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Gribu peldēties un nirt droši 
Gribu burāt pa tīriem ūdeņiem 
Man garšo zivis (īpaši žāvētas) 
Patīk atpūsties pludmalē 
Ceļoju ar velosipēdu 
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Par mums…  



Draudi Baltijas jūrai 
Eitrofikācija 

Pārmērīga un slikti pārvaldīta nozveja 

Integrētas pārvaldības nepieciešamība 

Invazīvo sugu ieviešanās 

NOP Noturīgais organiskais piesārņojums 

Klimata pārmaiņu ietekme 

Naftas un naftas produktu piesārņojums 

Piekrastes apbūve un celtniecība jūrā 

Hidrobūvju negatīvā ietekme 

Piesārņojums ar dažādiem atkritumiem 

Krastu erozija 

Tūrisms un rekreācija 
Toksisko vielu noplūdes 

Kuģu balastūdeņi, negadījumi 



Slodze pieaugs 

Vajadzīgas arvien vairāk viesnīcas, atpūtas centri, ostas, kempingu 

vietas, infrastruktūra ievērojami pieaug arī kruīza kuģu industrija! 
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Resursu pieejamību kontrolē cilvēki 
Savu zināšanu un kopējās izpratnes par situāciju robežās 



Intereses 
 

Piekraste kā 

resurss 

Patstāvīgie iedzīvotāji 

Sezonālie iedzīvotāji 

Uzņēmēji 

Tūristi 

Sezonālie uzņēmēji 

Dzīvnieki 

Augi 

Atpūtnieki 

Ainava 

Daba 

Zivis 
Putni 

Peldvietas 

Utt. 



Daba piekrastē 
Kāpas kuras pārklātas ar sausu priežu mežu ir izteikti jūtīgas pret: 

• Bradāšanu 

• Mehānisko transporta līdzekļu  ietekmi 

 

•Atkritumi 

•Vandālisms (aizsargājamu augu vākšana, postīšana utt.) 

•Ugunsgrēku risks 

•Troksnis 

•Spēcīgās vētras tiek noskaloti krasti 

•Samazinās mežu teritorija 

 

 

 

 



• Sociālekonomiskie apstākļi 

• Politiskas aktivitātes 

• Zemes lietojuma veidu maiņa 

• u.c. 

Procesu virzītājspēki 

Mērķis - Vairot indivīdu un ‘’organizāciju’’ labklājību?  



Veloceliņa plānošana Veloceliņa izbūve Veloceliņa uzturēšana 

Papildus slodze uz vidi 

 

Izpratnes veidošana par dabas vērtībām 

Neatbilstoša apsaimniekošana 

 
Lietošanas prasības netiek ievērotas, 

nav kontroles 

 

Videi draudzīga pārvietošanās 

Laika patēriņš 

 

 

Atpūtnieku un tūristu kultūras uzlabošana 

Regulāri jāatjauno infrastruktūra 

 

Dabas vērtības 

Veloceliņš 



Velosipēds = Videi draudzīgs transports 
 

Veloceliņa izbūve: 

• Iznīcināta veģetācija 

• Nelieli postījumi 

• Videi draudzīgi risinājumi 

 

 

Tad pievienojam CILVĒKUS    

 

 

Kāds ir mērķis un kādas funkcijas veiks veloceliņš? 

• vides izglītība 

• veicināt videi draudzīgāku pārvietošanos 

• veicināt tūrisma kultūru 

• + 

Veloceliņš 



Kā aizdzīt gājējus no 

velosipēdu celiņa? 

Varbūt uzreiz izveidot abus? Bike Cobb on Facebook 



http://www.youtube.com/watch?v=l1CW-yeY7bw  

Risinājums 

http://www.youtube.com/watch?v=l1CW-yeY7bw
http://www.youtube.com/watch?v=l1CW-yeY7bw
http://www.youtube.com/watch?v=l1CW-yeY7bw


Nepieciešams iesaistīt vietējos iedzīvotājus 

veloceliņa veidošanā? 

Ja vietējie iedzīvotāji nav daļa no videi draudzīga tūrisma, viņiem ir zema 

motivācija izmantot attiecīgās teritorijas ilgtspējīgā un videi draudzīgā veidā! 



