latvijā nosaka četrus plānošanas līmeņus - nacionālo, reģiona
(plānošanas reģioni), rajona pašvaldību un vietējo pašvaldību līmeni. Visi līmeņi attiecas arī uz piekrastes
teritorijām.
Atbilstoši spēkā esošajam valsts administratīvi teritoriālajam dalījumam, piekrastes teritorija
ietilpst 24 vietējās pašvaldībās, tai skaitā 4 republikas pilsētās.
Visnozīmīgākais plānošanas dokuments, kas ietekmē katra konkrēta zemes īpašuma izmantošanu,
šobrīd ir vietējās pašvaldības teritorijas plānojums. Tas detalizē augstāka līmeņa teritorijas plānojumos
noteiktās vadlīnijas un nosaka plānoto (atļauto) zemes īpašumu izmantošanu 12 gadu perspektīvā.
Atbilstoši Teritorijas plānošanas likuma regulējumam, teritorijas plānojumi visām pašvaldībām bija
jāizstrādā līdz 2007.gada 31.decembrim, taču informācija 2008.gada 1.februārī liecina, ka 3 vietējām
piekrastes pašvaldībām teritorijas plānojumi joprojām ir izstrādes procesā, t.i., nav apstiprināti un izdoti
kā pašvaldības saistošie noteikumi.
Svarīgākais normatīvais akts, kas nosaka saimnieciskās darbības ierobežojumus piekrastē, ir
Aizsargjoslu likums. Aizsargjoslu likuma 6.panta otrās daļas 3.punktā noteikts, ka Baltijas jūras un Rīgas
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jūras līča piekrastes aizsargjosla tiek noteikta kā ierobežotas saimnieciskas darbības josla līdz 5 km
platumā, ņemot vērā dabiskos apstākļus. Pamatojoties uz šo nosacījumu, par piekrastes teritoriju ir
jāuzskata līdz 5 km plata sauszemes josla gar jūras piekrasti. Likuma prasības ir saistošas visām
pašvaldībām, kas skar Baltijas jūras krasta līniju.
Nepilnības normatīvo aktu regulējumā
Latvijas piekrastes dabas resursu aizsardzībai ir gara vēsture. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča
piekraste tiek aizsargāta vairāk nekā 150 gadus. Piekrastes joslā galvenokārt tika saglabāti savulaik
stādītie kāpu meži, ierobežota būvniecība un derīgo izrakteņu ieguve. Šobrīd sauszemes un jūras teritoriju
izmantošanu un aizsardzību piekrastes zonā Latvijā nosaka normatīvie akti, kas ir atbilstīgi ES
direktīvām.
Piekrastes zonu aizsardzību un apsaimniekošanu nosaka vairāki tiesību akti.
Aizsargjoslu likums (likums pieņemts 1997.gadā, grozījumi izdarīti 2002., 2003., 2005.gadā).
Papildus specifiskām aizsargjoslām likums nosaka:
• krasta kāpu aizsargjoslu, kuras platums nav mazāks par 300 metriem sauszemes virzienā,
izņemot pilsētas un ciemus, kurās aizsargjoslu platumu var samazināt līdz 150 metriem, ietverot
īpaši aizsargājamos biotopus;
• ierobežotas saimnieciskās darbības joslu līdz 5 kilometru platumā sauszemē, kas tiek
noteikta, ņemot vērā dabiskos apstākļus;
• jūras aizsargjoslu, kas aptver pludmali un zemūdens šelfa daļu līdz 10 metru izobatai.
Lai samazinātu piesārņojuma ietekmi uz Baltijas jūru, saglabātu meža aizsargfunkcijas, novērstu
erozijas procesu attīstību, aizsargātu piekrastes ainavas, nodrošinātu piekrastes dabas resursu, arī atpūtai
un tūrismam nepieciešamo resursu, saglabāšanu un aizsardzību, to līdzsvarotu un ilgstošu izmantošanu,
kā arī saglabātu buferzonu krasta kāpu stabilitātei, likums nosaka vairākus sauszemes un jūras teritorijas
izmantošanas ierobežojumus, kas galvenokārt attiecas uz būvniecību un pilsētu attīstību, meliorāciju un
mežu apsaimniekošanu, vienlaikus uzliekot par pienākumu pašvaldību teritorijas plānojuma ietvaros
paredzēt iespēju piekļūt pludmalei.
Normatīvie akti, kas regulē saimnieciskās darbības ierobežojumus piekrastē, galvenokārt ir vērsti
uz dabas vērtību saglabāšanu. Visbiežāk dažādas nevalstiskās dabas un vides aizsardzības organizācijas
iebilst pret apbūves attīstību krasta kāpu aizsargjoslā, ciemu teritoriju paplašināšanu, pamatojoties uz to,
ka tiek iznīcināts dabiskais kāpu reljefs, mainās piekrastes ainava, kā arī privātīpašumu apbūves teritorijas
norobežo piekļuvi pludmalei un ierobežo tās izmantošanu tūrismam un rekreācijai. Normatīvie akti
nosaka darbības, kas nav pieļaujamas piekrastes teritorijā, nolūkā to pasargāt no antropogēnās slodzes,
taču trūkst normatīvo aktu vai nacionāla līmeņa politikas dokumenta, kas regulētu, kāda piekrastē
pieļaujamo attīstību.
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Stāvlaukumu izvietojums piekrastē
Likuma „Par pašvaldībām” 15.pants nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir arī gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecību,
rekonstruēšanu un uzturēšanu; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju
apgaismošanu; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu; atkritumu savākšanas un izvešanas
kontroli; pretplūdu pasākumiem; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošanu un
uzturēšanu).
Piekrastē šobrīd trūkst labiekārtotu stāvvietu automašīnu novietošanai un atpūtas vietu, tiek
izbraukātas kāpas, nodarot kaitējumu dabai un sekmējot nekontrolējama sadzīves piesārņojuma izplatību.
Aizsargjoslu likuma 36.panta piektajā daļā ir izvirzīta pamatota prasība piekrastē izveidot stāvlaukumus,
taču šīs prasības realizāciju ierobežo Aizsargjoslu likuma 36.panta otrā daļa, kas krasta kāpu aizsargjoslā
ārpus ciemu teritorijām aizliedz celt jaunas un paplašināt esošās būves.
Tādējādi pašvaldības bieži vien nevar nodrošināt arī šīs prasības izpildi. Ar vietējās pašvaldības
teritorijas plānojuma apstiprināšanu šo problēmu nevar pilnībā atrisināt, jo spēkā esošā likumdošana
būtiski ierobežo iespēju pašvaldībai iekārtot autostāvvietu (tās izbūvi – ierobežo Aizsargjoslu likuma
36.panta otrajā daļā aizliegtā būvniecība) krasta kāpu aizsargjoslā, tādējādi ierobežojot pašvaldības
iespējas izpildīt likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto pašvaldību autonomo
funkciju gādāt par teritorijas labiekārtošanu un radot problēmas ar jau esošajām stāvvietām.
Pēc piekrastes pašvaldību sniegtās informācijas, to rīcībā esošie nekustamie īpašumi ir nepietiekami,
lai pašvaldības neatkarīgi varētu nodrošinātu piekļuvi pludmalei un nodrošināt teritorijas autostāvvietu
izbūvei.
Aizsargjoslu likuma 36.panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldības pienākums ir teritorijas plānojumā
paredzēt kājāmgājēju piekļuvi pludmalei ik pa vienam kilometram, izveidojot gājēju celiņus. Likums
nosaka maksimālo attālumu starp celiņiem, bet nenosaka attālumu starp stāvlaukumiem, nedz celiņu un
stāvvietu savstarpējo sasaisti. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums, kas apstiprināts ar saistošajiem
noteikumiem, ir normatīvais akts, kas saistošs visiem attiecīgajā administratīvajā teritorijā, tāpēc
pašvaldības var noteikt gājēju celiņus teritorijas plānojumos, taču šīs plānojuma sadaļas realizāciju praksē
ierobežo privātīpašums.
Lai arī Aizsargjoslu likums ļauj veidot šos ceļus bez īpašnieka piekrišanas, praksē to realizēt var tikai
Civillikumā noteiktajā kārtībā. Satversmes tiesas 2004.gada 9.marta spriedums lietā Nr.2003-16-05
noteic, ka Nolūkā sasniegt Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsardzības aizsargjoslas
noteikšanas mērķi, Aizsargjoslu likuma 36.pants spēkā esošajā redakcijā kopumā aizliedz jaunu
piekrastes apbūvi.
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Īpašumtiesību nostiprinājums
Lai gan Baltijas jūras un Rīgas jūras līča pludmales (turpmāk – piekrastes josla) lielākoties ir valsts
īpašumā, atbildīgas par to uzturēšanu ir pašvaldības, kas, neskaitot lielās pilsētas ar intensīvu apmeklētāju
plūsmu vasaras periodā, nav spējīgas ieguldīt līdzekļus pludmaļu uzturēšanai un labiekārtošanai.
Jāatzīmē, ka apsaimniekošanu un iespējamo attīstību apgrūtina nesakārtotie īpašumtiesību jautājumi –
zemesgrāmatās nav nostiprinātas īpašumtiesības piekrastes teritorijās.
Neatrisinot jautājumu par piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatā, ir apgrūtināta šīs teritorijas
attīstība arī piesaistot struktūrfondu līdzekļus. Būvniecības likuma 3. pantā ir noteikts, ka zemes gabalu
drīkst apbūvēt, ja tā apbūve tiek veikta saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu,
detālplānojumu un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves noteikumiem un, noslēdzot līgumu, apbūve ir
saskaņota ar zemes gabala īpašnieku (ja apbūvi neveic zemes gabala īpašnieks).
Saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu, pašvaldībai nav tiesību savus līdzekļus ieguldīt cita
īpašumā, ja nav attiecīga līguma. Lai šādus līgumus varētu slēgt, neatliekami ir jārisina jautājums par
piekrastes zonas pludmales joslas īpašnieka noteikšanu un tā ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Virkni problēmu paredzēts risināt ar plānoto „Zemes pārvaldības likuma” projektu, tajā paredzot
pašvaldībām īpašuma tiesības uz zemi jūras piekrastē, publiskos ūdeņos un bezīpašnieka zemei, kā arī
paredzot grozījumus saistītajos likumos.
Likuma projektā tiek paredzēts, ka pašvaldības būs jūras piekrastes sauszemes daļas (pludmales)
zemes īpašnieks, kā arī jūras piekrastes ūdeņu (2km no krasta līnijas) un iekšzemes publisko ūdeņu
tiesiskais valdītājs. Šajās teritorijās pašvaldībām ir jānodrošina to autonomo funkciju izpilde. Šīs zemes
nav atsavināmas, apgrūtināmas ar lietu tiesībām un īpašuma tiesības uz zemi netiek reģistrētas
zemesgrāmatā.
Tā kā zeme ir unikāls resurss, tad tā īpašniekiem ir jābūt noteiktiem pienākumiem un tiesībām šī
resursa izmantošanā. Pašlaik nav vienota likuma, kur būtu atrunātas zemes izmantotāju tiesības un
pienākumi. Ir vairāki jautājumi zemes izmantošanas un aizsardzības jomā, kas esošajos normatīvajos
aktos nav pietiekami reglamentēti, bet to regulējums ir nepieciešams, lai nodrošinātu zemes ilgtspējīgu
izmantošanu, piemēram, zemes izmantošanas principi, valsts un pašvaldību loma zemes pārvaldībā.
Pastāv problēmas arī ar zemes īpašumu izmantošanu sabiedrības vajadzībām un zemes reformas laikā
izveidotajām zemes vienībām, kurām nav nodrošinātas piekļuves iespējas. Šādos gadījumos zemes
īpašniekiem nepieciešams vienoties par risinājumiem ar blakus esošajiem zemes īpašniekiem, bet
gadījumos, ja šādu vienošanos panākt nav iespējams, puses ir pakļautas ilgstošiem tiesas procesiem.
Valsts kompetencē ir zemes politikas izstrāde un tās īstenošanas koordinēšana, valsts interešu
teritoriju noteikšana, informācijas par zemi pieejamības nodrošināšana, zemes un augsnes aizsardzības
pasākumu realizācijas nodrošināšana, kā arī valsts īpašumā esošo zemju pārvaldība. Vietējās pašvaldības

