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I. HELCOM vadlīnijas ilgtspējīgam un videi draudzīgam 

tūrismam Baltijas jūras reģiona piekrastes zonās 
 

“HELCOM vadlīnijas ilgtspējīgam un videi draudzīgam tūrismam Baltijas jūras reģiona piekrastes 

zonās” izstrādātas:  

 

IEVĒROJOT 1992.gada Helsinku konvencijas 15.pantu un HELCOM rekomendāciju 15/1 "Par 

piekrastes joslas aizsardzību", it īpaši "ka šajā aizsargājamā piekrastes joslā nepieļaut darbības, 

kuras varētu atstāt ilgstošas izmaiņas dabā un ainavā, izņemot gadījumus, kad tas ir iedzīvotāju 

vairākuma interesēs " un arī "noteikt  zonu, platumā  ne mazāku par 3km, skaitot no krasta līnijas 

sauszemes virzienā - kā piekrastes plānošanas zonu…", 

 

ATZĪMĒJOT, “Eiropas Savienības Stratēģiju Baltijas jūras reģionam” (2009)  Rīcības plāna  

trīs vispārējos mērķus – “Glābt jūru”, “Apvienot reģionu” un “Celt labklājību”, kā arī 

makroreģiona stratēģijas nozīmīgumam ilgtspējīgā tūrisma attīstībā un Eiropas Zaļā kursa mērķi 

panākt, ka Eiropas savienības ekonomika ir ilgtspējīga, vides un klimata problēmas pārvēršot 

iespējās un gādājot, lai pārmaiņas būtu taisnīgas un visus iedzīvotājus iekļaujošas, 

 

ŅEMOT VĒRĀ “BaltSeaPlan Vīzija 2030”1 mērķi sasniegt līdzsvaru starp vidi, ekonomiku un 

sociālo sfēru, t.sk. “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” un  “Eiropas savienības Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju” 20302, kas vērš 

uzmanību steidzamu aktivitāšu veikšanu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, monitorēšanā un 

konkrētu un izmērāmu mērķu definēšanā, kā arī cikliskās septiņu gadu darbības Interreg Baltijas 

jūras reģiona programmas, kuras atbalsta integrētu teritorijas attīstību un sadarbību vairāk 

inovatīvam, pieejamam un ilgtspējīgam Baltijas jūras reģionam, 

 

ATSAUCOTIES uz ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijas (2015) 70/1: "Mūsu pasaules 

pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam”3 ilgtspējīgas attīstības mērķiem 

8., 11., 12. un 14., Eiropas Reģionu komitejas atzinumu “Tūrisms – ES reģionālās sadarbības 

virzītājspēks” 32.punktu un Eiropas Padomes Ministru Komitejas apstiprinātajām 

rekomendācijām No.R(94)7 par ilgtspējīga un videi draudzīga tūrisma attīstības vispārējo politiku, 

rekomendāciju No.R95)10 par ilgtspējīga tūrisma attīstības politiku aizsargājamās dabas teritorijās 

un rekomendāciju No.R(97)9 par ilgtspējīga un videi draudzīga tūrisma attīstības politiku 

piekrastes teritorijās, kā arī “Globālo Tūrisma ētikas kodeksu atbildīgam tūrismam4”, 

 

APZINOTIES, ka Baltijas jūras reģionā ir daudz dažādu ainavu tipu ar augstu bioloģisko, 

ģeogrāfisko un kultūras vērtību, un ka tādējādi tie veido kopīgu mantojumu, kas ir jāsaglabā 

esošajai un nākošajām paaudzēm (Eiropas ainavu konvencija), kā arī Baltijas jūras krastos 

atrodas pilsētas ar savām vajadzībām, attīstoties, tām jāņem vērā Leipcigas harta par ilgtspējīgām 

                                                           
1 http://www.baltseaplan.eu/index.php/BaltSeaPlan-Vision-2030;859/1 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380 
3 https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/ 
4 https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodeen.pdf 

http://www.baltseaplan.eu/index.php/BaltSeaPlan-Vision-2030;859/1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodeen.pdf
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Eiropas pilsētām (2007), kas uzsver ka pilsētu attīstībā jāņem vērā visi ilgtspējas aspekti, kas ietver 

ekonomisko labklājību, sociālo līdzsvaru un veselīgu vidi, 
 

BŪDAMI DZIĻI NORŪPĒJUŠIES par strauji augošā tūrisma un atpūtas aktivitāšu radīto 

iespējamo zaudējumu un kaitējumu bioloģiskajai daudzveidībai, dabai, sociālajai  videi un 

kultūrvidei, t.sk. tradicionālajai ainavai Baltijas jūras reģionā, 

 

ATZĪMĒJOT TĀLĀK, ka vietās, kur vietējie iedzīvotāji un kopiena negūst labumu no videi 

draudzīga tūrisma, viņiem ir ierobežoti stimuli izmantot šīs teritorijas ilgtspējīgā un videi 

draudzīgā veidā, 

 

BŪDAMI PĀRLIECINĀTI, ka ilgtspējīga un videi draudzīga tūrisma un atpūtas īstenošana 

kopīgi ar vietējiem iedzīvotājiem var būt daudzu reģionu un valstu ekonomiskās attīstības 

svarīgākais instruments, kas uzsvērts “Eiropas stratēģijā lielākai izaugsmei un darbavietām 

piekrastes un jūras tūrisma nozarē”5 tajā pašā laikā ilgtspējīgs tūrisms var veicināt bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanu aizsargājamās teritorijās un ārpus tām, kā arī vietas identitātes 

saglabāšanu, 

 

NOVĒRTĒJOT vairākās Baltijas jūras valstīs  un to piekrastes reģionos jau veiktos pasākumus 

videi draudzīga tūrisma attīstībai, tostarp iekļaujot Latvijā gūto pieredzi par integrētu tūrisma 

attīstību, kopš 2016. gada īstenojot Valsts ilgtermiņa tematisko plānojumu Baltijas jūras piekrastes 

publiskās infrastruktūras attīstībai6 

 

IESAKA Helsinku konvencijas Līgumslēdzēju pušu valdībām Tūrisma un atpūtas plānošanai 

Baltijas jūras vidē un “piekrastes plānošanas zonā” atbilstoši “HELCOM vadlīnijām ilgtspējīgam 

un videi draudzīgam tūrismam Baltijas jūras reģiona piekrastes zonās” jāievēro sekojoši principi 

ilgtspējīgam un videi draudzīgam tūrismam: 

 

1. Vispārīgi: 

1.1. Tūrisms un atpūta piekrastes zonā jāattīsta saskaņā ar apakšpunktu (1.2)–(8.3.) 

nosacījumiem un, sadarbojoties vietējās uzņēmējdarbības, vietējās un reģionālās varas, 

vietējo nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju pārstāvjiem, kā arī ciešā pārrobežu 

sadarbībā, un tādējādi, lai nestu labumu vietējai sabiedrībai, stiprinātu vietējo ekonomiku, 

izmantotu vietējo darbaspēku, un visur, kur vien tas ir ekoloģiski ilgtspējīgi, lietotu 

vietējos materiālus, vietējos lauksaimniecības produktus un tradicionālās prasmes. 

1.2. Tūrisma plānošana, attīstība, mārketings un pārvaldība jābalsta uz ilgtspējības kritērijiem, 

kas nozīmē, ka tam jābūt ilglaicīgi stabilam, ekonomiski dzīvotspējīgam, kā arī ētiski un 

sociāli taisnīgam vietējai sabiedrībai. 

1.3. Tūrisms un atpūta aizsargājamās teritorijās un ap tām jābalsta uz apsaimniekošanas 

plāniem un dabas saglabāšanas mērķiem atbilstoši attiecīgajiem Starptautiskās dabas un 

dabas resursu aizsardzības savienības (IUCN) kritērijiem un ETIS kritērijiem par 

                                                           
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM%3A2014%3A86%3AFIN 
6 https://www.varam.gov.lv/lv/valsts-ilgtermina-tematiskais-planojums-baltijas-juras-piekrastes-publiskas-

infrastrukturas-attistibai 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM%3A2014%3A86%3AFIN
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ilgtspējīgu tūrisma galamērķu attīstību, vienlaikus saglabājot Baltijas jūras reģionu  kā 

unikālu, vienotu un savdabīgu tūrisma galamērķi.  

1.4. Jāapzina kultūrvides un sociālā ietilpība, antropogēno slodžu ietekme un infrastruktūras 

kapacitāte, lai novērstu tūrisma attīstību un apmeklētāju skaitu, kas negatīvi ietekmē dabas 

pamatni, vietējo sabiedrību un tās dzīvesveidu, un lai noteiktu līmeni, aiz kura turpmāka 

tūrisma attīstība var izjaukt dabīgās kvalitātes, kuras cilvēki meklē tūrisma vietā. 

1.5. Nodrošināt un atbalstīt vietējo kopienu, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un vietējo 

rīcības grupu iespēju iesaistīties vietējā piekrastes pārvaldībā un attīstības stratēģiju 

īstenošanā, tūrisma pakalpojumu attīstīšanā, veicinot privātās – publiskās partnerības 

projektus un iniciatīvas. 

1.6. Visām Līgumslēdzējām pusēm sadarboties un izstrādāt divpusējās vai daudzpusējās 

pārrobežu stratēģijas videi draudzīga tūrisma attīstībai, lai saskaņotu rīcību Baltijas jūras 

piekrastes zonas ilgtspējīgai izmantošanai un dabas neskartuma un bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanai, kā piemēram Baltijas jūras reģiona transnacionālās 

sadarbības programma Interreg. 

2. Piekraste un integrēta mobilitāte 

2.1. Jānodrošina sabiedrības brīva pieeja piekrastei. 

2.2. Neskartas vai daļēji pārveidotas ainavas un apdraudētie jūras un piekrastes biotopi 

jāsaglabā un jāaizsargā no jebkuras apbūves.  

