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Eiropas Savienības LIFE-Nature projekts 
„J ūras aizsargājamās teritorijas Baltijas j ūras austrumu daļā” 

 

 

Inform ācija ieinteresētajām pusēm 

Kopš 20.gadsimta astoņdesmitajiem gadiem vides stāvoklis Baltijas jūrā ir dramatiski 
izmainījies. Cilvēka aktivitātes ir veicinājušas izmaiņas jūras augu un dzīvnieku 
sastāvā daudz straujāk, nekā tas notiktu dabiskas attīstības ceļā. Toksisko aļģu 
ziedēšana, zivju pārzveja un bezskābekļa platības jūras gultnē ir tikai redzamākās 
sekas. 

Dabas aizsardzībai Eiropas Savienībā (ES) pievērš pastiprinātu nozīmi. Lai 
nodrošinātu dabas daudzveidības saglabāšanu ES teritorijā, katrā valstī tiek veidots 
aizsargājamo teritoriju tīkls Natura 2000. Saskaņā ar Eiropas Komisijas apkopotajiem 
datiem, ES valstīs Natura 2000 teritorijas aizņem apmēram 87 miljoni ha jeb 18 % no 
kopējās teritorijas. Patreiz Latvijā sauszemes Natura 2000 teritorijas veido 11,9 % no 
kopējās Latvijas platības. 

Jau 20.gs. deviņdesmito gadu vidū tika apzināti Baltijas jūras rajoni, kuriem ir 
nepieciešama īpaša aizsardzība lielās augu un dzīvnieku daudzveidības dēļ. Tomēr 
tikai salīdzinoši neliela jūras teritoriju daļa ir pilnībā izpētīta, jo tā ir daudz dārgāka un 
laikietilpīgāka nekā sauszemes teritorijās. Uzsverot arvien pieaugošās ekonomiskās 
aktivitātes Baltijas jūrā, ES Natura 2000 tīkla izveidi visā Baltijas jūras teritorijā ir 
noteikusi kā vienu no pašreizējām dabas aizsardzības prioritātēm. Arī Latvija ir 
apņēmusies apsekot un izvērtēt tās piekrastes ūdeņos esošas dabas vērtības, lai 
vērtīgākās no tām iekļautu Natura 2000 tīklā. 

2005.gada 1.augustā Baltijas valstīs tika uzsākta ES LIFE–Nature programmas 
finansēts projekts „Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā”, kas 
turpināsies līdz 2009.gada 31.jūlijam. Projektu vada biedrība Baltijas Vides forums 
sadarbībā ar 20 vietējiem un starptautiskajiem partneriem, tai skaitā arī jūras 
zinātniskajiem institūtiem. 

Projekta galvenais mērķis ir bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana 
Baltijas jūrā. Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 
izveidošana jūras teritorijā vērtējama kā svarīgākais instruments šī mērķa 
sasniegšanai. 

Projekta izvirzītie mērķi 

1. Veicināt Natura 2000 jūras teritoriju izveidi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā (vietu 
izvēle un robežu noteikšana, izvēlēto teritoriju aizsardzības noteikumu izstrāde un 
apsaimniekošanas plānošana) 
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2. Novērtēt piezvejas apjomu un mazināt tās ietekmi uz ES nozīmes aizsargājamām 
putnu un zīdītāju sugām 

3. Novērtēt un mazināt citus draudus uz potenciālajām Natura 2000 jūras teritorijām 
(piem., apbūves ietekmi, ekonomiskās un rekreatīvās aktivitātes, ūdens 
piesārņojumu) 

4. Veicināt sabiedrības informētību par Natura 2000 jūras teritorijām un to 
bioloģisko daudzveidību Baltijā 

5. Veicināt pārrobežu sadarbību starp Baltijas valstīm, Krieviju un citām Eiropas 
valstīm, kā arī attiecīgo speciālistu profesionālo izaugsmi.  