56

Gala	
  ziņojums	
  	
  

	
  

	
  

ir atbildīgas par brīvo un bezīpašnieka zemju pārvaldību. Pašvaldību kompetencē, veicot teritoriālo
plānošanu, ir izstrādāt noteikumus zemes izmantošanai un apbūvei.
Lai nodrošinātu jūras piekrastes joslas un publisko ūdeņu teritoriju apsaimniekošanu, likumprojekta
12.pantā plānots, ka pašvaldības ir šo zemju turētājs, bet valsts saglabā īpašuma tiesības uz tām. Turējums
ir atvasinātā faktiskā vara, pie kuras trūkst gribas rīkoties ar lietu kā īpašniekam (turētājs atzīst par lietas
īpašnieku kādu citu), bet ir faktiskā vara pār lietu. Līdz ar to šo zemju pārvaldību nodrošina pašvaldības,
tai skaitā izsniedz būvniecības un citas atļaujas, ja šāda izmantošana ir atļauta atbilstoši teritorijas
plānojumam. Valsts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) personā
saglabā uzraudzības tiesības.
Gadījumā, ja zeme publiskajos ūdeņos ir nonākusi privātā īpašumā (piemēram, krasta erozijas dēļ
noskalota piekraste līdz privātam īpašumam vai zemes reformas laikā kļūdaini privatizācijai atdota zeme
zem publiskajiem ūdeņiem), privātpersonas saglabā īpašuma tiesības, tomēr šīs zemes pārdošanas
gadījumā valstij VARAM personā ir pirmpirkuma tiesības.
Pieeja sabiedriski vērtīgām teritorijām, kas pilda sabiedriskas funkcijas, ir obligāta nepieciešamība.
Dažādas valstis to risina dažādā veidā. Atkarībā no īpašuma piederības te var būt līgumi ar zemes
īpašnieku, teritorijas izmantošanas aprobežojumi, atsavināšana sabiedriskajam vajadzībām. Latvijas
gadījumā tiek izmantoti servitūtu instruments Problēma ir tā, ka ne visi servitūti darbojas tā kā to paredz
likums un pat ne visi var tikt uzskatīti par tiesiskiem. Piemēram, nosakot teritorijas plānojumā pieejas pie
jūras caur privātiem zemju īpašniekiem, tai pat laikā nav mehānisma kā šo teritorijas plānojuma normu
padarīt par obligātu zemes īpašniekam. Rezultātā – tā ir „sabiedrības labā vēlme”, kuras realizācija ir
atkarīga no īpašnieka godaprāta.
Pieeja jūrai nav vienīgais Piekrastes pieejamības mērķobjekts. Piekrastes kāpas, meži, sauszemes
ūdensobjekti, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā (publiskais īpašums) ir pieejamības objekts. Latvija
publiskā pieejamība nav vispārēja, bet attiecas tikai uz publisko īpašumu. Tai pat laikā, privātīpašums ir
pieejams daļēji, ja tas nav norobežots vai netraucē īpašniekam. (atsauce uz likumiem .. – meža likums,
publiskajiem ūdeņiem utt) Piekrastē īpašuma situācija ir atšķirīga – meža zemes pārsvarā pieder valstij,
lauksaimniecības – privātajiem, apdzīvoto vietu teritorijās – privātajiem. Lielas meža platības gar
piekrasti ir publiskais īpašums, tomēr šīs teritorijas ir bieži ar dabas aizsardzības statusu. Tas daudzos
gadījumos ierobežo pieeju (neizbūvēta infrastruktūra).
Saskaņā ar Civillikumu Baltijas jūras un Rīgas līča piekraste pieder pie publiskiem ūdeņiem, tādēļ
pieeja pie tās kā jebkuriem publiskiem ūdeņiem ir sabiedrības un indivīda tiesības. Šo tiesību
nodrošināšanu nosaka Zvejniecības likums, kurā iestrādāta norma par tauvas joslu – sauszemes joslu gar
krastu, kas paredzēta ar zveju vai kuģošanu saistītām darbībām un kājāmgājējiem, kā arī Aizsargjoslu
likums, kura 36.pants liedz pludmalē un tauvas joslā norobežot ar žogiem pieeju jūrai, kā arī traucēt tur
kājāmgājēju brīvu pārvietošanos un atrašanos, izņemot ostas teritoriju atbilstoši vietējās pašvaldības

