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Jūras telpiskā plānošana Baltijas jūrā

Kļūsti par
jūras plānotāju

… tas sākās ar haosu …

Dažreiz šķiet, ka Baltijas
jūra nevienam nerūp.
Tā ir pārlieku noslogota un piesārņota.

Kurš ir atbildīgs par šo
konkurējošo interešu

dabas resursu
aizsardzību?

saskaņošanu un

Palīgā!
Mums arī
vajag
vietu!

... Bet haoss tik turpinās ...

Dažreiz atkal šķiet,

ka ikviens valda pār
Baltijas jūru, jo pastāv
tāds noteikumu,

tiesību un
atbildību labirints,

kurā ir pārāk daudz ieinteresēto grupu.
Turklāt katrs iestājas par savas
nozares vai nacionālajām
interesēm.
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Es esmu
atbildīgs tikai
par Zviedrijas
zvejniecību!
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Latvija
Te nav nekādas
pārzvejas

Tikai nelieniet
uz mūsu
kuģu ceļa

Es piešķiru atļaujas
vēja parku izveidei
Dānijā, mani neinteresē
aizsargājamās
teritorijas

Zviedrija

Mums ir
Nepieciešama
tīra
Baltijas
jūra
Prom no mūsu teritorijas!

uva
Liet

Es piešķiru
naudu zemniekiem.
Mani neinteresē,
kas notek no viņu
laukiem
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Es pārdodu
mākslīgo
mēslojumu. Ir
jauki ar jums
iepazīties!

Pol
ija

... un turpinās ...

Tiesību, ietekmju, atbildību
			
un nacionālo interešu

jūklis Baltijas jūrā

padara to sakārtošanu

ļoooooooooti lēnu.
Par laimi, ir risinājums:
to sauc “Jūras telpiskā
plānošana” (JTP).
Izklausās jau sarežģīti
un tehniski,
bet patiesībā JTP tiek

izmantota gadu
tūkstošiem.

Lēmums
par zvejas
kvotām

Es piedalos
sanāksmēs
par šo tēmu kopš
1980. gada.
Atvainojiet, mums
būs vēlēšanas
nākamgad!

Ei, tā ir
LAuksaimniecības
ministra
atbildība.

Kā būtu ar HELCOM
II? Tam, protams,
būtu nepieciešams
laiks.

Vai Krievijas
delegācija
piedalās?

Tas jums ir
jājautā manam
kolēģim
zvejniecības
ministram.

Baltijas
valstu
līderi

Mums ir
nepieciešama
komisija, lai
izlemtu,
vai mums ir
nepieciešama
komisija.

Mēs varētu
izstrādāt
dienas
kārtību 2080.
gadam, tas
dotu mums
laiku.

Godīgi sakot, runājot
par šo punktu, man
rūp tikai savas valsts
intereses.

Kā mēs to darījām agrāk?

	Ja, piemēram,
pirms 1000
gadiem 9

cilšu klani
vēlējās izmantot
Baltijas jūru,
ko viņi darīja?

Protams,

pirmā
pieeja varētu būt bijusi

karot ar visiem,

			 lai “iegūtu”
		 jūru sev.

PALĪGĀ!

Bet ko tad, ja karošana nepalīdzēja?

Klani droši vien saprata,
ka viņiem ir jārisina šis

jautājums daudz mierīgākā veidā.

Varbūt ikviens
mēģināja vienoties
ar ikvienu?

Kā gan
viņi to
darīja?

Varbūt tās bija gigantiskas

un spraigas debates starp tūkstošiem
cilšu ļaužu, apspriežot zveju, ganības,
apūdeņošanu, apmetņu vietas, teritorijas,
aizsargājamās teritorijas?

Vai tas nešķiet pazīstami?

Vai tas

mazliet
neatgādina to,

kas pašlaik
notiek
Baltijas jūras
reģionā?

Šāda pieeja
parasti tomēr
noveda pie vēl

lielāka
haosa.

Ko ciltīm vajadzēja tā vietā darīt?

klanu
vecākie risināja
		 sarunas un slēdza
Iespējams, ka

līgumus ar citu klanu 			
vecākajiem, ņemot vērā sava
klana viedokli. Bet bija daudz
dažādu veidu, kā jūru varēja
izmantot. Jāgādā bija
arī par apdraudētām

sugām un to
daudzveidību.