2.3. Nodrošinot piekļuvi piekrastei un tajā attīstītajai infrastruktūrai, veikt pasākumus, kas 

mazina ietekmi uz vidi, 

2.3.1. veidot atbilstošu un konkurētspējīgu sabiedriskā transporta tīklus (apvienojot 

dažādus pārvietošanās veidus, t.i. vilciens, autobuss, tramvajs, kuģis, taksometrs, 

velosipēds, iešana kājām, kuģis, u.c.); arī attīstot tūristiem īpaši radītus produktus un 

pakalpojumus ( sabiedriskā transporta karte, piemēroti ceļveži, u.tml.). 

2.3.2. Ierobežot transportlīdzekļu novietošanas iespējas nomalēs, veidojot autostāvvietas; 

2.3.3. Attīstīt zonas, kur dažādiem pārvietošanās veidiem ir priekšrocība, piemēram, gājēju 

joslas, velo celiņu, velo nomas punkti, u.c. 

2.3.4. Attīstot vieglus multimodālus mini-mobilitātes risinājumus un jauninājumus vieglajā 

mobilitātē (t.sk. droša stāvvietas elektroskūteriem u.c.) 

2.3.5. Izmantot universālā dizaina risinājumus publiskās infrastruktūras attīstīšanā (tostarp 

pārbūvju vai jaunu projektu situācijās), kas iekļaujas ainavā un paaugstina pieejamību 

visa veida sociālajām grupām, tostarp senjoriem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, 

vecākiem ar bērnu ratiņiem. 

3. Atkritumi 

3.1. Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas politiku, kas sekmē atkritumu rašanās novēršanu, 

to mazināšanu un to atkārtotu apriti, kas vidi atbrīvo no piesārņojuma, sekmēt šādas 

politikas īstenošanu7.  

3.2. Aprites ekonomikas principu ieviešana un izglītojušu pasākumu veicināšana, ko paredz 

arī “CIRCULAR BALTIC 2030” - aprites ekonomika Baltijas jūras reģionā8.  

                                                           
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1597047772744&uri=CELEX:52020DC0098 
8 http://www.baltic-sea-strategy-

tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundh

eit/EUSBSR/Inhalte/Circular_Baltic_2030.pdf un http://www.baltic-sea-strategy-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1597047772744&uri=CELEX:52020DC0098
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/EUSBSR/Inhalte/Circular_Baltic_2030.pdf
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/EUSBSR/Inhalte/Circular_Baltic_2030.pdf
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/EUSBSR/Inhalte/Circular_Baltic_2030.pdf
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/EUSBSR/Inhalte/No_time_to_waste._Unlocking_the_circular_potential_of_the_Baltic_region.pdf
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4. Tūrisma un atpūtas infrastruktūra un apbūve 

4.1. Pirms liela mēroga tūrisma projektu izstrādāšanas, tādu kā vasarnīcu ciemati, viesnīcu un 

kūrortu kompleksi, lielas jahtu ostas, lielas kempingu teritorijas un golfa laukumi, kam ir 

nepieciešama jauna, specifiska infrastruktūra, jāveic teritorijas plānošanas process 

nacionālā un reģionālā līmenī un jāiekļauj, piemēram, integrētajos piekrastes 

apsaimniekošanas plānos, piemēram, Baltijas jūras valstu telpiskās plānošanas iniciatīvas 

VASAB sekretariāta (Vision and strategies around the Baltic sea) stratēģijās; 

4.2. Liela mēroga tūrisma projektu ievērojamās negatīvās ietekmes uz bioloģisko un ainavas 

daudzveidību dēļ pirms tūrisma infrastruktūras īstenošanas un tūrisma darbības 

uzsākšanas ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) vai līdzvērtīgas procedūras 

atbilstoši katras Līgumslēdzējas puses nacionālajai likumdošanai; 

4.3. Jaunus tūrisma būvobjektus ieteicams izveidot jau esošās vietās, kā arī degradētu teritoriju 

sakopšanā un attīstībā. Reti apdzīvotās vietās jaunus tūrisma objektus ieteicams īstenot, 

izmantojot,  rekonstruējot vai pārbūvējot jau esošās ēkas un izvietojot jau attīstītas 

infrastruktūras tuvumā, lai nepārsniegtu vides ietilpību. Jauni objekti jāīsteno atbilstoši 

vietējām celtniecības tradīcijām un tiem ir harmoniski jāiekļaujas apkārtējā vidē, iekļaujot 

veselīgas un zaļās infrastruktūras pamatprincipus.  

4.4. Šādās būvēs jāizmanto videi draudzīgas tehnoloģijas ūdens un enerģijas taupīšanai, 

piesārņojuma novēršanai, notekūdeņu attīrīšanai, sadzīves atkritumu radīšanas novēršanai 

un pārstrādei.  

4.5. Jaunu attīstības vietu attīstīšanas vai esošās infrastruktūras paplašināšanas gadījumā, 

vietas novērtēšanā un risinājumu izvēlē piesaistīt sertificētus ekspertus sugu un biotopu 

noteikšanai, ģeologus un ekspertus par vietas veģetāciju un apmeklētāju plūsmām.  

4.6. Resursus, it īpaši ūdens, var izmantot tikai atbilstoši to atjaunošanās spējai un 

energoapgādei, arvien vairāk jābalstās uz atjaunojamiem enerģijas avotiem. 

4.7. Šiem objektiem jāpilda attiecīgās ES direktīvas par dzeramo ūdeni, peldūdeņiem un 

notekūdeņiem un jāievēro citi atbilstoši standarti. 

4.8. Veikt pārdomātu tūrisma informācijas izvietošanu dabā (informācijas stendus, norādes 

zīmes), lai nepiesārņotu ainavu, izvēlēties noturīgus materiālus, ņemot vērā dabas 

apstākļus, kā arī informācijas stendos iebūvēt saules un vēja enerģijas barošanās avotus. 

4.9. Ieviest publisko infrastruktūru vietās, kur tas var sekmēt antropogēnās slodzes 

mazināšanu; 

4.10. Attīstīt kvalitatīvu publisko infrastruktūru dažāda veida atpūtas nolūkiem pie jūras, kas 

var kalpot kā alternatīva labiekārtojumam īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas aizņem 

lielu daļu Baltijas jūras piekrastes. 

5. Tehnoloģijas un digitalizācija 

5.1. Ņemot vērā tehnoloģiju straujo attīstību, ceļotāju paradumus atbilstoši digitālajām 

iespējām un paaudžu maiņu, ieviest ilgtspējīgam tūrismam atbilstošas tehnoloģijas un 

digitālus risinājumus, t.sk. apmeklējumu uzskaiti ilgtermiņa apmeklētāju plūsmas 

monitoringa veidošanai. 

                                                           
tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundh

eit/EUSBSR/Inhalte/No_time_to_waste._Unlocking_the_circular_potential_of_the_Baltic_region.pdf 

http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/EUSBSR/Inhalte/No_time_to_waste._Unlocking_the_circular_potential_of_the_Baltic_region.pdf
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/EUSBSR/Inhalte/No_time_to_waste._Unlocking_the_circular_potential_of_the_Baltic_region.pdf
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5.2. Izmantot digitālos medijus atbildīgi (apvienojumā ar citiem mārketinga instrumentiem), 

tas ir, nepārslogot mērķgrupas un tā rezultātā arī galamērķus dabā, bet gan sniegt digitālu 

atbalstu tūristiem pirms ceļojuma, ceļojuma laikā un pēc ceļojuma9.  

5.3. Pilnveidot un attīstīt gan digitālo satura mārketingu, gan tūrisma informācijas 

nodrošināšanu digitālā formātā, mazinot drukāto materiālu apjomus. 

5.4. Ostām attīstīt tehnoloģiju pieejamību un ekotehnoloģijas, kas nodrošina elektrības pieeju 

un integrāciju viedajā enerģijā, tādejādi nodrošinot atpūtas peldlīdzekļu un kuģu emisijām, 

atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes direktīvām10. 

5.5. Izmantot tehnoloģiskos risinājumus centieniem virzīt apmeklētāju plūsmu atbilstoši 

pieļaujamām antropogēnajām slodzēm, tostarp ieviešot elektroniskos automašīnu 

skaitītājus pirms šauriem piebraucamajiem ceļiem ar stāvlaukumiem u.tml. 

5.6. Dažādot populāru piekrastes telpu izmantošanu ārpus pieprasītākās karstās vasaras 

sezonas, īstenojot plašāku izpratni par ekosistēmas pakalpojumu izmantošanu. 

6. Pasākumi un atpūta  

6.1. Atpūtas pasākumi, it īpaši aizsargājamās teritorijās, jāorganizē tā, lai izpildītu bioloģiskās 

un ainavu daudzveidības un augsnes saglabāšanas prasības. Skaidri jādefinē ierobežojumi 

jebkura veida motorizētajām rekreācijas aktivitātēm aizsargājamās dabas teritorijās jūrā 

un piekrastē un ap tām. 

6.2. Tūrisma un atpūtas pasākumu veidošanā piekrastes zonās ievērot ilgtspēju, ņemot vērā 

tādus aspektus kā pasākumu norises un dalībnieku apmešanās vietas izvēli, videi 

draudzīgu enerģijas avotu, transportu, ilgtspējīgus pirkumus un pakalpojumus, atkritumu 

apsaimniekošanu, ūdens patēriņu un pārtikas izvēli11. 

6.3. Publisko pasākumu norisē integrēt vides izglītības aktivitātes. 

7. Vides apziņa un vide 

7.1. Ar atbilstošiem līdzekļiem  (interaktīvas apmācības, apmācības āra vidē, attēli, rīcības 

pētījumi utt.) jāveicina tūristu un apmeklētāju vides apziņas paaugstināšanās un atbildības 

sajūtu, izpratne par aprites ekonomiku un atkritumu apsaimniekošanas principu “Ko atnes, 

to aiznes”. 

7.2. Lai veicinātu ilgtspējīgu un videi draudzīgu tūrismu, jāorganizē apmācību programmas 

tūrisma pakalpojumu nodrošinātājiem un arī reģionālām, vietējām tūrisma galamērķa 

organizācijām tādās jomās kā videi draudzīga infrastruktūra, videi draudzīgi materiāli, 

vides apziņa, ilgtspējīga attīstība un dabas saglabāšana saskaņā ar Agenda21 jeb “Darba 

kārtību 21. gadsimtam” un it īpaši ar Bioloģiskās daudzveidības konvencijas mērķiem.  