57

Gala	
  ziņojums	
  	
  

	
  

	
  

teritorijas plānojumam. Tauvas joslas platums jūras piekrastē saskaņā ar Zvejniecības likumu ir 20 m, tās
platums tiek skatīts no vietas, kuru sasniedz jūras augstākās bangas. Pēc likuma gar jūras piekrasti tā būtu
jānorobežo ar speciālām zīmēm, bet zemes īpašumu plānos jāapzīmē kā lietošanas tiesību ierobežojums.
Tauvas josla paredzēta ar zveju vai kuģošanu un citām ar to saistītām darbībām, kā arī kājāmgājējiem,
zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei, robežapsardzībai, kā arī vides aizsardzības, ugunsdrošības
un glābšanas pasākumu veikšanai.
Tauvas josla Piekrastē nav likumā noteikta. Likums nosaka tikai platumu, bet nav skaidri zināms –
kas ir jūras augstākās bangas – vai tā ir līnija, kur viļņi nokļūst vētras laikā vai arī tā ir nosacīta līnija, kur
viļņi sasniedz stipra vēja laikā.
Šajā gadījumā tauvas joslas noteikšanas metodika neeksistē un būtu nosakāma ņemot vērā no
vienas puses mierīgu ūdeņu līniju un vētras vistālāko – no otras.
Teritorijas plānojumos lauku apvidū mēroga noteiktība neļauj attēlot tauvas joslu. Tas nozīmē, ka
tā viennozīmīgi nav noteikta un attēlota.
Papildus jau aprakstītajai problēmai - tauvas josla nenodrošina pieeju no sauszemes puses, bet
vērsta uz jūru. Izpildot tauvas joslas prasības var nebūtu nodrošināta pieeja pie šīs joslas teritorijas no
sauszemes, bez kā tauvas joslas darbība ir ierobežota vai nepilnīga.
Tūristu un atpūtnieku piekļuvi piekrastei regulē Aizsargjoslu likums, kas pieeju jūrai noteikšanu un
organizēšanu deleģē vietējām pašvaldībām. Savos teritorijas plānojumos pašvaldībām jānosaka gan
pieejas pludmalei ne tālāk kā 1 km cita no citas, gan autostāvvietas, kā arī jāorganizē to ierīkošana,
nepieciešamības gadījumā pat nosakot teritorijas plānojumā īpašuma tiesību aprobežojumu par labu
sabiedrības iespējai piekļūt pludmalei bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas. Tomēr šī prasība par
jūras piekrastes pieejamības nodrošināšanu tiek izpildīta formāli – ne visos teritorijas plānojumos pieejas
un stāvvietas ir parādītas, daudzviet plānojumos tās ir iezīmētas, bet nav realizētas dabā.
Stāvvietu jūras tuvumā un pieeju jūrai ierīkošanu apgrūtina arī pašvaldību zemju trūkums piekrastē.
Pieeja sabiedriski vērtīgām teritorijām, kas pilda sabiedriskas funkcijas, ir obligāta nepieciešamība.
Dažādas valstis to risina dažādā veidā. Atkarībā no īpašuma piederības te var būt līgumi ar zemes
īpašnieku, teritorijas izmantošanas aprobežojumi, atsavināšana sabiedriskajam vajadzībām. Latvijas
gadījumā tiek izmantoti servitūtu instruments Problēma ir tā, ka ne visi servitūti darbojas tā kā to paredz
likums un pat ne visi var tikt uzskatīti par tiesiskiem. Piemēram, nosakot teritorijas plānojumā pieejas pie
jūras caur privātiem zemju īpašniekiem, tai pat laikā nav mehānisma kā šo teritorijas plānojuma normu
padarīt par obligātu zemes īpašniekam. Rezultātā – tā ir „sabiedrības labā vēlme”, kuras realizācija ir
atkarīga no īpašnieka godaprāta.
Pieeja jūrai nav vienīgais Piekrastes pieejamības mērķobjekts. Piekrastes kāpas, meži, sauszemes
ūdensobjekti, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā (publiskais īpašums) ir pieejamības objekts. Latvija
publiskā pieejamība nav vispārēja, bet attiecas tikai uz publisko īpašumu. Tai pat laikā, privātīpašums ir
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pieejams daļēji, ja tas nav norobežots vai netraucē īpašniekam. (atsauce uz likumiem .. – meža likums,
publiskajiem ūdeņiem utt) Piekrastē īpašuma situācija ir atšķirīga – meža zemes pārsvarā pieder valstij,
lauksaimniecības – privātajiem, apdzīvoto vietu teritorijās – privātajiem. Lielas meža platības gar
piekrasti ir publiskais īpašums, tomēr šīs teritorijas ir bieži ar dabas aizsardzības statusu. Tas daudzos
gadījumos ierobežo pieeju (neizbūvēta infrastruktūra).
Saskaņā ar Civillikumu Baltijas jūras un Rīgas līča piekraste pieder pie publiskiem ūdeņiem, tādēļ
pieeja pie tās kā jebkuriem publiskiem ūdeņiem ir sabiedrības un indivīda tiesības. Šo tiesību
nodrošināšanu nosaka Zvejniecības likums, kurā iestrādāta norma par tauvas joslu – sauszemes joslu gar
krastu, kas paredzēta ar zveju vai kuģošanu saistītām darbībām un kājāmgājējiem, kā arī Aizsargjoslu
likums, kura 36.pants liedz pludmalē un tauvas joslā norobežot ar žogiem pieeju jūrai, kā arī traucēt tur
kājāmgājēju brīvu pārvietošanos un atrašanos, izņemot ostas teritoriju atbilstoši vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumam. Tauvas joslas platums jūras piekrastē saskaņā ar Zvejniecības likumu ir 20 m, tās
platums tiek skatīts no vietas, kuru sasniedz jūras augstākās bangas. Pēc likuma gar jūras piekrasti tā būtu
jānorobežo ar speciālām zīmēm, bet zemes īpašumu plānos jāapzīmē kā lietošanas tiesību ierobežojums.
Tauvas josla paredzēta ar zveju vai kuģošanu un citām ar to saistītām darbībām, kā arī kājāmgājējiem,
zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai un izpētei, robežapsardzībai, kā arī vides aizsardzības, ugunsdrošības
un glābšanas pasākumu veikšanai.
Tauvas josla Piekrastē nav likumā noteikta. Likums nosaka tikai platumu, bet nav skaidri zināms –
kas ir jūras augstākās bangas – vai tā ir līnija, kur viļņi nokļūst vētras laikā vai arī tā ir nosacīta līnija, kur
viļņi sasniedz stipra vēja laikā.
Šajā gadījumā tauvas joslas noteikšanas metodika neeksistē un būtu nosakāma ņemot vērā no
vienas puses mierīgu ūdeņu līniju un vētras vistālāko – no otras.
Teritorijas plānojumos lauku apvidū mēroga noteiktība neļauj attēlot tauvas joslu. Tas nozīmē, ka
tā viennozīmīgi nav noteikta un attēlota.
Papildus jau aprakstītajai problēmai - tauvas josla nenodrošina pieeju no sauszemes puses, bet
vērsta uz jūru. Izpildot tauvas joslas prasības var nebūtu nodrošināta pieeja pie šīs joslas teritorijas no