Galīgo aizsargājamo teritoriju robežu izveidošana stingri balstīsies uz projekta laikā 
iegūto zinātnisko informāciju par jūras biotopiem un sugām. Projekta ietvaros Latvijas 
piekrastē zinātniskā izpēte notiek piecās teritorijās 

• 7 LAT: Rīgas jūras līča austrumu piekraste 
• 8 LAT: Rīgas jūras līča rietumu piekraste 
• 9 LAT: Irbes jūras šaurums 
• 10 LAT: Akmeņrags - Pāvilosta 
• 11 LAT: Nida - Pērkone. 

 

Pašlaik projekta ietvaros ir uzsākta informācijas apkopošana dabas apsaimniekošanas 
plānu sagatavošanai trīs projekta teritorijām: Rīgas jūras līča rietumu piekrastei, Irbes 
jūras šaurumam un Nidai – Pērkonei. 

Baltijas Vides foruma darbības vispārējais mērķis ir veicināt vides aizsardzības 
nozīmīgumu, attīstot sadarbību un dialogu starp dažādām institūcijām un interešu 
grupām. Tādēļ arī šī projekta ietvaros kā viens no uzdevumiem ir izvirzīts dažādu 
ieinteresēto pušu iesaistīšana jūras aizsargājamo teritoriju izveidošanas un 
apsaimniekošanas plānu izstrādāšanas procesā, veicinot informētību, savstarpēju 
dialogu un vienošanos par optimāliem problēmu risinājumiem. 

Lai arī atšķirīgs no sauszemes teritorijām, jūrā ieinteresēto pušu saraksts nav īsāks. 
Tas ietver valsts institūcijas un piekrastes pašvaldības, sabiedriskās organizācijas, ostu 
administrācijas, vietējos tūrisma informācijas centrus, zvejniekus, jūras kravu 
pārvadātājus, zinātniekus un daudzus citus. 
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Baltijas Vides forums apzinās dažādu ieinteresēto pušu bažas, ka aizsardzības statusa 
noteikšana noteiktās jūras teritorijās varētu tajās aizliegt jebkādu darbību vai vismaz 
drastiski to ierobežot. Šāds maldīgs priekšstats pastāv ne tikai Latvijas iedzīvotāju 
vidū, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs. 

Aizsardzības statusa piemērošana nenozīmē pilnīgu darbības ierobežošanu, bet gan 
kompromisa meklējumus, lai ievērotu gan dabas aizsardzības, gan saimnieciskās 
intereses. Šī projekta ietvaros jau ir veikti pētījumi par alternatīva zvejas aprīkojuma 
izmantošanu, lai novērstu jūras putnu un zīdītāju piezveju. Rezultāti pierāda, ka 
ieguvēja ir ne tikai daba, bet arī zvejnieks, jo šo tīklu kalpošanas mūžs ir ilgāks, 
savukārt nozvejas apjomu tas neietekmē. 

Baltijas Vides forums aicina dažādās ieinteresētās puses aktīvi iesaistīties projekta 
aktivitātēs. Projekta vadība īpaši cer uz vietējo pašvaldību un to iedzīvotāju 
iesaistīšanos procesā, kaut arī juridiski jūras teritorijas nav to pārvaldībā. Piekrastes 
iedzīvotāju dzīve ir neizbēgami saistīta ar jūru, līdz ar to ir nepieciešama interešu 
saskaņošana, lai novērstu iespējamos konfliktus un veicinātu vislabāko risinājumu 
izvēli. Tāpat būtiska ir dažādu tautsaimniecības sektoru pārstāvju iesaistīšanās, lai 
savlaicīgi novērstu visas iespējamās nesaskaņas starp dabas aizsardzības mērķiem un 
ekonomiskajām interesēm. 

 

Informāciju sagatavoja 

Edgars Bojārs, projekta „Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu 
daļā” koordinators Latvijā 
Baltijas Vides forums 
tālr. 67357548 
e-pasts: edgars.bojars@bef.lv 