7.3. Veidojot ilgtspējīga tūrisma un atpūtas piedāvājumus, pakalpojumus un infrastruktūru, 

veidot atbildīgu sadarbību un sinerģiju makroreģiona ietvaros – sadarbības tīklu izveide 

zinātības (know-how) apmaiņai, klasteri, kopēji projekti, u.tml. Tajā pašā laikā veidot 

sezonalitātes mazinošus un ilgtspējīgus tūrisma pakalpojumus, piemēram, ūdens sports, 

laivošana, vindsērfings, niršana, pielāgojot šos pakalpojumus un infrastruktūru arī 

                                                           
9 http://www.baltic-sea-strategy-

tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundh

eit/EUSBSR/Inhalte/BSTC%20Tourism%20Trend%20Radar%20%E2%80%93%202020%20Edition.pdf 
10 COM (2011) 456final un COM (2013) 18final 
11 http://www.homoecos.lv/lat/wm/wp-content/uploads/2015/10/VideiDraudziguPasakumuOrganizesana-

Rokasgramata.pdf 

http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/EUSBSR/Inhalte/BSTC%20Tourism%20Trend%20Radar%20%E2%80%93%202020%20Edition.pdf
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/EUSBSR/Inhalte/BSTC%20Tourism%20Trend%20Radar%20%E2%80%93%202020%20Edition.pdf
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/EUSBSR/Inhalte/BSTC%20Tourism%20Trend%20Radar%20%E2%80%93%202020%20Edition.pdf
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cilvēkiem ar kustību traucējumiem, radot atpūtas iespējas kopumā cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām. 12 

8. Uzraudzība un monitorings 

8.1. Tūrisma un atpūtas zonās, un it sevišķi aizsargājamās teritorijās, jānosaka vietas ietilpība, 

t.i. pakāpe līdz kurai konkrētās vietas vide un dabas apstākļi, teritorija vai reģions var 

uzņemt dažādas ar tūrismu un brīvā laika aktivitātēm, tādām kā vizināšanās ar laivām, 

sērfošana, kempingi u.c.,  apjomus, ņemot vērā vietējo iedzīvotāju proporciju attiecībā 

pret tūristiem un atpūtniekiem. 

8.2. Veikt un monitorēt piekrastes un jūras ilgtspējas rādītājus, izmantojot, kā piemēram, tādas 

iniciatīvas kā Eiropas Savienības ekomarķējums, Zilo karogu pludmalēm, ETIS principu 

ievērošana.  Lai uzlabotu galamērķa pārvaldību un plānošanu, jāveic statistikas datu 

ievākšana un apkopošana, t.sk. apmeklējumu uzskaite.  

8.3. Attīstīt sadarbību ar vietējo Jauno reindžeru kustību, lai uzlabotu īpaši aizsargājamo dabas 

teritorijās esošo tūrisma un atpūtas infrastruktūras monitoringu, uzlabošanu, kārtību 

(rīkojot talkas, u.c.).  

  

                                                           
12 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0086:FIN:EN:PDF 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0086:FIN:EN:PDF
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HELCOM GUIDELINES FOR SUSTAINABLE AND 

ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TOURISM IN THE 

COASTAL ZONES OF THE BALTIC SEA AREA 
 

“HELCOM guidelines for sustainable and environmentally friendly tourism in the coastal zones 

of the Baltic Sea Area” are developed: 

NOTING Article 15 of the 1992 Helsinki Convention, and HELCOM Recommendation 15/1 on 

“Protection of the Coastal Strip”, particularly: “that in this protected coastal strip, activities 

which permanently change the nature and landscape,” ... “not to be allowed, except when proved 

overwhelmingly in the public interest . .”, and also “ that a zone of at least 3 kilometers landward 

from the mean water line be established as a coastal planning zone ..”, 

BEARING IN MIND the three general objectives of the European Union Strategy for the 

Baltic Sea Region (2009) Action Plan - (1) save the sea; (2) connect the region; (3) increase 

prosperity, as well as the importance of the macro-regional strategy for the development of 

sustainable tourism and the goal of the European Green Course to make the European Union's 

economy sustainable by turning environmental and climate challenges into opportunities and 

ensuring that change is fair and inclusive, 

TAKING INTO ACCOUNT “BaltSeaPlan Vision 2030”13 aim to achieve a balance between 

the environment, the economy and the social sphere, incl. “tourism, the development of which is 

based on the high quality of the environment in the Baltic Sea, is one of the leading economic 

sectors that creates jobs and income throughout the Baltic Sea coastal zone” and the “European 

Union Biodiversity Strategy 2030”14, which focuses on urgent action to conserve, monitor and 

define specific and measurable targets for biodiversity, as well as the cyclical seven-year Interreg 

Baltic Sea Region Programs, which support integrated territorial development and co-operation 

for a more innovative, accessible and sustainable Baltic Sea Region, 

RECALLING ALSO UN General Assembly Resolutions (2015) 70/1: “Transforming Our 

World: A 2030 Agenda for Sustainable Development”15  sustainable development goals 8, 11, 

12 and 14, Opinion of the European Committee of the Regions — Tourism as a driving force for 

regional cooperation across the EU, paragraph 32 and Recommendation No. R (94) 7 on a 

general policy for sustainable and environment-friendly tourism development, Recommendation 

No. R (95) 10 on a sustainable tourist development policy in protected areas and Recommendation 

No. R (97) 9 on a policy for the development of sustainable environment-friendly tourism in 

coastal areas, all adopted by the Committee of Ministers at the Council of Europe, and the Global 

Code of Ethics for Responsible Tourism16, 

 BEING AWARE that there are many different types of landscape of high biological, 

geographical and cultural value in the Baltic Sea Region and thus constitute a common heritage 

that must be preserved for present and future generations (European Landscape Convention) 

and that there are cities on the shores of the Baltic Sea with their own needs; in their development, 

                                                           
13 http://www.baltseaplan.eu/index.php/BaltSeaPlan-Vision-2030;859/1 
14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380 
15 https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/ 
16 https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodeen.pdf 

http://www.baltseaplan.eu/index.php/BaltSeaPlan-Vision-2030;859/1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodeen.pdf
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they must take into account the Leipzig Charter on Sustainable European Cities (2007), which 

emphasizes that urban development must take into account all aspects of sustainability, including 

economic prosperity, social balance and a healthy environment, 

BEING DEEPLY CONCERNED of the possible loss and damage to biodiversity, nature, the 

social environment and the cultural environment, incl. the traditional landscape of the Baltic Sea 

region, by the rapidly growing tourism and leisure activities, 

NOTING FURTHER that where local people do not share in the benefits from environmentally 

friendly tourism, they have little incentive to utilize these areas in a sustainable and 

environmentally friendly way, 

BEING CONVINCED that sustainable and environmentally friendly tourism, practiced in 

alliance with the local population can be a major instrument for economic development of many 

regions and countries, emphasized in “European strategy for more growth and jobs in coastal 

and maritime tourism”17, at the same time sustainable tourism has the potential to contribute to 

the conservation of biological biodiversity outside and inside protected areas, 

APPRECIATING the measures that have already been taken by several Baltic Sea countries in 

order to develop environmentally friendly tourism, including the experience gained in Latvia on 

integrated tourism development by implementing the National Long-Term Thematic Plan for the 

Development of the Baltic Sea Coastal Public Infrastructure since 201618, 

RECOMMEND to the Governments of the Contracting Parties and to the Helsinki Convention 

for Tourism and Recreation Planning in the Baltic Sea Environment and the coastal planning area 

to follow the principles from “HELCOM Guidelines for Sustainable and Environmentally Friendly 

Tourism in the Baltic Sea Area” for sustainable and environmentally friendly tourism: 

1. General: 

1.1. Tourism in the coastal zone should be developed under the conditions of the points (1.2)-

(8.3) and in partnership between representatives of local businesses, community 

authorities, local NGOs and residents as well as in close cross border cooperation, and in 

a way which benefits the local communities, strengthens the local economy, employs local 

workforce and, wherever ecologically sustainable, uses local materials, local agricultural 

products and traditional skills. 

1.2. Tourism planning, development, marketing and management activities must be based on 

the sustainability criteria, which means that it must be long-term stable, economically 

viable and ethically and socially just for the local community. 

1.3. Tourism and recreation in and around protected areas should be oriented on management 

plans and nature conservation goals according to the respective IUCN-criteria and ETIS-

criteria on the sustainable development of tourist destinations while maintaining the Baltic 

Sea Region as a unique, unified and distinctive tourist destination. 

1.4. The cultural and social carrying capacity should be assessed in order to avoid tourism 

development and visitor numbers that adversely affect local communities and their way 

of life and to determine the level beyond which the essential qualities that people seek in 

the tourist site would be destroyed by further touristic developments. 

                                                           
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM%3A2014%3A86%3AFIN 
18 https://www.varam.gov.lv/lv/valsts-ilgtermina-tematiskais-planojums-baltijas-juras-piekrastes-publiskas-

infrastrukturas-attistibai  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM%3A2014%3A86%3AFIN
https://www.varam.gov.lv/lv/valsts-ilgtermina-tematiskais-planojums-baltijas-juras-piekrastes-publiskas-infrastrukturas-attistibai
https://www.varam.gov.lv/lv/valsts-ilgtermina-tematiskais-planojums-baltijas-juras-piekrastes-publiskas-infrastrukturas-attistibai
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1.5. Opportunities for local communities, businesses, non-governmental organizations and 

local action groups to be involved in local coastal management and the implementation of 

development strategies, development of tourism services should be provided and 

supported, thus promoting private-public partnership projects and initiatives. 

1.6. All the Contracting Parties work together and design bi- or multilateral transboundary 

strategies for environmentally friendly tourism development in order to harmonize 

activities aiming at the sustainable use and the preservation of the natural beauty and 

biodiversity of the coastal area of the Baltic Sea, such as the Interreg Baltic Sea Region 

Transnational Cooperation Program. 

2. Coast and integrated mobility 

2.1. Free public access to the coast should be guaranteed. 

2.2. Untouched or seminatural landscapes and threatened marine and coastal biotopes should 

be protected and conserved against any build up. 