sauszemes, bez kā tauvas joslas darbība ir ierobežota vai nepilnīga.
Tūristu un atpūtnieku piekļuvi piekrastei regulē Aizsargjoslu likums, kas pieeju jūrai noteikšanu un
organizēšanu deleģē vietējām pašvaldībām. Savos teritorijas plānojumos pašvaldībām jānosaka gan
pieejas pludmalei ne tālāk kā 1 km cita no citas, gan autostāvvietas, kā arī jāorganizē to ierīkošana,
nepieciešamības gadījumā pat nosakot teritorijas plānojumā īpašuma tiesību aprobežojumu par labu
sabiedrības iespējai piekļūt pludmalei bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas. Tomēr šī prasība par
jūras piekrastes pieejamības nodrošināšanu tiek izpildīta formāli – ne visos teritorijas plānojumos pieejas
un stāvvietas ir parādītas, daudzviet plānojumos tās ir iezīmētas, bet nav realizētas dabā.
Stāvvietu jūras tuvumā un pieeju jūrai ierīkošanu apgrūtina arī pašvaldību zemju trūkums piekrastē.
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Aizsargjoslu likums
Latvijas robežās Baltijas jūras un Rīgas līča piekraste noteikta aizsargjosla sastāv no vairākām, pēc
savas nozīmes atšķirīgām joslām (Aizsargjoslu likums, 6. pants):
1. krasta kāpu aizsargjosla, kuras platums ir atkarīgs no kāpu zonas platuma, bet nav mazāks par
300 metriem sauszemes virziena (attiecas arī uz posmiem, kuros nav kāpu);
2. jūras aizsargjosla, kas aptver pludmali un zemūdens šelfa daļu līdz 10 metru izobatai,
3. ierobežotas saimnieciskas darbības josla līdz 5 kilometru platumā.
Attīstības plānošanas skatījumā visa mūsu Piekrastes 5 kilometru platā ierobežotas saimnieciskas
darbības josla atbilst piekrastes plānošanas teritorijai, kuru noteikt rosina HELKOM rekomendācijas.
Zvejniecības likumā gar jūras piekrasti noteikta 20 metru plata tauvas josla, kuras platums tiek
skaitīts no tās vietas, kuru sasniedz jūras augstākās bangas.
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla ir specifiska ar to, ka aizsargjosla netiek
noteikta ap objektu, bet gan pati aizsargjosla veido šo objektu – objekts šeit sakrīt ar aizsargjoslu.
Patiesībā šī aizsargjosla nav nemaz aizsargjosla, bet gan plānošanas zonējuma teritorija, kuru nosaka
valsts veidojot aprobežojumus zemes izmantošanā. Šajā kontekstā tā ir līdzīga īpaši aizsargājamās
teritorijas statusam, kam ir noteiktas zonas ar atšķirīgiem izmantošanas nosacījumiem.
Piekrastes aizsargjosla, kā plānošanas teritorija, būtu izdalāma atsevišķi nesaistot to ar Aizsargjoslu
likumu, kur tā konfliktē ar pašu likuma būtību. Īstā vieta šādai zonai var būt nacionāla līmeņa plānošanas
teritorija nosakot tai specifiskas prasības un saistot to ar teritorijas pārvaldību, pārraudzību, attīstības
veicinošiem instrumentiem. Pašlaik te ir tikai ierobežojoši instrumenti.
Likums definē neskaidras teritoriju robežas.
Likums nosaka tikai atsevišķus konkrētus rādītājus: 10 m izobatu jūrā, un nosacītos
maksimālos/minimālos rādītājus 150-300 m krasta kāpu aizsargjoslai un Ierobežotas saimnieciskās
darbības zona līdz 5 km. Ņemot vērā šos teritoriālos ierobežojumus pēc likuma vien nav iespējams
pateikt, kur īsti ir jābūt aizsargjoslas robežai. Saskaņā ar likuma 33. pantu aizsargjoslu noteikšana ir
likuma uzdevums, bet attēlošana – teritorijas plānojumu uzdevums. Šajā izpratnē likums gan nosaka
aizsargjoslas esamību, tomēr skaidri nepasaka tās robežas.
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes teritorijai ir dažādas izpratnes, kas veidojās dažādiem
mērķiem kontekstiem – plānošanas un pārvaldības, ģeoloģisko procesu, bioģeogrāfiskā, rekreatīvā,
kultūrvēsturiskā utt.(11. attēls).
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11.attēls. Piekrastes izpratnes dažādiem pārvaldības mērķiem
Plānošanas izpratne veidojas balstoties uz galvenajām interesēm un to potenciālo saskaņošanas
telpu. Te būtiskas privāto, sabiedrisko interešu saskares vieta. Pieejas pludmalei, iespēja atpūsties
kāpu/krasta teritorijā, izmantot jūras ūdens telpu (burāšana, ūdens atrakcijas, peldēšanās, zvejniecība, utt.)
stāvvietas, transporta infrastruktūra, gājēju celiņi un veloceliņi, sabiedriskās ēdināšanas vietas, masu
pasākumu vietas, labiekārtojums, tualetes, ģērbtuves, pludmales atrakcijas uc. objekti. Galvenais kritērijs
šajā gadījumā ir plānošanas saistība ar jūras piekrasti un pieejas un aizsardzības līdzsvara nodrošinājums.
Krasta kāpu jēdziens saistās ar biotopu izpratni. Latvijā par vērtīgiem pieņemts uzskatīt biotopus un
sugas, kas uzskatīti Eiropas Padomes direktīvā “Par dabīgo biotopu, savvaļas augu un dzīvnieku sugu
aizsardzību” (92/43/EEC) jeb ES Biotopu direktīvā, Konvencijā par Eiropas dzīvās dabas un dabisko
dzīvotņu aizsardzību jeb Bernes konvencijā un Eiropas Padomes direktīvā „Par savvaļas putnu
aizsardzību” (79/409/EEC) jeb ES Putnu direktīvā.
Latvijas piekrastē noteikti sekojoši kāpu tipi – embrionālās kāpas, baltās jeb priekškāpas, pelēkās
kāpas, pelēkās kāpas ar sīkkrūmiem vai krūmiem un kokiem, kā arī starpkāpu ieplakas – pietiekami plašs
reljefa pazeminājums starp priekškāpām, kas lokalizējas šaurā krasta zonā gar jūru. Kā piekrastes biotopi
noteikti ir arī liedagi, pludmales peļķes, iežu atsegumi, stāvkrasti, piekrastes sēkļi, lagūnas, ielīči. Taču
pēc Aizsargjoslu likuma izpratnes jūras kāpu aizsargjoslas aizsargājamām krasta kāpām ir maz sakara ar
kāpām to ģeomorfoloģiskajā izpratnē – izteiktām eolām reljefa formām, kas veidojušās, vējam pārpūšot
smilšu iežus. Šādā izpratnē bieži vien ir grūti nodalāmas kāpas, kas stiepjas gar krastu, un starpkāpu
ieplakas, kas var būt vairākas, no kāpām, kas atrodas dziļāk sauszemē. No dabas aizsardzības viedokļa
krasta kāpas ir šaura (daži 10m plata) josla, kuras aizsardzībai tad arī ir noteikta krasta kāpu aizsargjosla.
Pēc citas klasifikācijas kāpu izpratnē ieskaita mežainās kāpas un starpkāpu ieplakas, kas veidojušās
uz eolo smilšu reljefa formām, kas daļēji sakrīt ar ģeomorfoloģisko kāpu izpratni. Šīs krasta kāpas aptver

