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Atzinums par noteikumu projektu “Noteikumi par Jūrmalas ostas robežu noteikšanu”, 

VSS-1082 

Latvijas Dabas fonds iebilst pret noteikumu projekta “Noteikumi par Jūrmalas ostas 

robežu noteikšanu”, VSS-1082 (turpmāk – noteikumu projekts) tālāku virzību: 

1) Noteikumu projekta anotācijā nav iekļauts detāls skaidrojums un pamatojums visiem 

noteikumu projektā iekļautajiem Jūrmalas ostas esošās robežas grozījumiem. Respektīvi, 

nepieciešams pamatot atsevišķi katras teritorijas iekļaušanu ostas teritorijā (vai izslēgšanu no 

ostas teritorijas), salīdzinot ar pašreizējām ostas robežām. 

2) Noteikumu projekta anotācijā nav skaidrota un pamatota nepieciešamība palielināt 

pašreizējo ostas teritorijas platību vairāk kā divas reizes (pašlaik ostas teritorijas kopplatība ir 

422 ha, bet saskaņā ar noteikumu projektā plānotajām robežām ostas teritorijas kopplatība būtu 

1068 ha), tostarp noteikt ostas ārējo reidu 536 ha platībā. 

3) Noteikumu projekta anotācijā nav minēts, ka ostas teritorijā atrodas Natura 2000 

teritorija – dabas liegums “Jūrmalas grīvas pļavas”, kas jau pašlaik aizņem ievērojamu daļu 

ostas teritorijas, turklāt noteikumu projekts paredz ostas teritorijā iekļaut jaunu dabas lieguma 

platību (29.-36. robežpunkts noteikumu projekta 1.pielikumā), kas arī nav skaidrots anotācijā. 

4) Izstrādājot Jūrmalas ostas attīstības programmu 2015.-2022. gadam, uz ko lielā mērā 

balstās noteikumu projektā iekļautās ostas robežu izmaiņas, nav pietiekami izvērtētas un 

ņemtas vērā ostas teritorijā un tās apkārtnē esošās dabas vērtības – dabas liegums “Lielupes 

grīvas pļavas” u.c. aplūstošās teritorijas Lielupes grīvā, īpaši aizsargājamie biotopi krasta kāpu 

aizsargjoslā, kā arī Lielupes grīvas unikālā ainava. Līdz ar to ostas attīstības programmā nav 

paredzēti pasākumi šo vērtību saglabāšanai un plānoto ostas attīstību, tostarp nesamērīgo 

robežu paplašināšanu, nevar uzskatīt par ilgtspējīgas attīstības principiem atbilstošu. 

Nepieciešams pārskatīt ostas attīstības programmu, plānojot reālu un spēkā esošajam Jūrmalas 

pilsētas teritorijas plānojumam atbilstošu ostas attīstību. Tostarp nepieciešams atkārtoti 

izvērtēt Jūrmalas ostas optimālās robežas un ostas teritorijā neiekļaut jaunas dabas lieguma 

platības, jaunas sauszemes platības Lielupes grīvā, kā arī nenoteikt ostas ārējā reida teritoriju 

ārpus pašlaik spēkā esošajām ostas robežām. 
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