2.3. Measures should be taken to reduce the environmental impact by ensuring access to the 

coast and the infrastructure developed on it: 

2.3.1.Create adequate and competitive public transport networks (combining different 

modes of transport - train, bus, tram, ship, taxi, bicycle, walking, etc.); also by 

developing products and services specially created for tourists (public transport maps, 

suitable guides, etc.), 

2.3.2. Restrict the possibility of parking vehicles on the roadsides by creating parking lots, 

2.3.3. Develop areas where different modes of transport have an advantage, such as 

pedestrian lanes, cycle paths, bicycle rental points, etc., 

2.3.4. Develop lightweight multimodal mini-mobility solutions and innovations in 

lightweight mobility (including secure parking for electric scooters, etc.), 

2.3.5. Use universal design solutions in the development of public infrastructure (including 

situations of reconstruction or new projects) that fits into the landscape and increases 

accessibility for all types of social groups, including seniors, people with reduced 

mobility, parents with prams. 

3. Waste management 

3.1. A waste management policy should be improved promoting waste prevention, reduction 

and recycling, which releases the environment from pollution,  the implementation of such 

policy should be promoted.19 

3.2. The principles of the circular economy should be implemented and  educational activities 

promoted, which is also envisaged by CIRCULAR BALTIC 2030 - the circular economy 

in the Baltic Sea region.20 

4. Tourism and recreation infrastructure and construction 

4.1. The development of large-scale tourist projects such as holiday villages, hotel complexes, 

large marinas, large camping grounds and golf courses that need new specific 

                                                           
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1597047772744&uri=CELEX:52020DC0098 
20 http://www.baltic-sea-strategy-

tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundh

eit/EUSBSR/Inhalte/Circular_Baltic_2030.pdf  and http://www.baltic-sea-strategy-

tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundh

eit/EUSBSR/Inhalte/No_time_to_waste._Unlocking_the_circular_potential_of_the_Baltic_region.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1597047772744&uri=CELEX:52020DC0098
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/EUSBSR/Inhalte/Circular_Baltic_2030.pdf
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/EUSBSR/Inhalte/Circular_Baltic_2030.pdf
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/EUSBSR/Inhalte/Circular_Baltic_2030.pdf
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/EUSBSR/Inhalte/No_time_to_waste._Unlocking_the_circular_potential_of_the_Baltic_region.pdf
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/EUSBSR/Inhalte/No_time_to_waste._Unlocking_the_circular_potential_of_the_Baltic_region.pdf
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/EUSBSR/Inhalte/No_time_to_waste._Unlocking_the_circular_potential_of_the_Baltic_region.pdf
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infrastructure should be preceded by a spatial planning process on a national or regional 

level and be incorporated into integrated coastal zone management plans, for example, the 

Baltic Sea Spatial Planning Initiative VASAB Secretariat (Vision and strategies around 

the Baltic sea) strategies. 

4.2. Due to significant negative effects of large-scale tourism projects on biological and 

landscape diversity, an environmental impact assessment (EIA) or equivalent procedures 

must be carried out before the implementation of tourism infrastructure and the start of 

tourism activities in accordance with the national legislation of each Contracting Party. 

4.3. New tourist facilities should preferably be established on existing sites. In scattered 

settlements, new tourist facilities should preferably be realized by the use or reconstruction 

or conversion of existing buildings and be situated close to already developed 

infrastructure in order not to exceed the carrying capacity of the site. New facilities should 

be realized in accordance with local building traditions and they should be in harmony 

with the surrounding environment. 

4.4. In case of development of new sites or expansion of existing infrastructure, certified 

experts should be attracted for species and habitat identification, as well as geologists and 

experts on the assessment of site vegetation and visitor flow on the site and the selection 

of solutions. 

4.5. Such construction should use environmentally sound technologies for saving water and 

energy, prevent pollution, treat waste water, avoid the production of solid waste and 

encourage recycling. 

4.6. In particular, water resources should only be used in proportion to their renewal capacity 

and energy supply should be based increasingly on renewable energy sources. 

4.7. These facilities should fulfil the respective EU-Directives on, for example, drinking water, 

bathing water and sewage, or other appropriate standards. 

4.8. Well-thought-out placement of tourism information in nature should be implemented 

(information stands, signposts) in order not to pollute the landscape, choosing durable 

materials, taking into account natural conditions, as well as installing solar and wind 

energy power sources in information stands. 

4.9. Public infrastructure should be introduced in places where it can contribute to reducing 

anthropogenic pressures. 

4.10. High-quality public infrastructure should be developed for various types of recreation by 

the sea, which can serve as an alternative to amenities in specially protected nature areas, 

which occupy a large part of the Baltic Sea coast. 

5. Technologies and digitization 

5.1. Taking into account the rapid development of technologies, the habits of travelers in 

accordance with digital opportunities and the change of generations, technologies and 

digital solutions should be introduced corresponding to sustainable tourism, incl. 

attendance records for long-term visitor flow monitoring. 

5.2. Digital media should be used responsibly (in combination with other marketing tools), not 

to overload target groups and, as a result, destinations in nature, but to provide digital 

support to tourists before, during and after the trip.21 

                                                           
21 http://www.baltic-sea-strategy-

tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundh

eit/EUSBSR/Inhalte/BSTC%20Tourism%20Trend%20Radar%20%E2%80%93%202020%20Edition.pdf  

http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/EUSBSR/Inhalte/BSTC%20Tourism%20Trend%20Radar%20%E2%80%93%202020%20Edition.pdf
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/EUSBSR/Inhalte/BSTC%20Tourism%20Trend%20Radar%20%E2%80%93%202020%20Edition.pdf
http://www.baltic-sea-strategy-tourism.eu/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/EUSBSR/Inhalte/BSTC%20Tourism%20Trend%20Radar%20%E2%80%93%202020%20Edition.pdf
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5.3. When making information materials, both digital content marketing and the provision of 

tourism information in a digital format should be improved and developed, thus reducing 

the volume of printed materials. 

5.4. Ports need to develop the availability of technologies and eco-technologies that ensure 

access to electricity and integration into smart energy, thus ensuring emissions from 

recreational craft and ships, in line with the directives of the Council of the European 

Parliament.22 

5.5. Technological solutions should be used in an effort to direct the flow of visitors in 

accordance with the allowable anthropogenic loads, including the introduction of 

electronic car meters in front of narrow access roads with parking lots, etc. 

5.6. The use of popular coastal areas outside the most demanding hot summer season should 

be diversified by implementing a broader understanding of the use of ecosystem services. 

6. Events and leisure 

6.1. Recreational activities, especially in protected areas, must be organized in such a way as 

to meet the requirements of biodiversity and landscape diversity and soil conservation. 

Restrictions on any type of motorized recreational activity in and around protected nature 

areas at sea and on the coast must be clearly defined. 

6.2. Tourism and leisure activities in coastal areas must be developed in a sustainable way, 

taking into account aspects such as the venue and accommodation of the participants, 

environmentally friendly energy sources, transport, sustainable shopping and services, 

waste management, water consumption and food choices.23 

6.3. Environmental education activities should be integrated into public events. 

7. Environmental awareness and environment 

7.1. By appropriate means (interactive training, outdoor training, images, action studies, etc.), 

the environmental awareness and responsibility of tourists and visitors, the understanding 

of the circular economy and the principle of "What you bring, take it away" waste 

management should be promoted. 

7.2. In order to promote sustainable and environmentally friendly tourism, training programs 

should be organized for tourism service providers as well as regional, local destination 

organizations in areas such as green infrastructure, green materials, environmental 

awareness, sustainable development and nature conservation in accordance with the 

Agenda 21 and in particular the objectives of the Convention on Biological Diversity. 

7.3. By creating sustainable tourism and leisure offers, services and infrastructure, responsible 

cooperation and synergy within the macro-region should be built - networking for the 

exchange of know-how, clusters, joint projects, etc. At the same time, seasonality should 

be decreased and sustainable tourism services developed, such as water sports, boating, 

windsurfing, diving, adapting these services and infrastructure to people with reduced 

mobility, creating recreational opportunities for people with special needs in general.24 

                                                           
22 COM(2011) 456final 
23 http://www.homoecos.lv/lat/wm/wp-content/uploads/2015/10/VideiDraudziguPasakumuOrganizesana-

Rokasgramata.pdf  
24 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0086:FIN:EN:PDF 

http://www.homoecos.lv/lat/wm/wp-content/uploads/2015/10/VideiDraudziguPasakumuOrganizesana-Rokasgramata.pdf
http://www.homoecos.lv/lat/wm/wp-content/uploads/2015/10/VideiDraudziguPasakumuOrganizesana-Rokasgramata.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0086:FIN:EN:PDF
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8. Supervision and monitoring 

8.1. Particularly for protected areas, but also for tourist and recreation areas, the carrying 

capacity of the environment should be determined, i.e. the degree to which the 

environmental and natural conditions of a site, an area or a region can accommodate the 

various impacts connected to tourism and also recreational or leisure activities, like 

boating, surfing, camping etc. 

8.2. Coastal and marine sustainability indicators should be implemented and monitored 

through initiatives such as the European Union Eco-label, Blue Flag beaches, compliance 

with ETIS principles. In order to improve destination management and planning, statistical 

data collection and compilation should be carried out, incl. attendance records. 

8.3. Cooperation with the local Young Rangers movement should be developed in order to 

improve the monitoring, improvement and procedures of the tourism and recreation 

infrastructure in specially protected nature territories (by organizing clean-ups, etc.). 

  



16 
 

II. Tūrisma tendenču raksturojums Baltijas jūras reģionā 
 

Baltijas jūras reģiona tūrisma industrija 2019.gadā nodarbināja vairāk kā 760 tūkst. cilvēkus, deva 

4,7% - 11,7% (atkarībā no reģiona) lielu pienesumu iekšzemes kopproduktam (WWTO, 2020). 

2018.g. tika reģistrēti 191 miljons starptautiskie viesi un 380 miljoni nakšņojumi (OECD, 2020) 

(par 38% vairāk kā 2017.g. (Jacobson, 2019a)), kas norāda uz kopējo reģiona attīstību un 

pieprasījumu tūristu vidū. Svarīgi pieminēt, ka 2019.g. Apvienoto Nāciju Pasaules tūrisma 

organizācija TOP10 galamērķu sarakstā pēc starptautisko tūristu skaita iekļauta arī viena no 

Baltijas jūras reģiona valstīm – Vācija (UNWTO, 2019). 