61

Gala	
  ziņojums	
  	
  

	
  

	
  

mežu un kāpas, kas veidojas piekrastes zonā. Šis dalījums pārklājas un sakrīt daļēji. Ņemot vērā visas
kāpas, tās ietver teritoriju sākot ar pludmali un turpinās samērā dziļi sauszemē. Te ir grūti nosakāma
robeža. Biotopu kartējumā ir veikta izpēte tikai nosacītai teritorijai gar jūru. Te nav viennozīmīgi
atbildams uz jautājumu – kas ir krasta kāpas. No šīs izpratne krasta kāpu aizsargjosla ir grūti
izskaidrojama, jo teritorija, ko tā sargā, ir mazāka par pašu objektu – krasta kāpām. Nav skaidrs arī kā
veidojas un kā ir pamatojams krasta kāpu aizsargjosla platums. (RĪGAS JŪRAS LĪČA PIEKRASTES
TERITORIJAS NOTEIKŠANA, A. Pužulis, 2010.)
Aizsargjoslu likums neņem vērā piekrastes atšķirīgos krasta posmus, kas veidojušies atšķirīgos
dabas apstākļos, paredzot vienādus aizsargjoslas noteikšanas principus visā piekrastē. Būtu nepieciešami
atšķirīgi nosacījumi aizsargjoslas noteikšanā, piemēram, stāvkrastu piekrastes posmos, piekrastes kāpu
posmos.
Ir diskutējams jautājums par ierobežotas saimnieciskās darbības joslu – tās platumu un regulējumu.
Īpaši tas attiecas uz pilsētu teritoriju, kuras struktūra veidojas savādāk kā lauku teritorijas. Šajā gadījumā
josla ir formāla un nepilda savas funkcijas.
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7. Priekšlikumi novadu attīstības programmu papildināšanai attiecībā uz sekmīgāku
Baltijas jūras resursu aizsardzību un apguvi
Lai atvieglotu pašvaldību un plānošanas reģionu darbu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrija ir izstrādājusi metodiskos ieteikumus attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī.
Metodiskie ieteikumi ir praktisks materiāls, kas paredzēts plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību
priekšsēdētājiem un attīstības plānošanā iesaistītajām personām. Metodiskā materiāla mērķis ir sniegt
ieteikumus plānošanas reģioniem un vietējām pašvaldībām savstarpēji saskaņotu un kvalitatīvu attīstības
programmu izstrādei.

Reģionālās attīstības likums un likums Par pašvaldībām nosaka, ka plānošanas reģioniem
un vietējām pašvaldībām ir pienākums izstrādāt attīstības programmu un nodrošināt tās
ieviešanu.
Attīstības plānošanas sistēmas likums paredz, ka plānošanas dokumenti Latvijā tiek
izstrādāti ilgtermiņā (līdz 25 gadiem), vidējā termiņā (līdz 7 gadiem) un īstermiņā (līdz 3
gadiem).
Attīstības programmas loma ir:
•

apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra,
cilvēkresursi), piedāvājot skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai;

•

mērķtiecīgi plānot rīcības un investīcijas (t.sk. pamats pašvaldības budžeta plānošanai);

•

sekmēt visa veida investīciju piesaisti (t.sk. pamats valsts atbalsta plānošanai, ārvalstu un
vietējo privāto investīciju piesaiste);

•

sekmēt teritorijas atpazīstamību.

Tematiskā dimensija attīstības programmā paredz nozaru savstarpēju koordināciju, panākot, ka
atbalsts vienas nozares problēmu risināšanai, labvēlīgi ietekmē un papildina citu nozaru attīstību, tādā
veidā nodrošinot kompleksu atbalsta mehānismu (piem., ja tiek veikta parku / apzaļumoto teritoriju
atjaunošana, tad ir jāparedz arī apkārtējo teritoriju ielu segumu atjaunošana un pielāgošana personām ar
funkcionāliem traucējumiem, lai novērstu no neasfaltētā ielu seguma radīto putekļu nokļūšanu
parkos/apzaļumotajās teritorijās un samazinātu gaisa piesārņojuma līmeni iedzīvotāju atpūtas vietās;
uzņēmējdarbības attīstībai vienlīdz būtiski ir radīt uzņēmējdarbības attīstībai piemēroto vidi (rūpniecisko
zonu sakārtošana, inženierkomunikācijas u.c.), kā arī nodrošināt atbilstošu speciālistu sagatavošanu un
izglītības iespēju nodrošināšanu). Tematiskās dimensijas ievērošanu var panākt, ja pašreizējās situācijas
analīzē, nozares tiek analizētas kontekstā ar citām, piemēram, uzņēmējdarbības attīstība tiek skatīta
kontekstā ar darbaspēka izglītības līmeni un kvalitāti, pilsētas infrastruktūru un transporta sistēmu,
tehnoloģiju jauninājumiem un pakalpojumu pieejamību. Pēc tam, izstrādājot stratēģisko daļu, paredzot
konkrētas aktivitātes uzņēmējdarbības veicināšanai un ar to saistīto nozaru attīstību, piemēram,
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nepieciešamās infrastruktūras attīstīšana, nepieciešamo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana,
speciālistu apmācīšanas iespēju nodrošināšana.
Piekrastes attīstības plānošanā tam ir pietiekoši svarīga loma, jo liela daļa teritoriju satur
ierobežojumus attiecībā uz izmantošanu, t.i., ietilpst īpaši aizsargājamo teritoriju sarakstā un teritorijām ir
noteikti apsaimniekošanas ierobežojumi.
Atbilstoši izstrādātajiem Metodiskajiem ieteikumiem, Pieejamo resursu un uzņēmējdarbības vides
pieeja pašreizējās situācijas analīzē paredz, ka plānošanas reģions/pašvaldība līdzšinējo attīstību analizē
priekšplānā izvirzot uzņēmējdarbības attīstību. Kā minimums tiek analizēti dati par cilvēkresursu, dabas
resursu, infrastruktūras, finanšu resursu un investīciju pieejamību, esošo uzņēmējdarbības vidi un dzīves
vidi.
Piekrastes teritoriju attīstības plānošanas dokumentu izstrādē jāatceras, ka piekrastes attīstību
reglamentē Bioloģiskās daudzveidības nacionālā programma. Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības
nacionālā programmā 2008.-2015.gadam u.c. normatīvi, kas tiešā veidā ietekmē teritorijas attīstības
iespējas.
Ņemot vērā Latvijas ģeogrāfisko atrašanās vietu un teritorijā notiekošus ģeoloģiskus procesus,
Latvijā ir jārēķinās ar šādām plūdu parādībām: pavasara pali un sniega kušana, ledus sastrēgumi un ledus
iešana, vasaras – rudens lietus radīti plūdi (šādi plūdi parasti ir lokāli, un postījumi ir ģeogrāfiski relatīvi
ierobežoti), ilgstoši lietaini periodi (parasti ir apdraudēti plašāki apgabali ap upēm, bet tos var prognozēt),
hidrotehnisko būvju avārija, jūras vētru uzplūdi teritorijās gar jūras krastu un lielāko upju grīvās (rodas
pieturoties zemam atmosfēras spiedienam virs Baltijas jūras un vējam ar ātrumu 20 metri sekundē un
vairāk). Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotajā un 2002.gadā publiskotajā
Latvijas Nacionālā plānojuma pārskatā par valsts teritorijas izmantošanu Latvijā ir uzskaitīti 200 tūkstoši
hektāri applūstošo teritoriju, kas veido 3% valsts teritorijas. Vienlaikus ņemot vērā, ka vairumu šo plūdu
parādību ir iespējams prognozēt, ka Latvijas iedzīvotāju blīvums ir salīdzinoši neliels (vidēji 34,3
iedz./km2)un ka daudzviet ir saglabājušās dabiskās upju palienes, purvi un citi mitrāji, mūsu valstij nav
raksturīgi traģiski, plaša mēroga plūdi, lai arī jāatzīst to nodarītais kaitējums īpašumiem un infrastruktūras
objektiem.
Attīstības programmas uzdevums ir apvienot vienā veselumā tos uzdevumus, ar kuriem jāsastopas
pašvaldībai savā attīstībā un jāvar parādīt pašvaldības resursu plānojumu ilgtermiņā nodrošinot šo
jautājumu risināšanu.
Tādējādi šī attīstības programma viennozīmīgi satur informāciju arī par Eiropas Savienības
normatīvo aktu prasībām vides sektorā – tās prasības, kas ir integrētas Latvijas normatīvajos aktos un kas
ir saistošas pašvaldībām un to teritorijās izvietotajiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Būtiskākie jautājumi
ūdens resursu aizsardzības un apsaimniekošanas jomā, pie kuriem ES dalībvalstīm būtu jāstrādā
izstrādājot savas attīstības programmas arī novadu līmenī:
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1) jāņem vērā prognozes attiecībā uz klimata pārmaiņu ietekmi.
2) nepieciešama lielāka integrācija – gan transporta, enerģētikas un lauksaimniecības jautājumu
plānošanā, gan saistot tādus risinājumus kā palieņu un mitrāju saglabāšana ar zemes lietošanas politiku un
dabas aizsardzību, gan ūdens resursu saglabāšanas vajadzības, gan iekļaujot upju baseinu plānos
paredzētos pasākumus novada attīstības programmā.
3) plūdu pārvaldības pasākumiem jābūt vienam no attīstības programmas elementiem.
4) jāmazina lauksaimniecības un lielu infrastruktūras projektu ietekme uz ūdens resursiem.
5) jāplāno līdzekļi nolietojušās ūdenssaimniecības infrastruktūras atjaunošanai.
6) pilnībā nenovērtēti ir ekosistēmu pakalpojumi, ko turpina apdraudēt cilvēku darbība.
7) jāstiprina pārrobežu sadarbība, gan starptautisku upju baseinu apsaimniekošanā, gan izplatot
pozitīvo pieredzi.
Novadu attīstības programmas izstrādes sākumposmā netiek pievērsta pietiekoša uzmanība
applūstošajām teritorijām, kā arī pasākumiem, kas ierobežotu plūdu nodarīto kaitējumu. Lai novērstu šo
problēmu, novada attīstības programmas izstrādes stadijā ir svarīgi iekļaut informāciju par plūdu riskam
pakļautajām teritorijām. Esošajiem plūdu aizsardzības infrastruktūras objektiem (tai skaitā aizsargdambji,
meliorācijas sistēmas u.c.). Nepieciešamie un plānotie pasākumi plūdu draudu mazināšanai, tai skaitā arī
„nekā nedarīšana”, piemēram, aizliegumi apbūvēt upju palienes.
Lai pilnveidotu Attīstības programmu izstrādes procesu, pirmajā attīstības programmas izstrādes
posmā - pašreizējās situācijas raksturojums un analīze (situācijas apzināšana), kas parāda plānošanas
reģiona/pašvaldības pašreizējo situāciju un raksturo teritorijas rīcībā esošos resursus; būtu jāņem vērā:
•