Es nevēlos, ka citi zvejotu
manā teritorijā

Es dzīvoju pie jūras
un protams, vēlos
tīru jūru!

Neizgāziet savus
atkritumus mūsu jūrā!

Mēs vēlamies tirgoties
ar citām ciltīm
Mums ir nepieciešama
piestātne mūsu laivām

Mums ir
jāaizsargā
svētvietas

Kā viņi būtu to risinājuši?

Vispirms klanu vecākiem

vajadzēja vienoties par kopējo nostāju un
principiem, kuriem visi varētu piekrist, lai
novērstu to, ka ciltis rīkojas tikai savu
interešu labā. Jūra bija jāuztur
labā stāvoklī, tātad pieprasījums
pēc tās resursiem nedrīkstēja pārsniegt
jūras ekosistēmas sniegtās iespējas.
Šodien tas ir izteikts ar jēdzienu

“ekosistēmu pieeja”.

Otrkārt, visiem klanu
pārstāvjiem vajadzēja dot
iespēju izteikties. Šodien jūras
telpiskajā plānošanā tas tiek saprasts ar

Visi jūras
izmantošanas veidi ir jāapsver
un visiem jādod iespēja

jēdzienu “līdzdalības pieeja”.

būt uzklausītiem.

Treškārt, viņiem bija jānosaka

jūras izmantošanas tiesības,
ko mūsdienās varētu veikt ar
“telpisko zonēšanu”.

Bet tev jāturas pa gabalu
no mūsu svētvietām!

Es gribu zvejot šeit!

Kā mums tas būtu jādara tagad?

Tas ir veids, kā gudri vadoņi risināja šo situāciju laikā, kad problēmas bija salīdzinoši vienkāršas
un saprotamas. Mūsdienās jūras izmantošanas veidu skaits un to intensitāte ir ievērojami
palielinājusies un joprojām turpina pieaugt. Labā ziņa ir tāda, ka tā pati senlaiku pieeja ir
izmantojama arī šodien:
• JTP ir jāizvirza kā viena no galvenajām prioritātēm
(tā nodrošinātu efektīvu pārvaldību reģionālā mērogā)
• JTP nepieciešami skaidri definēti principi (pirmkārt, uz ekosistēmu balstītā pieeja)
• JTP jānodrošina līdzdalības princips (jāņem vērā visas izmantošanas iespējas,
jāuzklausa un jāiesaista visas jūras lietotāju grupas)
• Svarīga ir zonēšanas pieeja
Baltijas jūras apsaimniekošana mūsdienās nemaz nav tik daudz mainījusies. Bet lai nu kā, šodien
ap jūru dzīvo daudz vairāk cilvēku un jūra tiek uztverta kā brīvi pieejams resurss, ko visi var izmantot
gandrīz bez ierobežojumiem. Tas nozīmē, ka Baltijas jūra ir kļuvusi pārāk maza, lai nodrošinātu
pieaugošo pieprasījumu pēc telpas.
Lai risinātu šāda veida problēmas uz sauszemes, mēs izmantojam telpisko plānošanu. Arī šeit
pastāv dažādi zemes lietojuma ierobežojumi, kurus mēs pat vairs neuztveram kā problēmu, jo dzīve
bez tiem vienkārši nebūtu iespējama.
Pieaugot pieprasījumam izmantot jūru kuģošanai, vēja parku būvniecībai, zvejniecībai un dabas
aizsardzībai, mums rodas nepieciešamība pēc līdzīgas telpiskās plānošanas sistēmas, lai sabalansētu
visas intereses. Baltijas jūru dala daudzas valstis ar dažādām pārvaldes sistēmām. Mums ir
nepieciešams instruments, lai atrisinātu dažkārt savstarpēji konfliktējošās intereses – par laimi,
jūras telpiskā plānošana piedāvā mums šo risinājumu.

Pionieri pasaules mērogā?
Baltijas jūras reģions varētu būt pirmais reģions pasaulē, kurā veiksmīgi tiek ieviesta jūras telpiskā
plānošana, kas balstīta uz pamatīgu jūras izmantošanas interešu un tām piemērotāko vietu
izvērtēšanu, integrējot dažādas intereses un idejas, kā arī nodrošinot dzīvotspējīgu ekosistēmu.
Šādā veidā Baltijas jūra var ieiet vēsturē, demonstrējot to, kā dažādas nācijas vienojas par kopīgu
resursu izmantošanu, balstoties uz ekosistēmas pieeju un nodrošinot līdzdalību un koordināciju.