Pēc WWTO, 2020; OECD, 2020 

*Dati var nesakrist ar Baltijas jūras tūrisma informācijas centra datiem, jo Vācijai un Polijai tiek rēķināti dati 

konkrēti Baltijas jūras piekrastei, taču šobrīd šādi dati nav pieejami.  

Viens no lielākajiem izaicinājumiem Baltijas jūras reģionā tūrisma nozarē ir precīzi izmērīt 

tūrisma ietekmi, ko pašlaik nevar pilnībā novērtēt atbilstošu mērīšanas līdzekļu 

trūkuma dēļ. Šajā kontekstā Baltijas jūras reģiona valstis ir izveidojušas Baltijas jūras 

tūrisma centru un ilgtspējīga tūrisma ekspertu grupu. Pamatojoties uz semināru 

rezultātiem un labās prakses piemēriem ap Baltijas jūru, iniciatīva sniegs vērtīgu 

ieskatu, lai stiprinātu ilgtspējīga tūrisma attīstības procesu. Galvenie partneri ir 

vienojušies par sadarbības turpināšanu, lai atbalstītu ilgtspējīgu tūrisma attīstību 

Baltijas jūras reģionā. Baltijas jūras tūrisma centra darba grupa veicinās ilgtspējīga 

tūrisma īstenošanu, uzraudzīs saistītos tiesību aktus un apzinās nākotnes projektu 

tēmas un problēmas starptautiskā līmenī (OECD, 2020).  

Tūrisma nozares attīstību, aktualitāti un tendences Baltijas jūras valstīs raksturo 3 lieli bloki – 

ilgtspējīgs tūrisms, piekrastes tūrisms un tūrisma digitalizāciju, zem kuriem iekļaujas konkrētas 

Baltijas jūras reģiona tūrisma pieprasījuma un piedāvājuma aktualitātes. 

Ilgtspējīgs tūrisms:  

Apvienoto Nāciju Pasaules Tūrisma organizācija un Pasaules Ceļojumu un tūrisma padome 

ilgtspējīgu tūrismu ir definējušas kā: 

 IKP % 

tūrisma 

nozarē 

no 

kopējā 

IKP 

(2019) 

Nodarbināto 

skaits (2019, 

tūkst. un % no 

kopējās 

nodarbinātības)  

Vietējo tūristu 

nakšņojumi. 

(2018, tūkst.) 

Starptautisko 

tūristu 

nakšņojumi 

(2018, tūkst). 

Starptautiskie 

viesi (2018, 

tūkst.) 

Starptautisko 

viesu 

pieaugums 

salīdzinājuma 

ar 2014.g. (%) 

Dānija 6.6% 190.9 = 6.9% 16 619 12 749 30 089 5.6% 

Vācija 9.1% 5668.6 = 12.5% 159 338 38 748 38 748 4.2% 

Polija 4.7% 811.8 = 5% 47736 19623 85947 5.2% 

Lietuva 5.5% 80.2 = 5.8% 2641 2825 6115 8.2% 

Latvija 7.6% 75.1 = 8.3% 2584 1946 7775 1.4% 

Igaunija 11.7% 75.1 = 11.3% 4399 3226 6033 2.5% 

Somija 7.5% 214 = 8.1% 29130 3224 5631 5.0% 

Zviedrija 8.2% 500.2 = 9.8% 35 686 Nav datu 10 750 -6.8% 
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“Ilgtspējīga tūrisma attīstība apmierina pašreizējās tūristu un tūristu galamērķu reģionu 

vajadzības, tajā pašā laikā tos aizsargājot un vairojot to nākotnes iespējas. Ir paredzēts, ka tas 

īsteno visu resursu pārvaldību tādā veidā, ka ekonomiskās, sociālās un estētiskās vajadzības var 

tikt apmierinātas, saglabājot kultūras integritāti, pamata ekoloģiskos procesus, bioloģisko 

daudzveidību un dzīves atbalsta sistēmas. Ilgtspējīga tūrisma produkti ir tādi produkti, kuri tiek 

ražoti saskaņā ar vietējo vidi, sabiedrību un kultūru tādā veidā, ka pēdējie kļūst par ieguvējiem 

nevis zaudētājiem no tūrisma attīstības.” 

 

Baltijas Jūras reģions īsteno dažādas aktivitātes, lai veicinātu ilgtspējīga tūrisma attīstību reģionā, 

kā arī sasniegtu vienu no izvirzītajiem mērķiem “Ziņojumā par Ilgtspējīgu tūrismu Baltijas jūras 

reģionā” (BSPC Working Group, 2018), kļūt par pirmo eko- reģionu, kur ekoloģija un ekonomika 

ir līdzsvarotas un integrētas, lai atbalstītu un uzturētu sabiedrību un kultūru, piemēram. Tiek 

attīstīta saskaņota un uz nākotni vērsta pieeja tūrisma politikas un programmu izstrādei, atbalstot 

ilgtermiņa stratēģijas un rīcības plānus. Daži piemēri: 

 

 Makroreģiona stratēģija – sadarbība attīstības un atpazīstamības veicināšanā, vienota 

piedāvājuma un tūrisma infrastruktūras attīstībā, piemēram, Baltijas jūras tūrisma forums 

kopš 2008.g. un Baltijas jūras tūrisma informācijas centra izveide; 

 Interreg Baltijas jūras reģiona programma un Pārrobežu sadarbības projekti; 

 Baltijas jūras tūrisma centra izveide, risinot ne tikai vienota galamērķa attīstību, bet 

nodrošinot arī savlaicīgus un salīdzināmus datus, nodrošinot pamatotāku lēmumu 

pieņemšanu un plānošanu reģionā; 

 “BalticSeaPlan Vīzija 2030” izstrāde; 

 Baltijas jūras valstu telpiskās plānošanas iniciatīvas (VASAB); 

 “Circural Baltic 2030” izstrāde – aprites ekonomikas labāko prakšu apkopojums Baltijas 

jūras reģionā, lai rastu vienotu pieeju jūras piesārņojuma un sadzīves atkritumu radītā sloga 

novēršanai; 

 Vietējo kopienu iesaiste; rekreācijas, ikdienas atpūtas vajadzību, vietējā un starptautiskā 

ceļotāja segmentu interešu pārklāšanās piekrastes telpā u.c., nodrošinot ilgtermiņa 

ekonomisku lēmumu pieņemšanu. 

 

PIEKRASTES TŪRISMS: 

Piekrastes tūrisms ietver pludmales tūrisma un atpūtas pasākumus (piemēram, peldēšanu, 

sērfošanu utt.) un citas atpūtas aktivitātes piekrastes rajonos. Tas balstās unikālā resursu 

kombinācijā uz zemes un jūras vides robežas: saule, ūdens, pludmales, izcili dabas skati, bagāta 

bioloģiskā daudzveidība (putni, vaļi, koraļļi u.c.), jūras veltes un laba transporta infrastruktūra.  

Jūras tūrisms attiecas uz ūdens aktivitātēm (piemēram, laivu braucieniem, jahtu, kruīziem, jūras 

sporta veidiem) un uz zemes esošām iekārtām (fraktēšana, aprīkojuma ražošana un pakalpojumi). 

Ģeogrāfiski piekrastes teritorijas ir definētas kā teritorijas, kas robežojas ar jūru vai vismaz puse 

teritorijas atrodas 10 km attālumā no krasta.1 Piekrastes un jūras tūrisms ir uzsvērts kā viena no 

nozarēm ar augstu izaugsmes un nodarbinātības potenciālu (European Commission, 2014).  

Balstoties uz minētajiem resursiem, daudzos piekrastes galamērķos ir attīstīti pakalpojumi, kas ir 

būtiski kopējai ekonomikas attīstībai, kā labi sakoptas pludmales, niršanas iespējas, laivu 
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braucieni, putnu novērošanas tūres, garo pārgājienu maršruti, restorāni vai ārstnieciskie 

pakalpojumi. Baltijas jūras reģiona piekrastes tūrismu raksturo inovatīvu pakalpojumu attīstība, 

vienlaicīgi atbildot ilgtspējas principiem. Ikgadējā Ekonomikas pārskatā par ES Zilās ekonomikas 

attīstību tiek uzsvērts (European Union, 2018), ka 2009.g. 35% no kopējā IKP tiek saražoti 50 km 

rādiusā ap piekrasti. Daži piemēri: 

 Zilās izaugsmes stratēģija (European Union, 2017), kas sevī aptver  kuģošanas, piekrastes 

un jūras tūrisma (izceļot dabas, kultūras, rekreācijas, kruīzu un labjūtes tūrisma sektorus), 

zilās bioekonomikas un vides un monitoringa tehnoloģijas procesu apkopojumu.  Viens no 

galvenajiem izvirzītajiem mērķiem ir sasniegt ģeogrāfisku un sezonālu līdzsvaru Baltijas 

jūras reģionā; 

 Zilā karoga pludmaļu iniciatīva; 

 Zaļās infrastruktūras attīstība;  

 Garo starpvalstu pārgājiena maršrutu (kultūras, reliģijas, piekrastes vai seno 

tirdzniecības ceļu) attīstība, lineāru galamērķu attīstība piekrastē, tādejādi veicinot 

sezonalitātes mazināšanos. Šobrīd novērots liels viesmīlības un tūristu piesaistu blīvums 

piekrastes zonā ar augsti izteiktu sezonālu pieprasījumu; 

 Mobilitāte un sasniedzamība (gaisa, auto transports, jūras transports, dzelzceļa 

transports, t.sk. RailBaltic attīstība, velo infrastruktūras, tostarp starptautisku EiroVelo 

maršrutu attīstība, vieglās mobilitātes inovatīvu risinājumu ieviešana). 