vides stāvokļa analīzi:

•

Plūdu riskam pakļautās teritorijas pašvaldībā;

•

esošie plūdu aizsardzības infrastruktūras objekti (tai skaitā aizsargdambji, meliorācijas
sistēmas u.c.)

•

Pašvaldības teritorijā esošie virszemes (upes, strauti, kanāli, ezeri, dīķi, ūdenskrātuves vai to
daļas, kā arī jūras posms) un pazemes ūdensobjekti, tai skaitā riska ūdensobjekti, un to
kvalitāte un kvantitāte, aizsargjoslas

•

Plānotie pasākumi ūdens resursu izmantošanai (ūdens ieguve, peldvietu izveidošana, ūdens
tūrisma attīstība u.c.)

Pirms AP 1.redakcijas izstrādes uzsākšanas plānošanas reģionam vai pašvaldībai ir jāveic
konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības
pārvaldi un Veselības inspekciju par attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un
cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Pēc konsultāciju
veikšanas ir jāsagatavo un Vides pārraudzības valsts birojā jāiesniedz iesniegums ar aicinājumu izvērtēt
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību.
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Faktiski piekrastes politika sākas ar valsts stratēģiskajiem un politiskajiem dokumentiem, tajā
skaitā ilgtspējīgs attīstības jēdzienu attiecībā uz jūras un piekrastes reģionu kompleksi.
Ilgtspējīga attīstība apvieno trīs sfēras – vides, ekonomikas un sociālo sfēru. Šodienas Baltijas jūras
reģiona ekosistēmā sociālie un ekonomiskie aspekti ir savijušies ciešāk kā jebkad agrāk.
Vides vīzija:
Baltijas jūra ir veselīga ekosistēma, kas spēj tikt galā ar cilvēka radītām ietekmēm un klimata
pārmaiņām. Labi apsaimniekots jūras aizsargājamo teritoriju tīkls kalpo kā pamats ekosistēmas spējai
atjaunoties, pārvarot slodžu radīto negatīvo ietekmi. Cilvēki un ekosistēma ir viens no otra atkarīgi, tāpēc
veselīga jūras ekosistēma nodrošina arī ilgtspējīgu ekosistēmas preču un pakalpojumu izmantošanu.
Sabiedrība ir sapratusi, ka tādas vides vērtības, kā tīrs ūdens vai jūras resursi (piemēram, zivis), veido arī
ekonomiskus ieguvumus un ir ieviestas dažādas ekosistēmu pakalpojumu maksājumu sistēmas, kas
novērtē šos ieguvumus.
Sociālkultūras vīzija:
Baltijas jūras reģions ir pievilcīga vieta dzīvošanai un darbam. Baltijas jūra kalpo kā izklaides,
iedvesmas un darbavietu avots. Baltijas jūra vieno cilvēkus, veidojot reģiona īpašo Baltijas identitāti.
Inovācijas tiek veidotas, balstoties uz tradīcijām, un starp Baltijas reģiona valstīm notiek aktīva pieredzes
apmaiņa. Sadarbība un solidaritāte ir vispārpieņemtas kultūras iezīmes, jūras resursi un telpa tiek dalīti
taisnīgi, vienlīdzīgi daloties priekšrocībās un trūkumos.
Ekonomiskā vīzija:
Baltijas jūra nodarbina augsti kvalificētu darbaspēku. Kā zilās, tā zaļās tehnoloģijas stimulē viena
otras attīstību. Jaunie jūras izmantošanas veidi veicina ostu attīstību, savukārt ostas nodrošina plašas
rūpnieciskās ražošanas iespējas. Baltijas jūra ir nozīmīga drošiem, efektīviem un videi draudzīgiem
starpreģionu kravu pārvadājumiem, sasaista visu reģionu ar ārpasauli, kā arī dod būtisku ieguldījumu
reģiona konkurētspējā.
Tūrisms, kura attīstība ir balstīta uz augstu vides kvalitāti Baltijas jūrā, ir viena no vadošajām
ekonomikas nozarēm, kas rada darbavietas un ienākumus visā Baltijas jūras piekrastes zonā.
Ekosistēmas pieeja palīdz izskaidrot vides principus, uz kuriem balstīta Jūras telpiskā plānošana
(JTP). Vienkāršiem vārdiem sakot, ekosistēma jāuztver kā viens veselums, un tās uzbūve un funkcijas
nevar tikt upurētas saimniecisko interešu vārdā, ja mēs vēlamies nodrošināt paliekošu sistēmas integritāti
un spēju piemēroties.
Lai to sasniegtu, jebkurš ar jūras izmantošanu saistīts lēmums ir jāaplūko starpnozaru kontekstā,
novērtējot arī iespējamo kaitējumu ekosistēmai un tās sniegtajiem pakalpojumiem.
Turklāt tas ir nepārtraukts uzdevums, nevis vienreizējs pasākums.
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Visa Baltijas jūras ekosistēma un telpa ir uzskatāma kā viens veselums, neatkarīgi no tā, kāda
līmeņa (nacionāla, starpvalstu vai jebkura cita līmeņa) lēmumu plānotāji pieņemtu. Turklāt plānotājiem ir
jāizvērtē arī katra plānotā jūras izmantošanas veida radītās ietekmes vai izmaiņas telpā un laikā.
Baltijas mēroga skatījums nozīmē arī jūras telpas plānojuma un pārvaldības savstarpēju
saskaņošanu ar pieguļošo piekrastes sauszemes teritoriju plānojumiem un pārvaldību. Pieņemot lēmumu
par jūras telpas izmantošanu, tiek ņemti vērā piekrastes teritoriju plāni sauszemē un otrādi. Vienmēr
vajadzētu izmantot jau esošo infrastruktūru un censties iegūt no tās maksimālu labumu gan jūrā, gan uz
sauszemes.
Turklāt infrastruktūra tiek plānota tā, lai neviens reģions netiktu kavēts attīstīties ilgtspējīgā veidā.
Plānotājiem ir jādara viss iespējamais, lai nepieļautu arvien jaunu jūras teritoriju izmantošanu, bet gan
sekmētu jau izmantotas telpas izmantošanu arī citiem mērķiem. Tas nozīmē, ka ir jācenšas atrast
sinerģijas starp dažādiem jūras izmantošanas veidiem, apsverot daudzfunkcionālu jūras telpas
izmantošanu, kur vien tas ir iespējams. Ja jūras telpa ir piešķirta noteiktam jūras izmantošanas veidam, tas
nenozīmē, ka to nevarētu piešķirt vēl kādam citam. Jauniem jūras izmantošanas veidiem telpa tiek
piešķirta, respektējot jau esošo jūras izmantošanas veidu vajadzības (piemēram, vēja parkus jūrā
nedrīkstētu plānot teritorijās, kas prioritāri paredzētas kuģu ceļiem vai aizsargājamām teritorijām, ja to
