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IEVADS 

Šis ietekmes uz vidi novērtējums (turpmāk – arī IVN) tiek veikts saistībā ar Igaunijas jūras teritorijas 

plānojumu. Abu dokumentu izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Igaunijas Republikas Valdības 25.05.2017. 

rīkojumu Nr. 157. Jūras teritorijas plānojuma mērķis ir noteikt Igaunijas jūras telpas ilgtermiņa 

izmantošanas vadlīnijas, to izstrādes gaitā tika līdzsvaroti novērtēta sagaidāmā ietekme uz sociālo, 

ekonomisko un kultūras jomu, kā arī ietekme uz vidi un ar to saistītās vajadzības. 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) vispārējais mērķis ir panākt, lai plānojuma izstrādē un 

ieviešanā tiktu ņemti vērā vides apsvērumi, tādējādi nodrošinot augstu vides saudzēšanas  līmeni un 

veicinot ilgtspējīgas attīstības principu ievērošanu. Izveidojusies labā prakse, kuru atbalsta SIVN 

direktīva un Igaunijas tiesību akti, vairāk ir centrēta uz dabas vidi. Tomēr plānu īstenošana atstāj būtisku 

iespaidu arī uz sociālo (tai skaitā veselības), kultūras un ekonomisko sfēru. Tādēļ Jūras teritorijas 

plānojuma ietvaros tiek veikts t. s. paplašinātais ietekmes novērtējums (PIN) jeb ietekmes 

novērtēšanas gaitā SIVN tiek papildināts ar ietekmes novērtējumu atsevišķajās jomās – sociālajā, 

kultūras un ekonomiskajā. 

Plānojuma un IVN izstrādi veica OÜ „Hendrikson & Ko“ sadarbībā ar ekspertiem no Tartu Universitātes, 

TU Igaunijas jūras institūta, TU Sociālo zinātņu lietišķo pētījumu centra, Tallinas Universitātes un 

uzņēmuma „Roheline  Rada” OÜ ekspertiem. Plānošanu koordinē, ietekmes uz vidi novērtējumu 

organizē Finanšu ministrija  

Šis dokuments ir izraksts no ietekmes novērtējuma ziņojuma. Lai labāk organizētu pārrobežu sadarbību, 

tika iztulkotas sadaļas par ietekmes uz vidi novērtēšanas metodiku, kā arī kumulatīvo un pārrobežu 

ietekmi. Tulkots ir arī ziņojuma kopsavilkums un beigu secinājumi. Ietekmes novērtējuma dokuments 

angļu valodā pilnā apmērā ir pieejams vietnē mereala.hendrikson.ee/en.html. 

Šajā dokumentā shematiskās kartes nav tulkotas. Visu kartēs ietverto tēmu plašāku izklāstu angļu 

valodā var atrast kartes lietojumprogrammā, kas ir pieejama Jūras teritorijas plānošanas portālā vietnē 

mereala.hendrikson.ee/en.html.

http://mereala.hendrikson.ee/en.html
http://mereala.hendrikson.ee/en.html
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1. IETEKMES NOVĒRTĒŠANAS METODIKA 

1.1. EKOSISTĒMAS PIEEJA 

Pēdējos gados starptautiskā mērogā plašu atzinību ir guvis princips, ka jūras teritorijas plānošanas 

pamatā jābūt ekosistēmas pieejai. Arī Eiropas Savienības jūrniecības telpiskās plānošanas direktīvā ir 

noteikts, ka dalībvalstis jūras ekosistēmas plānojuma izstrādē un īstenošanā piemēro ekosistēmas 

pieeju (5. panta 1. punkts). 

Baltijas jūras reģionā uz ekosistēmu balstīts pieejas princips ir ietverts HELCOM / VASAB Jūrniecības 

plānošanas darba grupas vadlīnijās un projekta „Baltic Scope” nostādnēs. 

Projekta „Baltic Scope” ietvaros tapušajā ceļvedī „Ekosistēmas pieeja jūras telpiskajā plānošanā”1 ir 

uzsvērti šādi pamatprincipi: 

1) Jūras telpiskajai plānošanai jākļūst par pamatu ekonomiskās un cita veida darbības regulēšanai 

jūras teritorijā, lai izvairītos no konfliktiem starp dažādu jomu pārstāvjiem un nodrošinātu jūras 

teritoriju ilgtspējīgu izmantošanu un jūras vides saglabāšanu. 

Plānošanas process un ietekmes novērtēšana notiek vienlaicīgi, tā tiek rasta iespēja visplašākajā 

apjomā noskaidrot ietekmi uz vidi, kas sagaidāma plānojuma īstenošanas gaitā, un novērtēt paredzamo 

ietekmi no sociālekonomiskā, kultūras un veselības viedokļa, lai rezultātā garantētu ilgtspējīgu un 

līdzsvarotu telpisko attīstību.  

2) Tā kā jūras vide cilvēkiem sniedz daudzveidīgas izmantošanas iespējas, teritorijas plānošana 

notiek galvenokārt horizontālajā plaknē. Tas nozīmē, ka arī citu jomu plānošanai jābalstās uz 

vides aizsardzības apsvērumiem. Turklāt rēķināšanās ar jūras vidi ir vienīgais veids, kā 

nodrošināt ilgtspējīgas jūrniecības ekonomikas attīstību. 

Šis visaptverošais ietekmes novērtējums ir svarīgs solis, kas veicina ekosistēmas pieejas ieviešanu 

jūras telpiskajā plānošanā (sīkāku informāciju skat. 4. nodaļā). 

3) Tā kā jūra pēc būtības ir dinamiska un neiekļaujas atsevišķu valstu robežās, šāda horizontālā 

ietekme jāvērtē ne vien katrā valstī atsevišķi, bet arī visas Baltijas jūras kā vienota veseluma 

kontekstā. Tādēļ dalībvalstīm pēc iespējas vairāk jāsadarbojas arī ar attiecīgajām trešajām 

valstīm, lai noteiktus jūras apgabalus attīstītu saskaņā ar starptautiskajām konvencijām un 

citiem starpvalstu tiesību aktiem. 

Jūras teritorijas plānojuma izstrādes gaitā tika novērtēta arī iespējamā pārrobežu ietekme (skat. 

4.9. sadaļu) un notika starptautiskā sadarbība ar vairākām valstīm. Svarīga loma ir arī dažādiem 

realizējamiem Baltijas jūras projektiem un starptautiskajiem semināriem, kuros Finanšu ministrija 

iepazīstina ar Igaunijas jūras teritorijas plānošanas procesu (piemēram, „Pan Baltic Scope”, „BalticRIM”, 

„LandSeaAct”, Somijas līča zinātnes dienas, MSP pasaules konference, „Connecting Seas” konference 

utt.). Sadarbība un iesaiste sīkāk apskatīta 5. sadaļā. 