DIGITĀLAIS TŪRISMS: 

Digitālais tūrisms tiek definēts kā tūrisma pieredzes digitālu atbalstu pirms tūrisma aktivitātes, tās 

laikā un pēc tās. Arvien vairāk tūrisma nozarē kopumā novērojama digitālu risinājumu ienākšana 

un pieaugoša lielo datu izmantošana viedai tūrisma galamērķu pārvaldībai. Digitālā tūrisma 

attīstība notiek aptverot divus lielus blokus – digitālo risinājumu pieņemšana un lietošana no 

ceļotāju puses un digitālo risinājumu ieviešana un izmantošana no tūrisma uzņēmēju puses. Lai 

varētu ieviest dažādus digitālos risinājums, tiek ievākti un izmantoti Lielie dati – dati, kas ir 

neaizstājami to dažādības, izmēra, ātruma un autentiskuma dēļ (Jacobsons, 2019b). Šis process 

ļauj radīt inovatīvus, unikālus un personalizētus piedāvājumus, digitālas ekosistēmas, veicina 

jaunu prasmju radīšana un ieviešana un viedo galamērķu attīstību, iespēju uzlabot un optimizēt 

biznesa modeļus, datu analīzes procesus, radīt digitālas infrastruktūras. Daži piemēri: 

 Izstrādātas rezervāciju sistēmas; 

 Radītas informācijas sistēmas, lai savienotu privāto un publisko sektoru; 

 Dalīšanās (sharing) ekonomikas attīstība; 

 Dabas aizsardzības un monitoringa sistēmas padarīšana pieejamāku tūristiem un vietējiem 

iedzīvotājiem; 

 Tūrisma konsultanti kā web aplikācijas, audio un video gidi, virtuālās un papildinātās 

realitātes tūres, u.c. 
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III. HELCOM Rekomendācijas 21/3 un tās pielikumā ietvertās 

“HELCOM vadlīnijas ilgtspējīgam un videi draudzīgam tūrismam 

Baltijas jūras reģiona piekrastes zonās” izvērtējums 
 

HELCOM Rekomendācija 21/3 ILGTSPĒJĪGS UN VIDEI DRAUDZĪGS TŪRISMS BALTIJAS JŪRAS 

REĢIONA PIEKRASTES ZONĀS (turpmāk – Rekomendācija) ietverti 5 punkti (a-e) un tās pielikumā 

“HELCOM vadlīnijas ilgtspējīgam un videi draudzīgam tūrismam Baltijas jūras reģiona piekrastes zonās” 

ietverti 13 punkti.  

Rekomendācijā ietvertie punkti: 

Rekomendācijas punkts Darbība Pamatojums 

a) tūrisma attīstības politiku un jaunu tūrisma projektu, 

un it īpaši to finansiālos nosacījumus, balstīt uz 

"VADLĪNIJĀM IGTSPĒJĪGAM TŪRISMAM 

BALTIJAS JŪRAS REĢIONĀ" atbilstoši šīs 

rekomendācijas pielikumam; 

Izņemts Ņemot vērā, kā turpmāk 

Rekomendāciju vietā būs tikai 

vadlīnijas, minētās darbības 

integrētas jau vadlīnijās. 

b) tūrisma attīstība, mārketings un pārvaldība jābalsta uz 

ilgtspējības kritērijiem, kas nozīmē, ka tam jābūt 

ilglaicīgi stabilam, ekonomiski dzīvotspējīgam, kā arī 

ētiski un sociāli taisnīgam vietējai sabiedrībai un tam 

jābūt orientētam uz Bioloģiskās daudzveidības 

konvencijas (1992)mērķiem, principiem un saistībām; 

Atstāts, 

koriģēts 

Iestrādāts vadlīniju 1.2. punktā 

c) pirms liela mēroga tūrisma projektu izstrādāšanas, 

tādu kā vasarnīcu ciemati, viesnīcu kompleksi, lielas 

jahtu ostas, lielas kempingu teritorijas un golfa 

laukumi, kam ir nepieciešama jauna, specifiska 

infrastruktūra, jāveic teritorijas plānošanas process 

nacionālā un reģionālā līmenī un jāiekļauj, piemēram, 

integrētajos piekrastes apsaimniekošanas plānos; 

Atstāts, 

koriģēts 

Iestrādāts vadlīniju 4.1. punktā 

d) to ievērojamās negatīvās ietekmes uz bioloģisko un 

ainavas daudzveidību dēļ pirms tūrisma 

infrastruktūras īstenošanas un tūrisma darbības 

uzsākšanas ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 

(IVN) vai līdzvērtīgas procedūras atbilstoši katras 

Līgumslēdzējas puses nacionālajai likumdošanai; 

Atstāts Iestrādāts vadlīniju 4.2. punktā 

e) visām Līgumslēdzējām pusēm sadarboties un 

izstrādāt divpusējās vai daudzpusējās pārrobežu 

stratēģijas videi draudzīga tūrisma attīstībai, lai 

saskaņotu rīcību Baltijas jūras piekrastes zonas 

ilgtspējīgai izmantošanai un dabas skaistuma un 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. 

Atstāts, 

koriģēts 

Iestrādāts vadlīniju 1.6. punktā 
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Rekomendācijas vadlīnijās ietvertie punkti: 

Vadlīnijas punkts Darbība Pamatojums 

1. Tūrisms piekrastes zonā jāattīsta saskaņā ar 

apakšpunktu (2)–(13) nosacījumiem un, sadarbojoties 

vietējās uzņēmējdarbības, varas, vietējo nevalstisko 

organizāciju un iedzīvotāju pārstāvjiem, kā arī ciešā 

pārrobežu sadarbībā, un tādējādi, lai nestu labumu 

vietējai sabiedrībai, stiprinātu vietējo ekonomiku, 

izmantotu vietējo darbaspēku, un visur, kur vien tas ir 

ekoloģiski ilgtspējīgi, lietotu vietējos materiālus, 

vietējos lauksaimniecības produktus un tradicionālās 

prasmes. 

Atstāts, 

koriģēts 

Iestrādāts vadlīniju 1.1. punktā 

2. Jāapzin kultūrvides un sociālā ietilpība, lai novērstu 

tūrisma attīstību un apmeklētāju skaitu, kas negatīvi 

ietekmē vietējo sabiedrību un tās dzīvesveidu, un lai 

noteiktu līmeni, aiz kura turpmāka tūrisma attīstība 

var izjaukt dabīgās kvalitātes, kuras cilvēki meklē 

tūrisma vietā. 

 

Atstāts, 

koriģēts 

Iestrādāts vadlīniju 1.4. punktā 

3. Tūrisma un rekreācijas zonās, un it sevišķi 

aizsargājamās dabas teritorijās, jānosaka vides 

ietilpība, t.i. pakāpe līdz kurai konkrētās vietas vide 

un dabas apstākļi, teritorija vai reģions var uzņemt 

dažādas ar tūrismu un arī ar rekreācijas vai brīvā laika 

aktivitātēm, tādām kā vizināšanās ar laivām, 

sērfošana, kempingi u.c.,  saistītas ietekmes 

Atstāts, 

koriģēts 

Iestrādāts vadlīniju 8.1. punktā 

4. Tūrisms un rekreācija aizsargājamās teritorijās un ap 

tām jāorientē uz apsaimniekošanas plāniem un dabas 

saglabāšanas mērķiem atbilstoši attiecīgajiem 

Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības 

savienības (IUCN) kritērijiem. 

Izņemts Sagatavotajās vadlīnijās 

izveidota atsevišķa sadaļa par 

piekrastes uzraudzību un 

monitoringu.  

5. Neskartas vai daļēji pārveidotas ainavas un 

apdraudētie jūras un piekrastes biotopi jāsaglabā un 

jāaizsargā no jebkuras apbūves 

Atstāts, 

precizēts 

Iestrādāts vadlīniju 2.2. punktā 

6. Jaunus tūrisma būvobjektus ieteicams izveidot jau 

esošās vietās. Reti apdzīvotās vietās jaunus tūrisma 

objektus ieteicams īstenot, izmantojot,  rekonstruējot 

vai pārbūvējot jau esošās ēkas un izvietojot jau 

attīstītas infrastruktūras tuvumā, lai nepārsniegtu 

vides ietilpību. Jauni objekti jāīsteno atbilstoši 

vietējām celtniecības tradīcijām un tiem ir harmoniski 

jāiekļaujas apkārtējā vidē. 

Atstāts, 

koriģēts 

Iestrādāts vadlīniju 4.3. punktā 

7. Šādās būvēs jāizmanto videi draudzīgas tehnoloģijas 

ūdens un enerģijas taupīšanai, piesārņojuma 

novēršanai, notekūdeņu attīrīšanai, sadzīves 

atkritumu radīšanas novēršanai un pārstrādei. 

Atstāts, 

precizēts 

Iestrādāts vadlīniju 4.4. punktā 

8. Resursus, it īpaši ūdens, var izmantot tikai atbilstoši 

to atjaunošanās spējai un energoapgādei arvien vairāk 

jābalstās uz atjaunojamiem enerģijas avotiem. 

Atstāts Iestrādāts vadlīniju 4.6. punktā 
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9. Šiem objektiem jāpilda attiecīgās ES direktīvas par 

dzeramo ūdeni, peldūdeņiem un notekūdeņiem un citi 

atbilstoši standarti. 

Atstāts Iestrādāts vadlīniju 4.7. punktā 

10. Lai veicinātu ilgtspējīgu un videi draudzīgu tūrismu, 

jāorganizē apmācību programmas tūrisma 

organizatoriem tādās jomās kā vides apziņa, 

ilgtspējīga attīstība un dabas saglabāšana saskaņā ar 

Agenda21 un it īpaši ar Bioloģiskās daudzveidības 

konvencijas mērķiem 

Atstāts, 

koriģēts 

Iestrādāts vadlīniju 7.1. punktā 

11. Atpūtas pasākumi, it īpaši aizsargājamās teritorijās, 

jāorganizē tā, lai izpildītu bioloģiskās un ainavu 

daudzveidības un augsnes saglabāšanas prasības. 

Skaidri jādefinē ierobežojumi jebkura veida 

motorizētajām rekreācijas aktivitātēm aizsargājamās 

dabas teritorijās jūrā un piekrastē un ārpus tām. 