izveidošanas mērķi nav savietojami ar vēja parka radītām ietekmēm).
Trešais pamatprincips, pieņemot lēmumus par jūras telpas izmantošanu, ir savienošana telpā. Šim
pamatprincipam ir svarīga loma ilgtermiņa plānošanā un lēmumu pieņemšanā, it īpaši starptautisku jūras
izmantošanas veidu plānošanā.
Savienošanas princips nosaka, ka plānotājiem ir jāizvērtē un jāanalizē ne vien sava plānojamā
teritorija, bet arī blakus esošās teritorijas. Kā piemērs minama kuģošana, kur ir izteikta nepieciešamība
savienot kuģošanas maršrutus un ostas tā, lai iegūtu telpiski efektīvu transporta infrastruktūru.
Savienošanas principu izmanto arī atsevišķu jautājumu vai nozaru plānošanā. Piemēram, jūras
dabas aizsardzības un zvejniecības nozarēs savienošanas princips ir jāpiemēro, nosakot dzīvotņu un zivju
nārsta un barošanās vietas (piemēram, ar zivju migrācijas ceļiem un „zilajiem koridoriem”).
Laukumu elementu plānošana
Laukumu elementi ir teritorijas, kuras paredzētas vienam izmantošanas veidam (piemēram, jūras
vēja parkiem) vai vairākiem izmantošanas veidiem, vai darbībām jūrā vienlaicīgi (piemēram, dabas
aizsargājamās teritorijas un nārsta vietas). Visas Baltijas jūras reģiona politikas nozaru mērķi norāda uz
to, ka arī laukumu teritorijām var būt starptautiska nozīme, piemēram, elektrības ražošanā, zivsaimniecībā
un jūras dabas aizsardzībā. Lai sasniegtu nozaru mērķus, visā Baltijas jūrā ir atvēlēta pietiekama telpa
šādiem izmantošanas veidiem un funkcijām. Dažos gadījumos, īpaši enerģijas ražošanā un dabas
aizsardzībā, noteiktās teritorijas atrodas ievērojamā attālumā no valsts, kurai tas ir nozīmīgi. Šīs laukumu
teritorijas bieži atrodas ārpus administratīvajām robežām, tāpēc starptautiska sadarbība ir būtiska. Lai
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labāk izprastu nepieciešamo platību laukumu elementiem, ir nepieciešams izvērtēt un ņemt vērā visu
nozaru plānus un mērķus. Mērķu noteikšanai tiek izmantota Baltijas mēroga pieeja, enerģētikas sektorā,
ļaujot valstīm sniegt savu ieguldījumu konkrētā mērķa sasniegšanā, tiktāl, kamēr tiek nodrošināta
vispārīgo Baltijas mēroga mērķu sasniegšana. Lai visas ap Baltijas jūru esošās valstis būtu savstarpēji
vienlīdzīgas, ir izstrādāts mehānisms, kas nodrošina, ka, ja kādai valstij kādā nozarē ieguldījums nav tik
būtisks, tad tas var tikt kompensēts ar lielāku devumu cita mērķa sasniegšanai.
Vīzija 2030 vērsta uz četriem jūras izmantošanas veidiem, kuri ir identificēti kā īpaši nozīmīgi, lai
īstenotu Baltijas jūras reģiona ilgtspējīgu attīstību. Tie tika izvēlēti divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, šo jūras
izmantošanas veidu attīstība nākotnē pilnīgi noteikti ietekmēs visas ap Baltijas jūru esošās valstis vai
vismaz daļu no tām. Turklāt bieži vien gan nacionālo, gan starptautisko politiku mērķi stingri ir noteikuši,
ka teritoriju piešķiršana Baltijas jūrā šiem jūras izmantošanas veidiem ir prioritāte. Otrkārt, šo jūras
izmantošanas veidu ietekme stiepjas tālu pāri nacionālo ūdeņu robežām, tāpēc tiem ir visa Baltijas jūras
reģiona mēroga nozīme un to telpiskās attīstības plānošanā nepieciešama visu ap Baltijas jūru valstu
sadarbība.
Kā pirmā ir minama veselīga jūras vide, kas ir vērtība pati par sevi. Turklāt no tās ir atkarīgi daudzi
citi jūras izmantošanas veidi. Eiropas Savienība un HELCOM ir jau izvirzījušas vairākus konkrētus
mērķus, kas nosaka, kāds ekosistēmas un noteiktu sugu un dzīvotņu stāvoklis ir jāsasniedz. JTP ir
jāveicina šo mērķu sasniegšana.
Nākamās ir vienota Baltijas valstu enerģētikas politika un drošs, tīrs un efektīvs jūras transports.
Abām jomām ir milzīga loma nacionālajos ekonomikas attīstības plānos, un, ņemot vērā nozaru politikas
mērķus, tām nākotnē ir paredzama strauja attīstība. Šīs jomas var radīt tālejošu rezonanses efektu un
kumulatīvas ietekmes, tāpēc šos jūras izmantošanas veidus un ar tiem saistīto infrastruktūru ir
nepieciešams plānot gudri un integrēti.
Kā ceturtā ir ilgtspējīga zivsaimniecība un akvakultūra. Zivsaimniecība ir cieši saistīta ar labu vides
stāvokli Baltijas jūrā, un visām ap Baltijas jūru esošajām valstīm ir nepieciešams veikt dažādus
pasākumus, lai atgūtu ilgtspējīgu zivsaimniecību. Zivsaimniecībai vietējā līmenī ir ne vien ekonomiska
nozīme, bet tā veido arī vietas identitātes un lepnuma sajūtu. Akvakultūra ir potenciāls jūras izmantošanas
veids nākotnē. To nosaka arvien pieaugošais pieprasījums pēc kvalitatīviem jūras pārtikas produktiem.
Telpiskajā plānojumā jāizmanto ekosistēmas pieeju, lai tiktu ņemti vērā vides aspekti gan
aizsargājamās teritorijās, gan ārpus tām. Tas nozīmē:

• labs vides stāvoklis ir izteikts mērāmos kvalitatīvos un kvantitatīvos mērķos un vērtībās, un tās tiek
regulāri novērotas;
• vides dati regulāri tiek pārvērsti telpiskā informācijā (piemēram, ietekmes raksturojošie indeksi un
indikatori, kas sekmē lēmumu pieņemšanu);
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• saistībā ar jūru ir nosprausti vienoti un regulāri pārskatīti vides, ekonomikas un sociālie mērķi,
pamatojoties uz sociālo un dabas zinātņu pētījumu rezultātiem, piedaloties visām iesaistītajām
pusēm, informējot un diskutējot plašākā sabiedrībā.
• Aizsargājamās teritorijās nav atļauti tie jūras izmantošanas veidi, kas ir pretrunā ar aizsargājamo
teritoriju izveidošanas mērķiem. Aizsargājamās teritorijās citi jūras izmantošanas veidi ir