HELCOM RECOMMENDATION   15/1 

PROTECTION OF THE COASTAL STRIP 

a) Iesaistītās puses dara visu iespējamo, lai 

nodrošinātu piekrastes īpašās dabas aizsardzību  

 

c) Ja iejaukšanās maina dabisko vidi un ainavu tas nav pieļaujams, ja 

vien būvniecības objekts nav īpaši svarīgs sabiedrībai pie nosacījuma, ka 

nav citas vietas, kur būtu iespējams realizēt projektu 

 

 



HELCOM RECOMMENDATION   21/3 

SUSTAINABLE AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TOURISM IN 

THE COASTAL ZONES OF THE BALTIC SEA AREA 

 

b) Tūrismam jābūt ilgtspējīgam (videi draudzīgam, ekonomiski 

izdevīgam ilgtermiņā, sociāli un ētiski taisnīgam saistībā ar 

vietējiem iedzīvotājiem) Attīstības projektu mērķiem un principiem 

jābūt saskaņā ar KONVENCIJU PAR BIOLOĢISKO DAUDZVEIDĪBU 

 

d) Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) (Tūrisms 

negatīvi ietekmē piekrastes jūtīgās ekosistēmas) 

 

1. Attīstības projekti jāveido cieši sadarbojoties ar vietējiem 

uzņēmējiem, sabiedriskajām iestādēm, vietējām NVO un 

iedzīvotājiem, kā arī sadarbojoties ar citām pašvaldībām un valstīm ( 

pārrobežu sadarbība), tā, lai labumu gūst vietējās kopienas, 

tiktu stiprināta vietējā ekonomika, nodarbināts vietējais 

darbaspēks, rīcību pamatā ir ekoloģiski ilgtspējīgi risinājumi, tiek 

izmantotas vietējās izejvielas, vietējie lauksaimniecības produkti 

un tradicionālās prasmes. 

 



2. Palielinot tūristu plūsmu jāizvērtē vietējās kultūras un sociālās 

vides «ietilpība» (negatīvi var ietekmēt vietējās kopienas un viņu 

dzīves veidu. Nepieciešams noteikt līmeni, pēc kura vietējie iedzīvotāji 

nevēlēsies vairs redzēt tūristus šajās teritorijās) 

 

3. Jāizvērtē kāda ir šo teritoriju kapacitāte. Cik liela slodze 

pieļaujama... 

 

4. Tūrismam un atpūtai aizsargājamās teritorijas tuvumā jābūt orientētai 

uz dabas aizsardzības mērķiem (balstītai uz apsaimniekošanas 

plāniem) 

 

5. Neskartas vai daļēji dabiskas ainavas, apdraudēti jūras un piekrastes 

biotopi ir jāaizsargā un jāsaglabā neskatoties uz jebkādām iecerēm un 

vēlmēm teritorijas  apbūvēt būvēt. 

 

6. Jauna tūrisma infrastruktūra būvējama vietās, kur tā ir bijusi iepriekš, 

bet ja tiek būvēti jauni elementi tiem jābūt būvētiem pēc vietējām 

tradīcijām un jābūt saskaņā ar dabisko vidi. 



7. Jāizmanto videi draudzīgas tehnoloģijas (lai 

taupītu ūdeni un enerģiju, novērstu piesārņojumu, attīrītu notekūdeņus, 

novērst cieto atkritumu nonākšanu vidē un veicinātu to pārstrādi utt.). 

 

9. Jāatbilst ES direktīvām  

 

10. Jāorganizē atbilstošas apmācības, lai veicinātu ilgtspējīgu 

un videi draudzīgu tūrismu (vides apziņa, ilgtspējīga attīstība 

un dabas aizsardzība). 

 

11. Visām tūristu aktivitātēm jābūt tādām, kas nemazina 

bioloģisko un ainavas daudzveidību un neiznīcina 

augsnes. Skaidras robežas jānosaka jebkādu motorizētu transporta 

līdzekļu lietošanai, turēšanai. 

 

13. Jāgarantē bezmaksas publiskā pieeja piekļuve krastam! 



Augošs pieprasījums pēc rekreācijas 

zonām piekrastē 

vs 

Jūtīga piekrastes ekosistēma 
 

 

 

 

«Videi draudzīga infrastruktūra un nevainojama tas pārvaldība» 

  

«Iedzīvotājus ir iespējams informēt par dabas vērtībām, to nozīmi» 

 

«Iespēja veicināt tūrisma kultūru» 

 

«Iespēja labi atpūsties» 



 

http://www.youtube.com/watch?v=2hQDfXR9LYM  

http://www.youtube.com/watch?v=2hQDfXR9LYM


 

Paldies par uzmanību!  