Bet kā tā strādā?
Jūras telpiskā plānošana ir instruments, kas var palīdzēt risināt sarežģītus izaicinājumus pārapdzīvotā
pasaulē. Jūras telpiskā plānošana izklausās šausmīgi sarežģīti, bet patiesībā tā nemaz nav.

Un tagad ienirsim jūras
telpiskās plānošanas dziļumos!

Dažas definīcijas un paskaidrojumi:

UNESCO definē jūras
telpisko plānošanu tā:
			

“Jūras telpiskā 		
			 plānošana (JTP) ir 			
			 atklāts process, kas 		
		 izvērtē un plāno cilvēka 		
		 darbību izvietojumu jūrā
				 telpā un laikā, lai

				

sasniegtu ekoloģiskus,
		 ekonomiskus un 			
		 sociālos mērķus, kas

			 parasti tiek noteikti
		
politiskā procesa gaitā.”
www.unesco.org

JTP var raksturot kā daudzpakāpju procesu, kas:
•
veido kopīgo vīziju,
•
novērtē jūras teritoriju kapacitāti un identificē tās resursu iespējamos lietotājus,
•
nosaka vietas, kas vislabāk ir piemērotas konkrētiem izmantošanas veidiem,
• 	definē, kāds darbības ir atļauts un kas ir jāierobežo, lai nodrošinātu labu jūras vides kvalitāti
un augstu produktivitāti ilgtermiņā.
Gala rezultātā tiek iegūts juridiski saistošs plāns. Pēc noteikta laika perioda šāds plāns ir
jāpārskata un jāatjauno, ņemot vērā iespējamās izmaiņas, kas pa to laiku varētu būt notikušas.

Jūras telpiskā plānošana sešos soļos:
1. Uzsākot

procesu, novērtēt nepieciešamību un vēlmi īstenot JTP procesu, balstoties uz
vīziju, stratēģijām, noteiktiem plānošanas principiem un tiesisko ietvaru.

2. Veikt
 sākotnējo informācijas apkopošanu, kā arī dažādiem jūras lietojuma veidiem
piemērotāko teritoriju sistemātisku izvērtējumu.

3. Interaktīvā procesā sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm padziļināti izvērtēt dažādu interešu
savietojamību un konfliktus.

4. Izstrādāt

uzmetumu jūras telpiskajam plānam, kas ietvertu dažādu izmantošanas veidu un

mērķu zonējumu – apspriest plāna uzmetumu un paredzamos izmantošanas noteikumus ar
iesaistītajām pusēm.

5. Sagatavot

jūras telpiskā plāna gala variantu, kas ietvertu apsaimniekošanas un monitoringa
noteikumus, un tad saņemt iesaistīto pušu pēdējos komentārus.

6. Apstiprināt

plānu un organizēt tā ieviešanu un monitoringu.

Kā tas varētu izskatīties … (1)

			 “Iespējamo 		
		 izmantošanas
			 veidu kartē”

jūras teritorija tiek iedalīta pēc tās
piemērotības dažādiem jūras
izmantošanas veidiem, balstoties uz
zinātniskiem atzinumiem un iesaistīto
pušu pieredzi. Tajā tiek noteiktas
vietas, kas ir svarīgas zivju resursu
atjaunošanai, vietas, kas piemērotas
vēja parku būvniecībai, optimālie kuģu
ceļi, zonas, kas nodrošina bioloģisko
daudzveidību, vietas, kur droši var
izvietot kabeļus un cauruļvadus,
nozīmīgas dabas resursu teritorijas,
piemēram, naftas un minerālu
atradnes utt...

Baltijas jūras iespējamo
izmantošanas veidu karte
Apzīmējumi:
Labākie kuģu ceļi
Zivju izplatība
Nozīmīgas bioloģiskās daudzveidības vietas
Prioritārās vietas, kas piemērotas vēja parkiem

Kā tas varētu izskatīties … (2)

Otrajā kartē

ir
attēlotas esošās un
dažreiz arī viena ar otru
pārklājošās vai
konfliktējošās intereses
un izmantošanas veidi.