                                                      

 

1 Merestrateegia raamdirektiivi rakendamine mereala planeerimisel  (Jūras stratēģijas  ietvara direktīvas piemērošana  jūras teritori jas 

plānošanā), MTÜ „Eesti Merebioloogia Ühing“ (bezpeļņas organizācija Igaunijas Jūras bioloģijas savienība), 2018. 
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4) Jūras teritorijas telpiskās plānošanas pamatā ir jābūt ekosistēmas pieejai. Lai nodrošinātu 

ekosistēmas kā vienota veseluma pareizu darbību, svarīga loma ir jūrniecības ekonomikas 

iniciatīvām, kas tiek ierosinātas jūras telpiskās plānošanas gaitā. Ekosistēmu pieeja par prioritāti 

nosaka nepieciešamību aizsargāt jūras ekosistēmas, taču vienlaikus atzīst arī sabiedrības 

vajadzību izmantot jūras resursus pēc iespējas izdevīgāk. Jūrniecības ekonomikas izaugsmes 

stratēģijā tiek uzsvērta nepieciešamība apzināt vēl neizmantotos jūras resursus (piemēram, 

jūras augu, gliemeņu audzētavas) un izmantot tos jaunu darbavietu radīšanai un 

saimnieciskajai izaugsmei tādā veidā, ka tiek aizsargāta bioloģiskā daudzveidība un saglabātas 

jūras piekrastes ekosistēmu sniegtās iespējas. 

Izpratne par jūrniecības ekonomiku līdz šim ir bijusi nepietiekama, tādēļ ietekmes novērtējuma 

ziņojumā ierosināts noteikt akvakultūras attīstībai piemērotās un nepiemērotās teritorijas, 

balstoties uz pašreizējām zināšanām un esošo izpētes līmeni. Ir iegūta analīze par jūras 

apgabaliem, kas piemēroti gliemeņu un / vai aļģu audzēšanai2, ir izstrādāts no jūras vides 

resursu izmantošanas (t. sk. akvakultūras) izrietošo ekonomisko ieguvumu modelis3. Vides 

aģentūra (KAUR) 2019. gadā pasūtīja papildu apsekojumu, kura gaitā tika izstrādāta metodika 

izvēlētās jūras ekosistēmas ieguvumu novērtēšanai, un visa Igaunijas jūras teritorija4 tika 

modelēta kartē, balstoties uz šīs ekosistēmas ieguvumiem. Balstoties uz minēto darbu, jūras 

vides resursu izmantošanas sniegto ekonomisko ieguvumu sarakstā tika iekļauti arī ekosistēmu 

pakalpojumi.5. 

HELCOM / VASAB ekosistēmas pieejas rokasgrāmatā6  ir uzsvērti vairāki principi, kas jāievēro jūras 

teritorijas plānojuma un ietekmes novērtējuma izstrādē, lai būtu nodrošināta ekosistēmas pieeja. 

1) Balstīšanās uz vides aizsardzības mērķiem, laba vides stāvokļa panākšana un 

saglabāšana, kā arī piesardzības princips. Vispārējais mērķis ir izstrādāt tādu jūras teritorijas 

plānojumu, kas nodrošinātu labu jūras vides stāvokli ilgtermiņā. Tādēļ, plānojot darbības un 

novērtējot to ietekmi, būtu jāpielieto piesardzības princips. Ja atbilstoši pašreizējiem zinātnes 

atzinumiem ir paredzams, ka noteikti darbības veidi būtiski ietekmēs jūras ekosistēmu un šī 

ietekme pilnībā vai daļēji šobrīd vēl nav precīzi prognozējama, šādām aktivitātēm būs 

nepieciešama specializēta izpēte un riska padziļināta novērtēšana turpmākajos plānošanas 

posmos vai konkrētu projektu līmenī. 

Plānojuma sagatavošanas laikā tā izstrādes grupa cieši sadarbojās ar ietekmes novērtēšanas darba 

grupu, lai pēc iespējas agrākā stratēģiskās plānošanas posmā izvairītos no būtiskas nelabvēlīgās 

ietekmes uz vidi un konfliktiem starp jūras teritorijas dažādu izmantošanas veidu pārstāvjiem. 

2) Balstīšanās uz labākajām pieejamajām zināšanām. Padziļināta, ar jaunākajiem datiem 

pamatota izpratne īpaši veicina jūras ekosistēmas komponentu saudzēšanu. Tas attiecas gan 

uz jūras vides stāvokļa apzināšanu, gan uz rūpēm par jūras teritorijas sociālajām un kultūras 

vērtībām. 

                                                      

 
2 Selgrootute ja vetikate kasvatamiseks sobivate alade väljaselgitamine (Bezmugurkaulnieku un aļģu audzēšanai piemēroto platību 

noskaidrošana), TÜ Eesti Mereinstituut” (Tartu Universitātes Igaunijas Jūrlietu institūts), 2016.  

3 Merekeskkonna ressursside kasutamisest saadava majandusliku kasu mudel (Mereala kasutamisest saadava majandusliku tulu, kulu 

ja kasu mudel, hindamaks merealal praegu toimuvat majandustegevust) (Jūras resursu izmantošanas radītā ieguvuma modelis (Jūras 
resursu izmantošanas radīto ieņēmumu, izdevumu un ekonomisko ieguvumu modelis, kas ļauj novērtēt jūras teritorijā pašreiz notiekošo 
ekonomisko darbību), „Poliit ikauuringute Keskus Praxis“ (Polit isko pētījumu centrs „Praxis”), 2017.  

4 Merealade valitud ökosüsteemiteenuste alusmaterjalid  (Izraudzīto jūras teritori ju ekosistēmas pakalpojumu pamatmateriāli;  

pasūtītājs – Igaunijas Vides aģentūra (KAUR)), OÜ „Hobikoda“, 2019.  

5 Nõmmela, K, Tartu Ülikool RAKE  (Tartu Universitātes Lietišķo pētījumu centrs); Kotta, J., OÜ „Hobikoda“; Piirimäe, K., OÜ „Roheline 

Rada“ Merekeskkonna ressursside kasutamisest saadava majandusliku kasu mudeli  täiendamine ökosüsteemiteenustega  (Jūras vides 
resursu izmantošanas sniegtā ekonomiskā ieguvuma modeļa papildināšana ar ekosistēmas pakalpojumiem; pasūtītājs – Igaunijas 
Republikas Finanšu ministrija), 2019 
(https://www.rahandusministeerium.ee/et/system/files_force/document_files/mudeli_taiendamine_okosusteemiteenustega_aruanne.pdf )  

6 Guideline for the implementation of ecosystem-based approach in Maritime Spatial Planning (MSP) in the Baltic Sea area , 2016. 

https://www.rahandusministeerium.ee/system/files_force/document_files/mudeli_taiendamine_okosusteemiteenustega_aruanne.pdf?download=1
https://www.rahandusministeerium.ee/et/system/files_force/document_files/mudeli_taiendamine_okosusteemiteenustega_aruanne.pdf
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Jūras teritorijas plānojuma sagatavošanas un izstrādes laikā tika veikta pamatanalīze šādās jomās: 

▪ Jūras stratēģijas ietvara direktīvas piemērošana jūras teritorijas plānošanā, Igaunijas bezpeļņas 

organizācija Jūras bioloģijas savienība, 2018 

▪ Ietekmes novērtēšana no sociālā un kultūras viedokļa: sākotnējo datu apkopošana un analīze, 