 

Atstāts, 

koriģēts 

Iestrādāts vadlīniju 6.1. punktā 

12. Ar atbilstošiem līdzekļiem jāveicina tūristu vides 

apziņa 

Atstāts, 

koriģēts 

Iestrādāts vadlīniju 7.1. punktā 

13. Jānodrošina sabiedrības brīva pieeja piekrastei Atstāts  Iestrādāts vadlīniju 2.1. punktā 

 

Kopumā, divi no punktiem ir izņemti, pārējie, balstoties uz aktuālajām tendencēm Ilgtspējīgam 

un videi draudzīgam tūrismam Baltijas jūras reģionā, it īpaši piekrastē un jaunākajiem 

starptautiskajiem un Eiropas Savienības politikas plānošanas dokumentiem koriģēti un iestrādāti 

“HELCOM vadlīnijas ilgtspējīgam un videi draudzīgam tūrismam Baltijas jūras reģiona piekrastes 

zonās”. 
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IV. Pārskats par politikas plānošanas dokumentiem, kam ir ietekme plānojot 

ilgtspējīgu un videi draudzīgu tūrismu Baltijas jūras piekrastē 

 

N.p.

k. 

Dokumenta 

nosaukums 

Gad

s 

Pieejams Mērķis 

1. Konvencija par Baltijas 

jūras aizsardzību (Helsinku 

konvencija) 

1992 https://helcom.fi/media/publishingim

ages/Helsinki-Convention_July-

2014.pdf  

Starptautisks līgums ar kuru dalībvalstis apņemas cīnīties pret 

Baltijas jūras piesārņošanu no sauszemes, kuģiem, ieskaitot 

atpūtas kuģus, ar kaitīgām ķīmiskām vielām 

2. HELCOM 

rekomendācija15/1 "Par 

piekrastes joslas 

aizsardzību" 

1994 https://www.helcom.fi/wp-

content/uploads/2019/06/Rec-15-

1.pdf  

Rekomendācija, kas iesaistītajām pusēm sniedz ieteikumus 

piekrastes joslas aizsardzībai, nosakot piekrastes plānošanas 

zonu (3 km). 

3. “Eiropas Savienības 

Stratēģija Baltijas jūras 

reģionam” Rīcības plāns   

2009 

un 

2017 

https://ec.europa.eu/regional_policy/s

ources/docoffic/official/communic/ba

ltic/com_baltic_lv.pdf  un 

 https://www.balticsea-region-

strategy.eu/action-

plan?task=document.viewdoc&id=17  

Pirmā makro-ekonomiskā stratēģija Eiropā. Pamatmērķis ir 

stiprināt sadarbību šajā reģionā, lai veicinātu sabalansētu 

attīstību un cīnītos ar kopīgiem izaicinājumiem, t.i., 

nodrošinot integrēto ietvaru Baltijas jūras vides situācijas 

uzlabošanai, transporta problēmu risināšanai un enerģijas 

resursu sasaistei, kā arī veicina konkurētspējīgu tirgu un 

kopīgo pētniecisko un inovācijas tīklu attīstību. Vispārējie 

mērķi ir: 1. glābt jūru; 2. apvienot reģionu; 3. celt labklājību. 

Stratēģijas īstenošana balstās uz Rīcības plānu, kurā ietvertas 

13 politikas jomas un horizontālās darbības.  

4. Eiropas zaļais kurss un tā 

rīcības plāns 

2019 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?qid=15885807740

40&uri=CELEX:52019DC0640  

Eiropas Zaļais kurss tiek ierosināts kā jauna izaugsmes 

stratēģija, kas tiecas ES pārveidot par klimat neitrālu, taisnīgu 

un pārticīgu sabiedrību ar mūsdienīgu, resursefektīvu un 

konkurētspējīgu ekonomiku līdz 2050.gadam. Tajā iekļautas 

iniciatīvas, kas aptver savstarpēji cieši saistītas politikas 

jomas, tostarp klimatu, vidi, enerģētiku, transportu, 

rūpniecību, lauksaimniecību un ilgtspējīgu finansējumu. 

5. “BaltSeaPlan Vīzija 2030” 2012 http://www.baltseaplan.eu/index.php/

BaltSeaPlan-Vision-2030;859/1 

“BaltSeaPlan Vīzija 2030” - Sasniegt līdzsvaru starp vidi, 

ekonomiku un sociālo sfēru. Vīzija nodrošina ilgtspējīgu 

Baltijas jūras telpas plānošanu, sniedzoties pāri valstu 

robežām, iekļaujot arī sauszemi. Plānošanas pamatprincipi 

https://helcom.fi/media/publishingimages/Helsinki-Convention_July-2014.pdf
https://helcom.fi/media/publishingimages/Helsinki-Convention_July-2014.pdf
https://helcom.fi/media/publishingimages/Helsinki-Convention_July-2014.pdf
https://www.helcom.fi/wp-content/uploads/2019/06/Rec-15-1.pdf
https://www.helcom.fi/wp-content/uploads/2019/06/Rec-15-1.pdf
https://www.helcom.fi/wp-content/uploads/2019/06/Rec-15-1.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/com_baltic_lv.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/com_baltic_lv.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/com_baltic_lv.pdf
https://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan?task=document.viewdoc&id=17
https://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan?task=document.viewdoc&id=17
https://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan?task=document.viewdoc&id=17
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
http://www.baltseaplan.eu/index.php/BaltSeaPlan-Vision-2030;859/1
http://www.baltseaplan.eu/index.php/BaltSeaPlan-Vision-2030;859/1
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balstās uz ilgtspējību, makro reģiona skatījumu, telpas 

lietderīgu izmantošanu, savienošanas principu, kā arī veselīgu 

jūras vidi, vienotu Baltijas valstu enerģētikas politiku, drošu, 

tīru un efektīvu jūras transport, kā arī ilgtspējīgu 

zivsaimniecību un akvakultūru.  

6. “Eiropas Savienības 

Bioloģiskās daudzveidības 

stratēģija” 2030 

2020 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=15905741233

38&uri=CELEX:52020DC0380 

Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas galvenie elementi ir 

aizsargāt vismaz 30% no sauszemes un jūras platības, atjaunot 

degradētās ekosistēmas uz sauszemes un jūrā. Tiek uzsvērts, 

ka saglabājot bioloģisko daudzveidību, tiks atjaunota Eiropas 

ekonomika un celsies tautsaimniecības līmenis.  

7. ANO Ģenerālās 

asamblejas rezolūcija 

(2015) 70/1: " Mūsu 

pasaules pārveidošana: 

ilgtspējīgas attīstības 

programma 2030. gadam 

2015 https://unstats.un.org/sdgs/report/202

0/ 

 

Ŗezolūcija nosaka 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus un 169 

apakšmērķus, kas sasniedzami, lai pasaulē mazinātos 

nabadzība un pasaules attīstība būtu ilgtspējīga. Ilgtspējīgas 

attīstības mērķi tiek līdzsvaroti trīs  dimensijās: ekonomika, 

sociālie aspekti un vide. 

8. Eiropas Reģionu komitejas 

atzinumu “Tūrisms – ES 

reģionālās sadarbības 

virzītājspēks” 

2017 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A5

2015IR6648  

Eiropas reģionu komitejas Atzinums par tūrisma nozari kā ES 

reģionālās sadarbības virzītājspēku un nozares ieguldījuma 

palielināšanu ilgtspējā, inovācijā, ekonomikas izaugsmē un 

nodarbinātībā, uzsverot vietējo un reģionālo pašvaldību lomu 

tajā.  

9. Pasaules Tūrisma ētikas 

kodekss atbildīgam 

tūrismam 

1999 https://webunwto.s3.eu-west-

1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-

10/gcetpassportglobalcodeen.pdf  

Pasaules tūrisma ētikas kodekss  ir vispārīgu principu 

apkopojums, kura mērķis ir sniegt sociāli atbildīga un 

ilgtspējīga tūrisma attīstības vadlīnijas visām iesaistītajām 

pusēm – valstu valdībām, pašvaldībām, tūrisma nozarē 

strādājošajiem, kā arī vietējiem un ārvalstu tūristiem 

10. Leipcigas harta par 

ilgtspējīgām Eiropas 

pilsētām 

2007 https://ec.europa.eu/regional_policy/a

rchive/themes/urban/leipzig_charter.

pdf  

Leipcigas hartas par ilgtspējīgām Eiropas pilsētām ir uzsvērta 

pilsētu nozīmība, nākotnē izstrādājot ES politiku. Šī harta ir 

nozīmīga, galvenokārt tāpēc, ka ministri apņēmās uzsākt savā 

valstī debates par to, kā pilsētu dimensiju varētu integrēt 

dažādos 

politikas līmeņos. Lai to panāktu, pilsētām ir vairāk jāizmanto 

visaptveroša pilsētu attīstības politika, īpašu uzmanību 

pievēršot 

kvalitatīvu sabiedrisko vietu izveidei un nodrošināšanai; 

infrastruktūras modernizēšanai un energoefektivitātes 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52015IR6648
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52015IR6648
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52015IR6648
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodeen.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodeen.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-10/gcetpassportglobalcodeen.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf
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palielināšanai; visaptverošai jauninājumu un izglītības 

politikai; nelabvēlīgu rajonu atbalstīšanai. 

11. Eiropas stratēģija lielākai 

izaugsmei un darbavietām 

piekrastes un jūras tūrisma 

nozarē 

2014 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?uri=COM%3A201

4%3A86%3AFIN  

Stratēģijas mērķis ir nozares ilgtspējīguma un konkurētspējas 

uzlabošana. Tā rosina dalībvalstis veikt pasākumus, kas 

izstrādātu pielāgotus tūrisma piedāvājumus, ietekmes uz vidi 

līdzsvarošanu, u.c 

12. Valsts ilgtermiņa 

tematiskais plānojums 

Baltijas jūras piekrastes 

publiskās infrastruktūras 

attīstībai 

 https://www.varam.gov.lv/lv/valsts-

ilgtermina-tematiskais-planojums-

baltijas-juras-piekrastes-publiskas-

infrastrukturas-attistibai  

Vadlīniju rakstura teritorijas attīstības plānošanas dokuments 

visas piekrastes publiskās infrastruktūras tīkla  attīstībai 

ilgtermiņā (līdz 2030. gadam), fokusējoties uz vienu no 

piekrastē būtiskākajām ekonomiskās attīstības jomām – 

tūrisma un rekreācijas attīstību 

13. Eiropas tūrisma indikatoru 

sistēma ilgtspējīgai 

galamērķu pārvaldībai 

2016 https://ec.europa.eu/growth/sectors/to

urism/offer/sustainable/indicators_en  

Instrumentu kopa, ar kuru tūrisma galamērķiem palīdz 

kontrolēt, pārvaldīt, novērtēt un uzlabot to sniegumu no 

ilgtspējas viedokļa. 