iespējami tikai tādā gadījumā, ja to ietekme ir nebūtiska.
Attiecīgā stratēģiskā pieeja tiešā veidā ietekmē pašvaldību kā savas teritorijas plānotāju.
Lai nodrošinātu šo sasaisti nepieciešams precīza informācija Reģionāla līmeņa plānojumā, kas
(tam atbilst plānošanas reģions) raksturo piekrastes telpisko struktūru vairākos dabas aizsardzības un
attīstības plānošanai nozīmīgos skatījumos.
Nepieciešamā informācija:
1. jūras krasta veidi pēc vizuālām pazīmēm un veidošanās procesiem — stāvkrasti, kuros dominē
noskalošanas vētru laikā, un akumulatīvie krasti, kuros uzkrājas smilts materiāls un veidojas kāpās,
2. pilsētu un lauku apvidu izvietojums, atsevišķi nodalot lauku apdzīvotas vietas — ciemus
(kultūrvēsturiskos zvejniekciemus, blīvi apbūvētos ciemus, kas ir līdzīgi mazpilsētām, un jaunos
vasarnīcu ciemus), ņemot vērā to pašreizējo stāvokli, vēsturisko attīstību un kultūrvēsturisko vērtību,
3. Piekrastei raksturīgo ainavu veidi, to ekoloģiskā, kultūrvēsturiskā un estētiskā vērtība, izvietojums,
stāvoklis, sagaidāmas pārvērtības un saglabāšanas iespējas.
4. Piekrastei raksturīgo dabas procesu izpausmju vietas (vēja erozija, priekškāpu veidošanas, krastu
noskalošanas, jūras straumju izmaiņas krasta būvju ietekme un to sekas) un paaugstināta riska teritorijas,
5. līdzšinējā saimnieciskās darbības bojātas vai piesārņotas vietas (piem. militāras teritorijas),
6. vietas ar lielu attīstības potenciālu un vietas ar īpašu dabas un kultūras mantojuma aizsardzības
potenciālu.
Tas ir pamats, lai detalizēlāk nodalītu atšķirīgos Piekrastes posmus, saistot ar pašvaldību robežām.
Lai

nodrošinātu

vispārējo

politisko

ietvaru,

atbilstoši

Piekrastes

telpiskās

plānošanas

pamatnostādnēm 2011.-2017. gadam, Piekrastes mērķteritorijai VARAM jāizstrādāt nacionāla līmeņa
ilgtermiņa tematisko plānojumu par piekrastes infrastruktūru. Papildus tam precīzi jānosaka piekrastes
pašvaldību kompetenci jūras telpiskajā plānošanā.
Pašvaldībām veicot darbu pie novadu attīstības programmu izstrādes un teritoriālo plānu pārstrādes
izmantojami pētījumu un projektu, kuros skarti piekrastes attīstības jautājumi, rezultāti, kuri pieejami
interneta vietnēs.
Vairāku starptautisko projektu ietvaros veikta detalizēta izpēte noteiktu piekrastes zonu tālākai
attīstībai. Tā – BaltSeaPlan: Jūras telpiskā plānojuma pilotprojekts, BEF, veica pētījumu attiecībā uz Jūras
telpisko izmantošanu Kurzemes piekrastē.
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Lai saskaņotu visu intereses un nodrošinātu jūras ilgtspējīgu izmantošanu, jūras telpiskā plānošana
ir jauns politikas plānošanas virziens, kas tiek ieviests Eiropas Savienības valstīs. Latvija ari ir saskatījusi
nepieciešamību pēc šāda attīstības plānošanas procesa, lai koordinētu savos jūras ūdeņos notiekošas
aktivitātes. JTP nozīmība ir atzīmēta Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030 un Piekrastes
ilgtspējīgas telpiskās attīstības pamatnostādnēs 2011-2017, kā arī Jūras vides aizsardzības un pārvaldības
likumā un Teritoriju attīstības plānošanas likumā.
Ņemot vērā to, ka jūras telpiskā plānošana ir jauna plānošanas joma, BaltSeaPlan projekta ietvaros
tika realizēts jūras telpiskās plānošanas piemērs pilot teritorijai. Baltijas jūras Kurzemes piekraste
(teritoriālo ūdeņu un ekskluzīvi ekonomiskas zonas ūdeņos) tika izvēlēta kā projekta teritorija, kurā testēt
un aprobēt plānošanas pieeju, principus un noteikt nākotnē iespējamo nacionālā jūras plānojuma
struktūru.
Par ļoti būtisku aspektu pašvaldības attīstības plānošanā, kā arī Jūras telpiskajā plānošanā
uzskatāma konfliktu analīze - Konfliktu analīze ir balstīta uz apkopoto informāciju par jūras telpas un
piekrastes izmantošanas interesēm un intensitāti.

12.attēls. Piemērs: No dažādu nozaru perspektīvas saskatītie jūras telpas izmantošanas konflikti
Veicot konfliktējošo un papildinošo nozaru un darbību analīzi projekta ietvaros izveidotas kartes
par Kurzemes piekrastes potenciālajām attīstības iespējām ņemot vērā esošos objektus un veicamās
darbības konkrētajās teritorijās.
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1. karte: „Esošās un potenciālās jūras telpas izmantošanas intereses Latvijas teritoriālajos ūdeņos
un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā ” (1.pielikums), 2. karte: „Dabas aizsardzībai un zivju resursu
atjaunošanai nozīmīgas teritorijas Latvijas teritoriālajos ūdeņos un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā ”
(2.pielikums),

3. karte: „Jūras telpas izmantošanas zonējums Latvijas teritoriālajos ūdeņos un

ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā ” (3.pielikums). Projekta BaltSeaPlan: Jūras telpiskā plānojuma
pilotprojekts, BEF rezultāts tieši izmantojams Kurzemes piekrastes novadu attīstības plānu izstrādes
procesā.
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Improving the Baltic Sea environment and economies:
Innovative approaches to the sustainable use of marine resources
The Baltic Sea Region faces enormous challenges including new installations, fishery declines, excessive nutrient input, the
effects of climate change as well as demographic change. But novel technologies and growing knowledge also provide
opportunities for new uses of marine ecosystems, which can be both commercially appealing and environmentally friendly.
Through increased understanding and promotion of innovative and sustainable new uses of the Baltic Sea, SUBMARINER provides
the necessary basis for the region to take a proactive approach towards improving the future condition of its marine resources
and the economies that depend on them.

Activities
Compendium

BSR Roadmap

Describing current and potential future marine uses
·· Comprehensive inventory of current and new uses
·· Strengths, weaknesses, opportunities and threats
to the BSR
·· Environmental and socioeconomic impacts
·· State and availability of technologies
·· Market potential
·· Gaps and obstacles in the legal framework

Recommending necessary steps across all disciplines to
promote beneficial uses and mitigate against negative
impacts
·· Research topics
·· Institutional and network initiatives
·· Legal changes (e.g. spatial plans)
·· Environmental regulations
·· Economic incentives

Regional Strategies

BSR Network

Testing new uses in real conditions
·· Feasibility studies for new uses
·· Technological and financial needs
·· Impacts on environmental and socioeconomic
conditions within the area
·· Specific legal constraints

Bringing relevant players together
·· Business cooperation events
·· Network structure (incl. membership, mission,
independent finances, business plan, etc.)
·· Virtual information and exchange platform
·· Regional, national and BSR-wide roundtables and
seminars on new marine uses

Partners
Poland

Denmark

Lithuania

• Lead Partner: The Maritime Institute in
Gdańsk
• Gdańsk Science and Technology Park

• ScanBalt
• Lolland Energy Holding

• Klaipeda University Coastal Research
and Planning Institute
• Klaipeda Science and Technology Park

Germany

• Royal Institute of Technology (KTH)
• The Royal Swedish Academy of Sciences
• Trelleborg Municipality

• Federal Ministry for the Environment,
Nature Conservation and Nuclear Safety
• Norgenta North German Life Science
Agency
• Kieler Wirkstoff-Zentrum am GEOMAR |
Helmholtz Centre for Ocean Research
Kiel
• University of Rostock
• BioCon Valley MecklenburgVorpommern e.V.

Sweden

Estonia
• Tallinn University of Technology
• Entrepreneurship Development Centre
for Biotechnology & Medicine

Latvia
• Ministry of Environmental Protection
and Regional Development of the
Republic of Latvia
• Environmental Development
Association

Finland
• Finnish Environment Institute – SYKE

Project Duration
October 2010 – December 2013

Project Budget
··
··
··

ERDF Co-Finance:		
Partners’ contribution:
Total Project Budet:		

€ 2.8 million
€ 0.8 million
€ 3.6 million

www.submariner-project.eu