OÜ „Hendrikson & Ko”, 2017 

▪ Virs jūras uz dienvidiem vai dienvidrietumiem no Sāremā salas notiekošās sikspārņu migrācijas 

pētījums, Igaunijas Dabas fonds, 2017 

▪ Datu apkopošana par Igaunijas jūras teritorijā esošajiem putnu migrācijas koridoriem un 

atbilstošo kartes slāņu izveide, kā arī vēja ģeneratoru parku ietekmes uz putnu barošanās 

vietām analīze, Igaunijas Ornitologu biedrība, 2017 

▪ Jūras resursu izmantošanas radītā ieguvuma modelis (Jūras resursu izmantošanas radīto 

ieņēmumu, izdevumu un ekonomisko ieguvumu modelis, kas ļauj novērtēt jūras teritorijā pašreiz 

notiekošo ekonomisko darbību), Politisko pētījumu centrs „Praxis”, 2017 

▪ Zivju audzēšanai piemēroto zonu noskaidrošana Igaunijas jūras teritorijā, Igaunijas bezpeļņas 

organizācija Veterinārmedicīnas un lopkopības institūts, 2017 

▪ Ledus apstākļu analīze un karšu sastādīšana (izstrādāta ledus veidošanās varbūtības karte,  

ledus segas noturīguma karte, sliktākā scenārija karte (worst case scenario), balstoties uz 

2010./2011. g. datiem, kā arī ledus sablīvējumu rašanās varbūtības karte u. c.), Tallinas 

Tehniskās universitātes Jūras sistēmu institūts, 2016 

▪ Bezmugurkaulnieku un aļģu audzēšanai piemēroto teritoriju noskaidrošana, Tartu Universitātes 

Igaunijas Jūrlietu institūts, 2016 

▪ Roņu izplatības un jūras izmantošanas novērtējums, bezpeļņas organizācija „Pro Mare”, 2019 

▪ Gājputnu apmešanās vietu analīze, Igaunijas Ornitologu biedrība, 2019 

3) Alternatīvo risinājumu izstrāde. Jānoskaidro mērķtiecīgas alternatīvas, ņemot vērā ietekmi 

uz dabas vidi, sociālekonomisko un kultūras jomu, kā arī ierosinātos ietekmes novēršanas vai 

samazināšanas pasākumus. Izstrādājot plānojumu, nepieciešams caurskatāmā veidā 

atspoguļot panāktos kompromisus starp jūras lietotāju atšķirīgajām interesēm un līdzsvaru starp 

dažādiem jūras izmantošanas veidiem. 

Ietekmes novērtējuma mērķis bija noskaidrot plānoto jūras teritorijas attīstības zonu piemērotību 

attiecīgajiem jaunajiem jūras teritorijas izmantošanas veidiem (piem., vēja enerģētikai piemērotas 

attīstības zonas; skat. piemēroto teritoriju veidošanos precīzu aprakstu plānojuma paskaidrojuma rakstā 

5.6.2. sadaļā). Ja dažu darbības jomu gadījumā nebija iespējams vai nebija mērķtiecīgi veikt attīstības 

zonas telpisko noteikšanu plānojumā, tad ietekmes novērtējumā tika noteiktas, piemēram, zivju 

audzēšanai neatbilstošās teritorijas. Šajā nolūkā kartē tika atzīmētas jutīgās teritorijas, kuras bieži tiek 

izmantotas tādas sugu grupas, dzīvotnes tipa vai sugas līmenī, kura ir uzņēmīgāka pret attīstības radīto 

ietekmi (sugām bagātās teritorijas). Attīstīšanai piemēroto vai nepiemēroto teritoriju kartēšana, līdz ar 

to arī ietekmes novērtēšana palīdzēs novērst ar ieviešanu saistītos vides riskus turpmākajos plānošanas 

posmos vai projekta līmenī. 

4) Samazināšanas pasākumi. Šīs aktivitātes paredzētas jebkādas iespējami nelabvēlīgas 

ietekmes uz vidi novēršanai un samazināšanai. Lai to panāktu, plānojumā jāņem vērā vides 

saudzēšanas mērķi, tostarp jūras bioloģiskās daudzveidības un aizsargājamo teritoriju tīkla 

saglabāšana. 

Šī jūras teritorijas plānojuma ietekmes novērtējuma galvenais mērķis ir noskaidrot jebkura veida 

nelabvēlīgās ietekmes rašanās varbūtību, noteikt iespējamos iemeslus un paredzēt seku mazināšanas 

un novēršanas pasākumus. Šādi iespējams nepieļaut vai minimizēt potenciālās atrašanās vietas 

specifisko konfliktu skaitu attīstības procesa vēlākajā posmā, kad būs mazāk iespēju manevrēšanai. 

Turklāt ietekmes novērtējuma analīzē galvenā uzmanība ir pievērsta dabas aizsardzības 

ierobežojumiem un pamata riskiem, kā arī norādīts, kāda ietekme jāanalizē konkrēta projekta ietvaros, 

ņemot vērā īstenošanas vietas  specifiku un paredzētos tehnoloģiskos risinājumus. Līdz ar to attīstības 

virzītāji gūst atbilstošu informāciju un noteiktību jautājumos par vides problēmām (vides apstākļiem), 

kurus var nākties ņemt vērā, izstrādājot projekta sākotnējo koncepciju. Ilgtermiņā tas pat var paaugstināt 

rentabilitāti. Ja iespējamie ietekmes mazināšanas pasākumi tiek ņemti vērā plānošanas procesa agrīnā 
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stadijā, tad ir lielāka varbūtība, ka tos būs tehniski vieglāk un lētāk integrēt projektā. Tas, savukārt, var 

sekmēt jaunu, radošu un inovatīvu risinājumu izstrādi. 

5) Iesaistīšana. Plānošanas un ietekmes novērtēšanas agrīnā stadijā tiek iesaistītas visas 

attiecīgās iestādes un ieinteresētās puses, kā arī plašāka sabiedrība. Dalības procesos jāņem 

vērā esošās varas struktūras, resursi un ieinteresēto grupu dažādās vajadzības. 

Lai varētu īstenot ekosistēmas pieeju, jāiesaista dažādas ieinteresētās puses visā plānošanas un 

ietekmes novērtēšanas procesā (sīkāk skat. 5. sadaļā). 

6) Pielāgošana. Izmaiņas dabā un ekosistēmu pārvaldībā ir neizbēgamas. Ilgtspējīga 

ekosistēmas izmantošana jāpielāgo tā, lai tiktu veikti noteikti pielāgošanas pasākumi, kas 

ietvertu gan procesa, gan rezultāta uzraudzību, pārskatīšanu un novērtēšanu. Izstrādājot 

ietekmes novērtējumu projekta līmenī, var būt nepieciešams pielāgot vadlīnijas mainīgajiem 

apstākļiem un no jauna iegūtajām zināšanām. 