14. Baltijas jūras valstu 

telpiskās plānošanas 

iniciatīvas (VASAB 

sekretariāts) 

 https://vasab.org/  Dokumenti uzsver nepieciešamību izveidot Baltijas pieeju 

jūras 

telpas plānošanai un apsaimniekošanai ar skaidru redzējumu, 

mērķi un principiem. Lai realizētu šo pieeju, ir nepieciešama 

plašu dažādu nozaru un līmeņu pārstāvju līdzdalība. 

15. Eiropas Savienības 

komisijas ziņojums “Zilā 

izaugsme” 

2012 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/s

ites/maritimeaffairs/files/docs/body/c

om_2012_494_en.pdf   

Ilgtermiņa stratēģija, lai nostiprinātu ilgtspējīgu izaugsmi 

jūrlietu jomā un jūras ekonomikas nozarē kopumā. Tajā atzīts, 

ka jūras un okeāni stimulē Eiropas tautsaimniecību, turklāt 

tām raksturīgs liels inovatīvs un izaugsmes potenciāls. 

16.  Eiropas Savienības 

komisijas ziņojums “Jauns 

aprites ekonomikas rīcības 

plāns Par tīrāku un 

konkurētspējīgāku Eiropu” 

2020 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?qid=15970477727

44&uri=CELEX:52020DC0098  

Rīcības plānā ir paredzētas iniciatīvas visam produktu aprites 

ciklam – no izstrādes un ražošanas līdz patēriņam, remontam, 

atkārtotai izmantošanai, reciklēšanai un resursu atgriešanai 

atpakaļ ekonomikā. Ar šo plānu ievieš leģislatīvus un 

neleģislatīvus pasākumus un pievēršas jomām, kurās rīcība 

ES līmenī sniedz pievienoto vērtību. Rīcības plāns ir ES 

klimat neitralitātes ceļveža – Eiropas zaļais kurss – pamatā. 

17. “CIRCULAR BALTIC 

2030” - aprites ekonomika 

Baltijas jūras reģionā 

2019 https://www.interreg-

baltic.eu/fileadmin/user_upload/abou

t_programme/EUSBSR/Circular_Balt

ic_2030.pdf  

CIRCULAR BALTIC 2030 - Aprites ekonomika Baltijas 

jūras reģionā labāko prakšu apkopojums, kas atbalsta Eiropas 

Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģijas īstenošana 

ES dalībvalstīm. 

18. Komisijas paziņojums 

Nepiesārņojoša enerģija 

2013 https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSer

Stratēģija kā atbalsts alternatīvo degvielu tirgus attīstībai un 

ieguldījumi to infrastruktūrā Eiropā, lai veicinās izaugsmi un 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM%3A2014%3A86%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM%3A2014%3A86%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=COM%3A2014%3A86%3AFIN
https://www.varam.gov.lv/lv/valsts-ilgtermina-tematiskais-planojums-baltijas-juras-piekrastes-publiskas-infrastrukturas-attistibai
https://www.varam.gov.lv/lv/valsts-ilgtermina-tematiskais-planojums-baltijas-juras-piekrastes-publiskas-infrastrukturas-attistibai
https://www.varam.gov.lv/lv/valsts-ilgtermina-tematiskais-planojums-baltijas-juras-piekrastes-publiskas-infrastrukturas-attistibai
https://www.varam.gov.lv/lv/valsts-ilgtermina-tematiskais-planojums-baltijas-juras-piekrastes-publiskas-infrastrukturas-attistibai
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en
https://vasab.org/
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/com_2012_494_en.pdf
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/com_2012_494_en.pdf
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/com_2012_494_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1597047772744&uri=CELEX:52020DC0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1597047772744&uri=CELEX:52020DC0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1597047772744&uri=CELEX:52020DC0098
https://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/user_upload/about_programme/EUSBSR/Circular_Baltic_2030.pdf
https://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/user_upload/about_programme/EUSBSR/Circular_Baltic_2030.pdf
https://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/user_upload/about_programme/EUSBSR/Circular_Baltic_2030.pdf
https://www.interreg-baltic.eu/fileadmin/user_upload/about_programme/EUSBSR/Circular_Baltic_2030.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0017:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0017:FIN:EN:PDF
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transportam – Eiropas 

alternatīvo degvielu 

stratēģija 

v.do?uri=COM:2013:0017:FIN:EN:P

DF  

radītu daudzveidīgas darbavietas ES, galvenokārt uzsverot 

negatīvās ietekmes uz vidi un klimata pārmaiņām 

samazināšanu. 

19. Eiropas Parlamenta un 

Padomes Rekomendācija 

par integrēto piekrastes 

zonas pārvaldību Eiropā 

2002 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A3

2002H0413  

Rekomendācija apkopo principus un stratēģijas integrētai 

piekrastes attīstībai iekļaujot punktus par integrētu stratēģisko 

plānošanu, nacionālos vides novērtējumus un nacionālās 

stratēģijas. 

20. Ekonomiskās sadarbības 

un attīstības organizācijas 

(OECD) rekomendācija 

„Padomes rekomendācija 

par Piekrastes pārvaldības 

principiem” 

2020 

(1976) 

https://legalinstruments.oecd.org/pu

blic/doc/15/15.en.pdf  

 

 

Rekomendācijā ietverti punkti par aspektiem, kas jāņem vērā, 

plānojot piekrastes teritorijas izmantošanu un attīstību 

21. Eiropas Parlamenta un 

Padomes stratēģija 

“Tematiskā stratēģija 

dabas resursu ilgtspējīgai 

izmantošanai” 

2005 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:

52005DC0670&from=EN  

Stratēģijas mērķis ir samazināt ietekmi uz vidi, kas saistīta ar 

resursu izmantošanu, un to darīt vienlaicīgi attīstot 

augšupejošu ekonomiku. Koncentrēšanās uz resursu 

izmantošanas ietekmi uz vidi ir izšķirošs faktors, lai ES 

sasniegtu ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus. 

22. EK paziņojums ES 

integrētā jūrlietu politika 

2007 https://www.europarl.europa.eu/Reg

Data/docs_autres_institutions/commi

ssion_europeenne/com/2007/0575/C

OM_COM(2007)0575_LV.pdf  

Dokumenta mērķis ir veicināt visu ar jūru saistīto darbību un 

piekrastes reģionu ilgtspējīgu attīstību, uzlabojot to politikas 

virzienu koordināciju, kas ietekmē okeānus, jūras, salas, 

piekrastes un tālākos reģionus, kā arī jūrlietu nozares, uzlabot 

dzīves kvalitāti piekrastes reģionos, veicinot piekrastes un 

jūras tūrismu. 

23. EK paziņojums  Vadlīnijas 

integrētai pieejai 

jūrniecības politikas jomā: 

ceļā uz labākas prakses 

izmantošanu integrētā 

jūrniecības pārvaldībā un 

apspriedēs ar 

ieinteresētajām personām 

2008 https://ec.europa.eu/transparency/reg

doc/rep/1/2008/LV/1-2008-395-LV-

F1-1.Pdf  

Dokumentā sniegti ieteikumi, kādā veidā veikt integrēto 

jūrlietu pārvaldību un ieinteresēto personu iesaistīšanu 

integrētas jūrlietu politikas veidošanā Eiropas Savienības 

(turpmāk – ES) dalībvalstīs, t.sk. jūras tūrisms, iekļaujot dabas 

aizsardzību. 

24. EK paziņojums “Jūras 

nozaru izaugsme un 

izaugsmes noturību 

veicinošās iespējas 

2012 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:5201

2DC0494  

Iniciatīva, lai veicinātu ilgtspējīgu izaugsmi jūrlietu jomā un 

jūras ekonomikas nozarē kopumā. Stratēģijā izvirzītas piecas 

prioritārās  jomas, kas varētu radīt jaunas darba vietas un 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0017:FIN:EN:PDF
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0670&from=EN
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nodrošināt ekonomisko izaugsmi: jūras enerģija, akvakultūra, 

tūrisms, jūras derīgie izrakteņi un biotehnoloģijas. 

25. EK paziņojums 

“Stratēģiskās 

vadlīnijas ES 

akvakultūras 

ilgtspējīgai attīstībai” 

2013 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A

52013DC0229  

Stratēģiskās vadlīnijas ietver četrus prioritāros aspektus: 

administratīvās procedūras, koordinēta telpiskā plānošana, 

konkurētspēja un vienlīdzīgi konkurences apstākļi. Vadlīnijas 

nosaka mērķi dalībvalstīm: ieviest koordinētu telpisko 

plānošanu, tostarp jūras telpisko plānošanu jūras baseina 

līmenī, lai nodrošinātu, ka tiek ņemts vērā akvakultūras 

potenciāls un 

vajadzības, un nodrošinātu pienācīgas ūdeņu un zemes 

platības 

piešķiršanu akvakultūras ilgtspējīgai attīstībai. 

26. EK paziņojums “Klimata 

un enerģētikas politikas 

satvars laikposmam no 

2020. gada līdz 2030. 

gadam” 

2014 https://eur-

lex.europa.eu/summary/LV/2001_5  

Paziņojumā uzsvērts, ka ES ir jāpāriet uz ekonomiku ar zemu 

oglekļa emisiju līmeni, turpinot ievērojamo progresu  līdz 

2020. Tiek ierosināts noteikt ES siltumnīcefekta gāzu emisijas 

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

Ir jāveicina lielāks atjaunojamo energoresursu īpatsvars ES 

(vismaz 27 %). 

27.  Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīva Jūras 

stratēģijas pamatdirektīva 

2008 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A

32008L0056  

Direktīva nosaka Eiropas Savienības dalībvalstu atbildību par 

laba jūras vides stāvokļa panākšanu to jurisdikcijā esošajos 

jūras ūdeņos. 
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