PartiSEApate pārrobežu konsultāciju seminārs par
Lietuvas jūras telpiskā plānojuma koncepciju un tā
potenciālo ietekmi uz jūras izmantošanu Latvijā

Liepāja, 2013. gada 19. jūnijs

A. Ruskule, Baltijas vides forums
Liepāja, 2013.g. 19. jūnijs
Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)

Sanāksmes mērķi:
• Iepazīties ar Lietuvas jūras telpiskā plānojuma
koncepciju
• apspriest jūras lietojuma veidus, kuru plānošanai ir
nepieciešama pārrobežu sadarbība
• kopīgi identificēt ar jūras telpas izmantošanu saistītas
jomas, kurās Lietuva un Latvija nākotnē varētu
sadarboties un gūt abpusējus ieguvumus.

PartiSEApate:
Multi-Level-Governance in Maritime Spatial
Planning

Daudzlīmeņu pārvaldība īstenojot jūras
telpisko plānošanu Baltijas jūras reģionā
Dialoga veidošanai starp visām JTP iesaistītajām pusēm dažādos
līmeņos

PartiSEApate
• Baltijas Jūras Reģiona Programma – 5. projektu konkurss
• Projekta ieviešana: 2012. g. sept.– 2014.g. Sept.
• Budžets: 1.043.015 €
• 11 Partneri, 6 valstis:
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Gdaņskas Jūrlietu institūts (PL)
Gdiņas jūrlietu birojs (PL)
Ščecinas jūrlietu birojs PL)
VASAB Sekretariāts
Baltijas Vides forums (LV)
Latvijas Hidroekoloģijas institūts (LV)
Klaipēdas Universitātes Piekrastes pētniecības un plānošanas
institūts (LT)
Zviedrijas Jūras un ūdeņu pārvaldības aģentūra (SE)
Skānes reģions (SE)
Federālā jūras un hidrogrāfijas aģentūra (DE)
Jūras pētījumu institūts (NO)

Risināmās problēmas
• Nepieciešams Baltijas mēroga skatījums saistībā ar vidi, zivsaimniecību,
jūras transportu, enerģētiku
 Starpvalstu dialoga veidošana kopīgu prioritāšu noteikšanai
• Sektorāls skatījums uz jūras telpas izmantošanu
 starpnozaru dialoga veidošana Baltijas mērogā
• Pārrobežu konsultāciju veicināšana JTP izstrādes procesā
 Praktiskās pieredzes ieguve
• Zināšanu trūkums saistībā ar ekosistēmu pieeja JTP izstrādes procesā
 Sadarbības veicināšana pētniecībā un datu apmaiņa

Projekta darbības virzieni
Baltijas jūras reģiona Jūras telpiskās plānošanas ekspertu darba grupa
 Aktualizēt kopsavilkumu par JTP
sistēmām Baltijas jūras reģionā (Gdaņskas
Jūrlietu institūts)

Pārrobežu sadarbības modeļi JTP izstrādē:
 Modelis: Lietuvas teritoriālie ūdeņi un EEZ
 LIT/LAT/SWE
 Modelis: Middle Bank
 POL/SWE
 Modelis: Pomerānijas līcis
 POL/SWE/GER

 Nozaru semināri
 Kuģošana/ostas (SwAM, Gdiņas jūrlietu
birojs)
 Vēja parki jūrā (BSH)
 Zemūdens kultūras mantojums (BEF)
 Akvakultūra(MIG)
 Pētniecība (CORPI)
 Vide/dabas aizsardzība (LHEI)
 Klimata pērmiaņas (Skānes reģions)
 Datu tīkls (BSH)
 Starp nozaru dialogs
 Vēja parki/ akvakultūra
 Vide / pētniecība (&dati)
 Vēja parki/ Kuģošana / Zveja

 Starptautiskie rezultāti: Institucionālās struktūras un pārvaldības modelis/
Rekomendācijas pārrobežu JTP/ Rokasgrāmata daudzlīmeņu JTP konsultāciju procesam/
Noslēguma konference

Nozaru semināri Baltijas mēroga
dialoga veicināšanai - 2013.g.

Akvakultūra/jaunie jūras izmantošanas veidi
•
Akvakultūru attīstības telpiskie aspekti
•
Konflikti un sinerģijas ar citiem jūras
izmantošanas veidiem
•
“SUBMARINER” & “Aquabest”

15-16 aprīlis, Gdaņska, Polija

Pētniecība
• Pētniecības telpiskie aspekti
• Zinātnieku loma JTP procesā
• Galvenie pētniecības virzieni
• Ekosistēmu pieeja JTP procesā
• Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana
• BONUS

28-29 maijs, Klaipēda, Lietuva

Klimata pārmaiņas
•Aspekti, kas jāņem vērā plānojot
piekrastes attīstību nākotnē
•Kādi jūras izmantošanas veidi varētu
tikt ietekmēti?
•BaltAdapt

13-14 maijs, Ystad, Zviedrija

Zemūdens kultūras mantojums
•
Aizsardzības pasākumi
•
Konflikti un sinerģijas ar citiem jūras
izmantošanas veidiem
•
Nozares atspoguļošana JTP

3-4 jūnijs: Rīga

Nozaru semināri Baltijas mēroga
dialoga veicināšanai - 2013.g
Vēja enerģija
• Baltijas mēroga vēja parku attīstības
stratēģija
• Integrēta jūras - krasta elektropārvades
tīklu infrastruktūra
• Buferzonas un iespējamās sinerģijas ar
citiem izmantošanas veidiem

Septembris: Hamburga

Kuģošana/ostu attīstība
•
Kuģošanas koridori
•
Kuģu ceļu pārkārtošana
•
Ostu attīstības teritorijas
•
Riska zonas/ drošības zonas
•
Vides jautājumi,
•
Baltijas mēroga kuģošanas stratēģija

25-26 Septembris : Malme

JTP datu tīkla veidošana
• JTP datu modelis (BaltSeaPlan)
• vadlīnijas datu savietojamības
nodrošināšanai starp dažādiem datu
tīkliem

Septembris: Hamburga

Vide un dabas aizsardzība
• Vides un dabas aizsardzības telpiskie
risinājumi
• Aizsargājamo jūras teritoriju tīkls un tā
ekoloģiskā nepārtrauktība
• Ilgtspējīgas attīstības robežas

Oktobris: Rīga

Vairāk par projektu, pieteikšanās uz
semināriem…

www.partiseapate.eu

vai sūtot e-pastu uz
info@partiseapte.eu