Plānojumā ir iekļauts īstenošanas pasākumu plāns, kurā uzskaitītas darbības ar jūras teritoriju saistīto 

attīstības virzienu realizēšanai un pielietošanai, kā arī jūras teritorijas informācijas precizēšanai un 

pastāvīgai aktualizēšanai. 

Tātad ekosistēmas pieeja nozīmē jūras telpas izmantojuma plānošanu tādā veidā, lai 

nodrošinātu jūras ekosistēmu ilgtermiņa dzīvotspēju. Tas, savukārt, nozīmē, ka plānošanas 

lēmumi vispirms jāapsver no jūras ekosistēmu un vides stāvokļa saglabāšanas viedokļa, ņemot 

vērā šī ietekmes novērtējuma rezultātus un ierosinātos ietekmes mazināšanas pasākumus. Skat. 

2.3. sadaļu, kurā aprakstīts, kā plānošanas risinājuma izstrādē tiek ņemti vērā vides apsvērumi, 

balstoties uz iepriekš minētajiem ekosistēmas pieejas principiem.  

Pārskats par ietekmes novērtējumā sniegto priekšlikumu izskatīšanu sniegts plānojuma paskaidrojuma 

raksta 4.2. sadaļā. 

 

1.2. JŪRAS TERITORIJAS PLĀNOJUMA ATTIECĪGĀS 

IETEKMES NOVĒRTĒJUMA FOKUSS 

Papildus dažādu jūras izmantošanas veidu saskaņotībai ir būtiski jau agrīnā plānošanas posmā 

rēķināties ar plaša mēroga vides aizsardzības apsvērumiem. Jūras vides ilgtspējīga izmantošana ir 

balstīta uz dažādu jūras izmantošanas veidu virzību atbilstoši to īpatnībām un dabiskajiem apstākļiem. 

Tādēļ integrētā veidā ar plānošanas risinājuma izstrādi un tai paralēli tika analizēta jūras izmantošanas 

iespējamā ietekme uz dabu, sociālo jomu, kultūrvidi un ekonomiku. Plaša ietekmes analīze ļāva 

nospraust gan aktivitāšu telpiskos virzienus, gan to attīstības pamatnostādnes un nosacījumus. Tie ir 

iekļauti plānojumā, lai sekmētu laba vides stāvokļa panākšanu un uzturēšanu. Ietekmes novērtējums ir 

veikts, ņemot vērā stratēģiskā plānojuma dokumenta precizitātes pakāpi un saturisko apjomu. 

Plānojuma risinājums sniedz pārskatu par jūras teritorijas izmantošanas jomām, kā arī izvirza 

pamatnostādnes un nosacījumus katras šādas nozares ilgtspējīgai attīstībai. Daudzām jūras 

izmantošanas jomām (zivsaimniecība, jūras transports, jūras glābšana, piesārņojuma kontrole, 

robežu pārvaldība, jūras gultnē esošā infrastruktūra, jūras tūrisms un rekreācija, dabas 

aizsardzība, jūras kultūra, valsts aizsardzība, derīgo izrakteņu ieguve un materiālu 

nogremdēšana) jūras teritorijas plānojums neparedz būtiskas telpiskās izmaiņas. Šajās jomās 

likumdošana un jūrniecības prakse jau ir izveidojusies. Pēc plānojuma īstenošanas saglabāsies šo 

darbības veidu dominējošais statuss jūras telpā, tostarp arī no ietekmes uz vidi viedokļa. Turklāt gan 

plānojums, gan ietekmes novērtējums pamatnostādņu un nosacījumu veidā sniedz ieteikumus attīstībai 

kopējās lietošanas ietvaros. 
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Jūras teritorijas plānošana ir vērsta galvenokārt uz jaunajiem jūras izmantošanas veidiem: akvakultūra 

un enerģijas ražošana. Šajās jomās interese par attīstību jau pastāv vai ir prognozējama labu 

priekšnosacījumu dēļ. Lai attīstītu šīs jomas un sekmētu to kopējo izmantošanu, plānojumā ir ietvertas 

attiecīgās pamatnostādnes un nosacījumus, bet vēja enerģētikas gadījumā – arī attīstības telpiskās 

zonas. Attiecībā uz jaunajiem jūras izmantošanas veidiem plānojumu var uzskatīt par dokumentu, kas 

rada jaunas iespējas, un tām var būt arī jauna veida ietekme uz vidi. 

 

1.3. VIDES AIZSARDZĪBAS APSVĒRUMU IESTRĀDE 

PLĀNOJUMĀ 

Viens no svarīgākajiem jaunajiem jūras teritorijas izmantošanas veidiem ir vēja enerģētika, kurai šis 

plānojums nosaka gan pamatnostādnes un nosacījumus, gan arī attīstības telpiskās zonas. Vēja 

enerģētikas zonas ir noteiktas, vispirms jau ņemot vērā vēja enerģijas ražošanai piemērotus apstākļus 

(vējš, jūras dziļums, ledus veidošanās, viļņu augstums), pēc kuriem tika izraudzītas teritorijas, kas 

kopumā ir piemērotas vēja ģeneratoru parku ierīkošanai. 

Pateicoties ietekmes novērtējumam, plānošanas dokumentā tika noskaidrota potenciālo vēja 

enerģētikas zonu pārklāšanās ar dabas aizsardzības objektiem un saudzējamām dabas teritorijām, lai 

izvairītos no konfliktu veidošanās projektu līmenī un jau iepriekš minimizētu saistīto ietekmi uz vidi. 

Savvaļas augu un dzīvnieku jutīguma kartes (angļu val. Wildlife Sensitivity Mapping) tiek uzskatītas par 

efektīvu instrumentu, kas ļauj identificēt saudzējamās dabas teritorijas (vai teritorijas, kurās jāaizsargā 

bioloģiskā daudzveidība) un kurās atjaunojamās enerģijas ražošanas attīstība (vai cita jūras teritorijā 

plānotā darbība) var ietekmēt bioloģisko daudzveidību, laba vides stāvokļa uzturēšanu un teritorijas kā 

vienota veseluma saglabāšanu7,8.  

Attiecībā uz apvidiem, kas ir piemēroti  jūras teritorijā telpiski plānotajiem darbības veidiem, t. sk. vēja 

enerģētikai, kartes palīdz noteikt: 

▪ Plānoto darbības veidu attīstības zonas un ar to īstenošanu saistītais apdraudējums dabas 

objektiem, t. sk. „Natura 2000” teritorijām, kā arī jūras reģionā esošajām dzīvotnēm un biotai 

(sīkāk skat. 4.2. sadaļā).  

▪ Plānotajiem darbības veidiem nepieciešamo atļauju izsniegšanas procedūras posmu 

nosacījumus un ietekmes novērtējuma sākotnējos uzdevumus, uz kuru pamata projekta līmenī 

tiek vērtēta būtiska negatīvā ietekme. 