Kļūst skaidrs, kurās
vietās veidojas
konflikti un kur būtu 		
		 jārod risinājumi.
Karte attēlo tikai
konfliktus – risinājumi būs

jāmeklē, ievērojot noteiktos mērķus,
principus un prioritātes. Tas notiek,
		
iesaistot dažādas atbildīgās
institūcijas, iesaistītās puses un
		
interešu grupas un definējot
saistošus noteikumus visiem
		
izmantošanas veidiem.

Baltijas jūras izmantošanas
un konfliktu karte
Apzīmējumi:
Kuģu ceļi
Zvejas vietas
Bioloģiskās daudzveidības vietas
Vēja parku teritorija
Konfliktu vietas

Kā tas varētu izskatīties … (3)

Galvenais mērķis

ir jūras telpiskā zonējuma plāns,
kas identificē un pārvalda esošās un
iespējamās jūras izmantošanas
intereses tādā veidā, kas vislabāk
atbilst prioritātēm un mērķiem,
ko noteikuši procesa dalībnieki.

		Plāns jāpieņem
oficiālā politiskā līmenī

un tā ieviešanai un monitoringam
jāizveido apsaimniekošanas struktūras,
kas būtu atbildīgas arī par atļauju
izsniegšanu un ierobežojumu noteikšanu
konkrētiem jūras izmantošanas veidiem
konkrētā teritorijā. Rezultātā plāns
būs dokuments, uz kuru balstīt tālāko

jūras attīstību un
apsaimniekošanu.

Baltijas jūras telpiskā
zonējuma plāns
Apzīmējumi:
Kuģu ceļi
Zvejas vietas
Bioloģiskās daudzveidības vietas
Vēja parki
Vispārējās izmantošanas zona
Prioritārās izmantošanas zona
Īpašās izmantošanas zona

Un tagad ir jūsu kārta …

Plašāka informācija par jūras telpisko plānošanu:
www.panda.org/baltic
www.bef.lv
www.baltseaplan.eu

Sazinieties ar Baltijas Vides Forumu Latvijā:
bef@bef.lv
Tālrunis: (+371) 67357555
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Šo brošūru izstrādāja WWF Vācija projekta “Jūras telpiskās plānošanas ieviešana Baltijas
jūrā”(BaltSeaPlan) ietvaros
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BaltSeaPlan daļēji finansē Baltijas jūras reģiona programma 2007-2013,
kas veicina reģionālo attīstību ar starptautiskās sadarbības palīdzību.
Šī publikācija ir izstrādāta ar Eiropas Savienības atbalstu (http://europa.eu).
Visu atbildību par publikācijas saturu uzņemas WWF un tā nekādā veidā
neatspoguļo Eiropas Savienības viedokli.

WWF ir viena no pasaules lielākajām un pieredzējušākajām neatkarīgajām dabas
aizsardzības organizācijām ar gandrīz 5 miljoniem biedru un atbalstītāju un ar
globāla mēroga sadarbības tīklu 100 valstīs.
WWF misija ir apstādināt planētas dabiskās vides degradāciju, lai veidotu tādu
nākotni, kurā cilvēki dzīvotu harmonijā ar dabu:
• saglabājot pasaules bioloģisko daudzveidību
• nodrošinot ilgtspējīgu atjaunojamo dabas resursu izmantošanu
• atbalstot piesārņojuma un izšķērdīga patēriņa samazināšanu

WWF Vācija
Piekrastes un jūras nodaļa
Baltijas jūras projektu birojs
Beghinenhaus
Knieperwall 1
D-18439 Stralsund
Tel. +49 3831 297018
Fax +49 3831 297599
stralsund@wwf.de
www.wwf.de

Autortiesības un tiesības uz preču zīmi pieder WWF International. Drukāts uz 100% otrreiz pārstrādāta papīra

BaltSeaPlan projektu (2009-2012) kopīgi īsteno 14 partneri no Vācijas, Polijas,
Dānijas, Zviedrijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Kopā viņi strādā, lai jūras telpiskā
plānošana Baltijas jūras reģionā kļūtu par realitāti: iesaistot jūras izmantošanā
ieinteresētās puses, analizējot esošās un plānotās jūras attīstības tendences,
izstrādājot jūras pilotteritoriju telpiskos plānus un cenšoties ietekmēt nacionālos
normatīvos aktus, veicinot tālredzīgu, aktīvu un integrētu jūras apsaimniekošanu,
kas ņemtu vērā dažādu izmantošanas veidu kumulatīvās ietekmes.
Vairāk informācijas par projektu un tā rezultātiem skatīt www.baltseaplan.eu