Jūras teritorijas plānojuma izstrāde un ietekmes novērtējums balstījās uz jūras līdzšinējās izpētes 

rezultātiem un ekspertu vērtējumu (plānošanas procesā tika veikta jūras teritorijas analīze vairākos 

aspektos, sastādot jutīgo teritoriju kartes). Šajā ietekmes novērtējumā ir ierosināts, ka jau stratēģiskajā 

līmenī netiks skartas svarīgākās savvaļas dzīvniekiem un augiem būtiskās teritorijas, piemērojot 

izslēgšanas un piesardzības principu. Gadījumos, kad jūras teritorijas kartes attiecībā uz savvaļas 

dzīvniekiem un augiem bija nepieciešams pilnveidot un paredzēto darbību ietekme bija atkarīga no 

tehniskajiem risinājumiem, tika ierosināts lēmuma nosacījumos iekļaut prasību, ka atļaujas izsniegšanas 

procedūras posmā attiecīgie pētījumi ir jāprecizē vai to objekts jāizpēta vēl sīkāk. Jūras teritorijas 

īpatnība ir tāda, ka salīdzinājumā ar sauszemi par jūras vidi ir pieejams daudz mazāk datu, un jaunu 

datu iegūšana, kas aptvertu visu jūras teritoriju, ir nesamērīgi dārga gan naudas, gan laika resursu ziņā. 

Tādēļ attiecībā uz noteiktām jūras biotām (piem., zivju nārsta vietu kartes) un jūras gultni plānošanas 

laika perspektīvas dēļ (pētījumi ilgtu vairākus gadus) nebija iespējams veikt precīzāku un plašāku izpēti. 

Šādās situācijās tika izmantots ekspertu atzinums un ierosināts plānošanas lēmumā iekļaut nosacījumu, 

                                                      

 
7 Draft Guidance Documnet Wind Energy Developmnets And EU Nature Legislation. DRAFT 17.05.2019 . 

8 European Commission (2019) The Wildlife Sensitivity Mapping Manual: Practical guidance for renewable energy planning in the EU. – 

currently in draft.  
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ka atļaujas izsniegšanas procedūras posmā ir jāprecizē agrākie pētījumi vai jāveic papildu izpēte. 

Turklāt ietekmes novērtējumā ir ietverts priekšlikums attiecīgos pētījumus iekļaut plānojuma 

īstenošanas darbību plānā un izvirzīts nosacījums, ka šādi pētījumi obligāti jāveic projekta līmenī.  

Ietekmes novērtējums turklāt pamatojas uz vides jomas normatīvo aktu nostādnēm un piesardzības 

principu, kurš paredz mazināt arī nedrošus vides riskus un pēc iespējas izvairīties no darbībām, kas var 

radīt apdraudējumu videi. Piemēram, zivju nārsta vietās ietekmes uz vidi novērtējums ir balstīts uz 

dziļuma kritēriju. Lai novērstu iespējamu būtisko ietekmi uz zivju faunu, pēc piesardzības principa par 

jutīgajām teritorijām tika noteiktas zonas ar dziļumu <5 m, jo saldūdens un migrējošās zivis (no 

svarīgākajām – asari, līdakas) parasti nenārsto daudz dziļāk. Citos gadījumos nārstošanas vietas 

apsekošana būs jāveic projekta līmenī un tās rezultāti jāņem vērā konkrētu darbību plānošanā. 

Lai panāktu un uzturētu labu jūras vides stāvokli, plānojuma risinājuma izstrādē ņemtas vērā 

galvenokārt valsts un starptautiskās nozīmes aizsargājamās teritorijas („Natura 2000”), ieskaitot tās, 

kuras vēl tiek plānotas, un paredzēts no šīm teritorijām izslēgt telpiski iecerētos jaunos jūras 

izmantošanas veidus, t. i., jo īpaši vēja enerģētikas zonas, kas varētu radīt nelabvēlīgu ietekmi uz vidi.  

Vēja enerģijas ražošanas apgabalu izvēle tika precizēta jau plānojuma projektā. Saskaņā ar tobrīd 

pieejamo informāciju, tika sekots, lai vēja turbīnu parki nepārklātos ar agrāk zināmajām dabas vērtību 

teritorijām, tai skaitā ar aizsargājamajām teritorijām un svarīgākajiem zināmajiem putnu migrācijas 

koridoriem9. Lai samazinātu ietekmi (vizuālo ietekmi, troksni, ēnojumu utt.) uz cilvēkiem, plānojuma 

projektā tika noteikts, ka vēja enerģētikas zonas nedrīkst atrasties tuvāk kā 10 km no sauszemes (tai 

skaitā arī no salām ar pastāvīgu apdzīvotību). Lai izvairītos no interešu konflikta, vēja turbīnu parku 

teritorijas nav ierīkojamas arī valsts aizsardzības īpašajās zonās un citās teritorijās, kas valsts 

aizsardzības apsvērumu dēļ nav piemērotas vēja enerģētikai. Tādējādi, balstoties uz pieejamo 

informāciju, Igaunijas jūras teritorijas plānojumam atbilstošā precizitātes līmenī ir atrasts vislabākais 

iespējamais risinājums vēja enerģētikas attīstības reģionu izvietojumam (skat. attēlu 2.2-1). 

Dažāda veida ietekmes sākotnējā analīze jau projektēšanas stadijā palīdzēja gūt stratēģiski vislabāko 

iespējamo risinājumu. 

                                                      

 
9 Eesti merealal paiknevate lindude rändekoridoride kohta andmete koondamine ja vastavate kaardikihtide loomine ning analüüsi 

koostamine tuuleparkide mõjust l indude toitumisaladele  (Datu apkopošana par Igaunijas jūras teritorijā esošajiem putnu migrācijas 
koridoriem un atbilstošo kartes slāņu izveide, kā arī vēja ģeneratoru parku ietekmes uz putnu barošanās vietām analīze ), „Eesti 
Ornitoloogiaühing“ MTÜ (bezpeļņas organizācija Igaunijas Ornitologu biedrība ), 2017. 
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Attēls 2.2-1. Vēja enerģētikas attīstībai piemērotu teritoriju noteikšanas process. 

Lai plānojuma pamatrisinājumā precizētu enerģētikas apgabalus, Finanšu ministrijas vadībā tika pasūtīti 

šādi papildu pētījumi: 

▪ virs jūras uz dienvidiem vai dienvidrietumiem no Sāremā salas notiekošās sikspārņu 

migrācijas pētījums10 

                                                      

 
10  Mereala planeeringu alusuuring „Nahkhiirte  uuring merel Saaremaa ümbruses 2018. aasta  juulist oktoobrini“ Eestimaa Looduse 

Fond, 2019 
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▪ gājputnu apmešanās vietu analīze11, 

▪ roņu izplatības un jūras izmantošanas novērtējums12.  

Vēja enerģētikas attīstīšanai piemērotās teritorijas izvērtēja gan sikspārņu, gan roņu eksperti. Papildu 

priekšlikumi vēja enerģētikas zonu maiņai netika iesniegti. 

Analizējot gājputnu apmešanās vietas, visa zināmā informācija par putniem Igaunijas jūras teritorijā tika 

atzīmēta kartē. Putnu faunas eksperti ņēma vērā arī jūras putnu migrācijas koridorus un izraudzījās 

putniem svarīgās sensitīvās teritorijas. Papildus tām ietekmes novērtējumā tika kartēti arī sauszemes 

putnu galvenie migrācijas koridori virs jūras un attiecīgi ierosināts samazināt vēja enerģijas ražošanas 

apgabalu Nr. 1 (skat. 4.2.2. sadaļu un attēlu 4.2.2-4). 

Vēja enerģētikas apgabalu kontekstā jāņem vērā arī to potenciālie kabeļsavienojumi ar sauszemi. 

Plānošanas risinājumā ir ietverti priekšlikumi kabeļu koridoru izvietošanai, un ietekmes novērtējuma 

uzdevums bija noteikt to ietekmi stratēģiskā plānošanas dokumenta līmenī, jo īpaši saistībā ar „Natura 

2000” teritoriju saglabāšanas mērķiem. Tā kā paredzamo darbības veidu precīzi tehnoloģiskie risinājumi 

šajā plānojuma posmā nav zināmi, ietekmes novērtējumā tiek piedāvātas alternatīvas kabeļu koridoru 

vietas, kas varētu ietekmēt „Natura 2000” tīkla saglabāšanas mērķus (sīkāku informāciju skat. 

4.3. sadaļā). Ietekmes novērtējums neizslēdz kabeļu izbūvi sākotnēji piedāvātajos koridoros, tomēr 

kabeļu ieguldīšana citās vietās atzīta par ekonomiski izdevīgāku. Tomēr šādā gadījumā vēja enerģijas 

parku projektēšanas līmenī būtu jāatrod tiem piemērota atrašanās vietas alternatīva, kas ļautu novērst 

ilgtermiņa ietekmi uz „Natura 2000” teritoriju saudzēšanas mērķiem. 

Otra jaunā jūras izmantošanas joma, kas iztirzāta Igaunijas jūras teritorijas plānojumā, ir akvakultūra. 

Attiecībā uz to plānojumā nav noteikti konkrēti reģioni, taču ir izvirzītas attīstības pamatnostādnes un 

nosacījumi. Precīzi akvakultūras telpiskie apgabali jānosaka atļauju izsniegšanas procedūras (t. sk. 

ietekmes uz vidi novērtēšanas) ietvaros, ņemot vērā savvaļas dzīvnieku un augu jutīgo zonu un 

akvakultūrai piemēroto un / vai nepiemēroto apvidu izvietojumu. Nav pieļaujama un ir aizliegta zivju 

audzētavu ierīkošana aizsargājamo dabas objektu teritorijās. Šis nosacījums minimizē zivsaimniecību 

ietekmi uz dabas vērtību teritorijām un to aizsardzības mērķiem. Zivkopības galvenā ietekme ir saistīta 

ar ūdens kvalitātes izmaiņām un jūras gultnes dzīvotņu zaudēšanu zivaudzētavu tuvumā (sīkāk skat. 

4.2.5. sadaļā). 

IVN aplūko arī dažādu paredzamo darbības veidu kumulatīvo un sinerģisko ietekmi. Plānojumā ietvertās 

pamatnostādnes atbalsta kopu risinājumus, t. i., dažādu jūras izmantošanas veidu kopēju attīstību, 

piem., no zivaudzētavām ūdenī nokļuvušo barības vielu ietekmi var mazināt gliemeņu un aļģu 

audzētavas. Lai panāktu pozitīvu sociāli kulturālo un ekonomisko kopējo ietekmi, vēja enerģētikas 

reģionos par prioritāti jāuzskata akvakultūras attīstība, it īpaši gliemeņu audzēšana.   

                                                      

 
11 Mereala planeeringu alusuuring „Lindude peatumisalade analüüs“ Eesti Ornitoloogiaühing,  2019 

12 Mereala planeeringu alusuuring „Eesti mereala planeering: Hüljeste leviku ja merekasutuse hinnang”. Rakendusliku uuringu lepi ngu 

NR 1.9-1/404-1 aruanne (Jūras teri torijas plāno juma pamatpētījums „Igaun i jas jūras teri torijas plānošana: roņu izplatības un jūras 
izmantošanas novērtējums”. Lietišķā pētījuma līguma Nr. 1.9-1 / 404-1 ziņojums) I ., Jüssi; M., Jüssi, 2019 . 
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1.4. KUMULATĪVĀ IETEKME 

Ar kumulatīvo ietekmi saprot vienas vai vairāku darbību kombinēto ietekmi, kas var izpausties kā dažādu 

darbību līdzīgas ietekmes uzkrāšanās, un svarīgais aspekts ir tāds, ka papildu aktivitāšu pievienošana 

rada izmaiņas13. Kumulatīvā ietekme var rasties, ja plānojuma (-u) un tā paredzēto darbību dēļ notiek 

ietekmes virzienu pārklāšanās teritorijas vai laika ziņā, atkārtots resursu aizplūdums vai pieplūdums, vai 

arī atkārtotas izmaiņas ainavā14.  

Plānojuma kumulatīvā ietekme 

Kumulatīvā ietekme uz dabisko vidi var rasties jūras teritorijas apgabalā, kur, piemēram, vairākus liela 

mēroga darbību veidus paredzēts attīstīt tuvu citu pie cita. Neapšaubāmi, ka viens no būtiskajiem 

draudiem putniem, citām sugām, jūras dzīvotnēm un biotai ir lielu vēja ģeneratoru parku vienlaicīga 

celtniecība. Ietekme jo īpaši var uzkrāties Rīgas jūras līcī, kur saskaņā ar pašreizējo jūras teritorijas 

plānojumu ir izvietots vēja enerģētikas apgabals Nr. 1 (skat. attēlu 4.8-1). Turklāt netālu no šī apvidus 

atrodas arī Pērnavas un Latvijas jūras teritorijas plānojumā paredzētās vēja enerģijas ražošanas zonas, 

kā arī vairāki līdz šim iniciēti būvatļauju pieteikumi vēja ģeneratoru parku izveidei. Nelabvēlīgā ietekme 

visdrīzāk var skart putnu faunu (sīkāk skat. 4.2.2. sadaļā), kā arī sikspārņus (skat. 4.2.4. sadaļu) gan 

vēja ģeneratoru parku izbūves posmā, gan to ekspluatācijas laikā. 

 
Attēls 4.8-1. Visā jūras teritorijā plānotās vēja enerģētikas zonas un iniciētie apbūves atļauju pieteikumi 

sakarā ar vēja ģeneratoru parku izveidi. 

 

                                                      

 

13 Peterson, K., Kutsar, R., Metspalu, P., Vahtrus, S. ja Kalle, H. 2017. Keskkonnamõju s trateegilise hindamise käsiraamat  (Ietekmes 

uz vidi stratēģiskās novērtēšanas rokasgrāmata) . Keskkonnaministeerium (Vides ministrija) ,  137 lk (137 lpp.)   

14 Cooper, L. M. 2004. Guidelines for Cumulative Effects Assessment in SEA of Plans. EPMG Occasional Paper 04/LMC/CEA. imperial 

College London.  
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Šī jūras teritorijas plānojuma izstrādes gaitā tika apkopota visa informācija par putnu migrāciju un 

apmešanās vietām Igaunijas jūras teritorijā. Balstoties uz apkopojumu, tika noteiktas sensitīvas jūras 

putniem svarīgas zonas (4.2.2. sadaļa). Saskaņā ar pašreizējo informāciju, vairākas vēja enerģētikas 

zonas, kuras iepriekš bija noteiktas Pērnavas apriņķa plānojumā, kā arī vairāki uzsāktie apbūves atļauju 

pieteikumi attiecas uz sensitīvajām putnu zonām (skat. attēlu 4.8-2). Ja piedāvātais vēja enerģijas parku 

teritoriālais izvietojums tiks īstenots, nav iepriekš zināms, kā putni adaptēsies vēja parkā un vai dažādas 

putnu sugas mainīs uzvedības modeļus. 

 

 

Attēls 4.8-2. Visā jūras teritorijā plānotās vēja enerģētikas zonas un vēja ģeneratoru parku izbūvei 

iniciētie apbūves atļauju pieteikumi kopā ar putniem un sikspārņiem svarīgām dabas aizsardzības 

teritorijām. 

 

Kumulatīvā ietekme uz putniem un sikspārņiem var rasties tad, ja vienlaicīgi netālu cits no cita tiek būvēti 

vairāki vēja ģeneratoru parki. Negaidīti var izveidoties liela mēroga šķēršļi lidošanai, un putnu 

pielāgošanās tiem prasīs ilgāku periodu nekā tikai vienas vēja ģeneratoru parka izbūves laiks. Lai 

nepieļautu kumulatīvo ietekmi, ir svarīgi nodrošināt putniem un sikspārņiem svarīgo migrācijas koridoru 

pieejamību (attēls 4.8-2). Turklāt katras atļaujas izsniegšanas procedūras gaitā nepieciešams papildus 

novērtēt kopējo ietekmi ar citiem paredzētajiem plānojumiem un projektiem, lai izvairītos no migrācijas 

ceļu sastrēgumu un / vai šķēršļu rašanos jūras teritorijā. Šajā jūras teritorijas plānojumā nosakot jūras 

vēja enerģētikas zonas, ir ņemti vērā svarīgi migrācijas koridori, kā arī sugām svarīgas jutīgās teritorijas, 

lai nepieļautu būtisku nelabvēlīgo ietekmi. 

 

Augsts trokšņu līmenis būvdarbu laikā var traucēt reģionā dzīvojošajām zivīm un atbaidīt tās no nārsta 

vietām, tā radot zivīm stresu un samazinot nārstošanas efektivitāti. Tomēr šis ir īstermiņa efekts. Lai 

izvairītos no kopējās negatīvās ietekmes, dažādu liela mēroga objektu būvniecība jāveic atšķirīgos 

laikos.  

 

Ietekmes novērtējuma primārais mērķis ir novērst konfliktus noteiktiem jūras izmantošanas veidiem 

nepiemērotos apgabalos. Tādēļ plānojums paredz, ka jaunie jūras izmantošanas veidi, piem., vēja 

enerģijas ražošana vai zivjaudzētavu darbība nav pieļaujami dabas aizsardzības zonās. 
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Pašreizējā jūras teritorijas plānojumā nav konkrēti paredzētas akvakultūras zonas kā telpiskas 

teritorijas, tādēļ pirms zivaudzētavas ierīkošanas vienmēr ir svarīgi novērtēt sagaidāmo kopējo ietekmi 

ar citiem šajā apvidū īstenojamiem darbības veidiem un jo īpaši izpētīt, kā akvakultūras darbība 

ietekmēs ūdens kvalitāti un ūdenstilpes stāvokli. 

 

Zivaudzētavas, kas ierīkotas dabiskajos ūdeņos, palielina videi radīto slogu, turpretī jūras aļģu un 

gliemeņu audzēšana kā barības vielas noārdoša akvakultūra tiek uzskatīta par videi nekaitīgu 

saimniekošanu. Piemēram, gliemeņu audzētava ne tikai samazina lieko barības vielu daudzumu, bet  

arī 1 km2 rādiusā ievērojami paaugstina ūdens caurspīdīgumu un samazina vietējo aļģu ziedēšanas 

risku, kas citādā gadījumā pieaugtu zivsaimniecības dēļ. Tādēļ ir mērķtiecīgi izvietot gliemeņu 

audzētavas zivsaimniecību tuvumā piekrastes jūrā, jo šāda kopējā izmantošana var kompensēt barības 

vielu plūsmu no zivaudzētavām uz jūru un uzturēt ūdens caurspīdīgumu zivkopības saimniecību 

tuvumā.  

 

Jūras teritorijas plānojums paredz vajadzību virzīt un paaugstināt attīstības projektu īstenotāju 

zināšanas un pārliecību par sadarbspējīgu risinājumu nepieciešamību. Sinerģiska ietekme rodas arī 

tad, ja, piemēram, vēja ģeneratoru parks attīsta kopā ar gliemeņu audzētavu. Kompaktai un pārdomātai 

izaugsmei ir sinerģiska pozitīva ietekme gan uz dabisko, gan ekonomisko vidi, un šādi paredzamie 

darbības veidi viens otru ietekmē multiplikatīvi vai eksponenciāli. 

 

Kumulatīvās ietekmes modelis 

Jūras teritorijas plānošanas gaitā tika izstrādāta publiskai lietošanai paredzēta tīmekļa lietotne 

„PlanWise4Blue”15, kas ietver cilvēkdarbības kumulatīvās ietekmes uz vidi modeli. Šāds modelis16 ļauj 

novērtēt Igaunijas jūras teritorijā iecerēto darbības veidu sagaidāmo ietekmi uz vidi.   

Vides ietekmes apakšmodelis dinamiski sasaista pašreizējo situāciju (esošo vides datu slāņu 

modelējumu) un ietekmes matricu (t. i., zināšanas par to, kā dažādi iedzīvotājiem aktuālie jūras 

izmantošanas veidi un šādas saimniekošanas intensitāte var potenciāli ietekmēt konkrētu jūras 

apgabalu) ar plānotajiem jūras izmantošanas veidiem cilvēkdarbības jomās. Kumulatīvās ietekmes 

apakšmodelis ļauj aprēķināt galvenos vides riskus, kas saistīti ar cilvēku saimnieciskajām nodarbēm, 

un ļauj parādīt telpisko pārklāšanos starp dabas vērtībām un jūras dažāda veida izmantojumu cilvēku 

vajadzībām. Vides ietekmes apakšmodelī viena veida ietekme var palielināt vai samazināt cita veida 

ietekmi. Sinerģijā abu ietekmju kombinētais efekts ir lielāks nekā atsevišķo efektu summa. 

Šajā ietekmes novērtējumā tika izmantots Igaunijas jūras teritorijas plānojuma pamatrisinājums kā 

ieguldījums kumulatīvās ietekmes apakšmodelī, lai novērtētu jūras teritorijas plānojumā paredzēto 

darbības veidu ietekmi uz vidi. Papildus kā ieguldījums novērtējumā tika izmantoti arī citi jūras teritorijā 

pieejamie cilvēkdarbības datu slāņi, kas nav atspoguļoti plānojuma risinājumā (apstiprinātie Pērnavas 

un Hījumā (izņemot tās atceltās vēja enerģētikas zonas) jūras teritorijas apriņķa līmeņa plānojumi u. c.). 

Izmantojot „PlanWise4Blue” modeli, tika novērtēta jūras teritorijā veicamās darbības – zvejas ar traļiem, 

ūdensceļu satiksmes zonu, nogulšņu veidošanās teritoriju un derīgo izrakteņu atradņu, – kā arī Igaunijas 

jūras teritorijas plānojumā paredzēto vēja enerģētikas apgabalu kopējā ietekme uz dažādiem 

ekosistēmas komponentiem, jo šīm darbībām var būt nozīmīga ietekme uz vidi. 

Analizējot vēja enerģētikas attīstības ietekmi uz vidi, tika ņemts vērā šāds tehniskais risinājums: vēja 

ģeneratorus būvē uz betona pamatiem, kuru tekstūra ir līdzīga dabīgajam materiālam, t. i., materiāls ir 

tāds, lai pie tā viegli pieķertos jūras aļģes un lielie bezmugurkaulnieki, pēc tam pamati tiek piepildīti ar 

                                                      

 
15 Nõmmela, K, Tartu Ülikool RAKE; Kotta, J., OÜ Hobikoda; Piirimäe, K., OÜ Roheline Rada  „PlanWise4Blue: veebipõhine  mudel 

hindamaks inimtegevuse kumulatiivset keskkonnamõju ning merekeskkonna ressursside kasutami sest saadavat majandusliku kasu“; 
Tellija Rajandusministeerium, 2019  
(https://www.rahandusministeerium.ee/et/system/files_force/docu ment_files/planwise4blue_mudeli_kirjeldus.pdf )  

16 PlanWise4Blue rakenduse tulemuste tõlgenamisel on oluline arvestada, et see on praegu kasutatav pigem diskussiooniplatvormina  

kui tegelikkuse kajastamise vahendina, kuna piisavate mõõtmistulemuste puudumise  tõttu on osade parameetrite väärtused suure 
määramatusega. Lisaks on paljude uuemate inimkasutuste puhul (just interakti ivsete mõjude osas) teadmatus endiselt suur ning 
täpsemate prognooside saamiseks on vaja edaspidi läbi viia põhjalikumad teadusuuringud  inimkasutuste interakti ivsete 
keskkonnamõjude määratlemiseks.  

https://www.rahandusministeerium.ee/et/system/files_force/document_files/planwise4blue_mudeli_kirjeldus.pdf
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dabīgo iežu materiālu. Betona konusa augstums ir 10 m, diametrs 30 m. Attālums starp vēja turbīnām 

aprēķināts kā 7 vēja turbīnu diametri jeb aptuveni 1 km. Kumulatīvās ietekmes modelī nav ņemta vērā 

ietekme uz vidi būvniecības laikā, tomēr gravitācijas pamatu ietekme uz vidi ir acīmredzami mazāka 

nekā citi pieejamie risinājumi. 

Iepriekš aprakstītajam scenārijam veiktā modeļa analīze parādīja, ka pētāmajam jūras izmantošanas 

darbības veidam  nav nepārprotami negatīvas ietekmes uz ekosistēmas indikatoru lielāko daļu. No 

pētītajiem nodarbošanās veidiem Igaunijas jūras vidi visvairāk ietekmē ūdensceļu satiksme un zveja ar 

traļiem. Šīs aktivitātes īpaši traucē zivjēdājus putnus, turklāt kuģu satiksme ietekmē vēl arī putnu 

ziemošanas vietu izvēli. Ūdens transportam un zvejai ar traļiem ir negatīvs iespaids uz pūšļu fuka un 

sārtaļģes biotopiem un, attiecīgi, uz reņģu nārsta vietām. Tomēr iepriekš aprakstīto prognožu gadījumā 

dabiskās atjaunošanās potenciāls pārsniedz cilvēkdarbības izraisītās noārdīšanās ātrumu. 

Ūdensceļiem un zvejai ar traļiem nav būtiskas negatīvās ietekmes uz citām dabas vērtībām, tostarp 

jūras zīdītāju un citiem galvenajiem biotopiem, kā arī Biotopu direktīvas aptvertajām dzīvotnēm. 

Attēlā 4.8-4, balstoties uz modeļa analīzes rezultātiem, ilustratīvi parādīta jūras teritorijā īstenojamo 

darbības veidu (zvejas ar traļiem, ūdensceļu satiksmes, nogremdēšanas un izrakteņu ieguves), kā arī 

Igaunijas jūras teritorijas plānojumā paredzēto vēja enerģētikas apgabalu kopējā ietekme uz Biotopu 

direktīvas aptverto biotopu tipu – rifiem (1170). 

 
Attēls 4.8-4. Izmantojot „PlanWise4Blue” modeli, tika novērtēti jūras teritorijā veicamās darbības 

veidu –  zvejas ar traļiem, ūdensceļu satiksmes, nogremdēšanas un izrakteņu ieguves, – kā arī Igaunijas 

jūras teritorijas plānojumā paredzēto vēja enerģētikas apgabalu kopējā ietekme uz LoD biotopu – rifiem 

(1170). Rifu laukuma zudums (sarkanā krāsā) procentos no poligona un apgabali, kuros rifu dzīvotņu 

skaits palielinās (zaļš, negatīvs rifu zudums = rifu skaita pieaugums). 

 

Saskaņā ar iepriekš aprakstītā modeļa scenāriju (t. i., vēja ģeneratora tehniskais risinājums – 

gravitācijas pamati; tiem izmantotais betona materiāls ir ar tādu faktūru, kas līdzīga dabīgajam 

materiālam utt.), vēja enerģijas attīstība nerada būtisku negatīvu ietekmi uz vidi. Pat atklātās Baltijas 

jūras teritorijās vēja ģeneratoru parku izbūve varētu palielināt Biotopu direktīvas aptverto rifu (1170) 

laukumu līdz 1,7%, jo plānotajos vēja enerģijas apgabalos ir dabisks stabilā akmens substrāta trūkums. 

Šīs augstvērtīgās dzīvotnes izaugsme realizēsies tikai tad, ja vēja ģeneratoru betona pamatu tekstūra 
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būs piemērota kā jūras aļģu un bezmugurkaulnieku piestiprināšanās vieta un turklāt nepastāvēs cita 

nelabvēlīga ietekme uz vidi, kas modelī nav ņemta vērā. Ja nepieciešams izmantot citādu risinājumu, 

nevis iepriekš aprakstīto, tad ietekmes uz vidi novērtējumā vēlamā risinājuma parametri jāanalizē ar 

„PlanWise4Blue” (vai jāizmanto līdzīga pieeja, t. i., jāiekļauj esošie pētījumu rezultāti par vēja ģeneratoru 

parku ietekmi un jābalstās uz jaunākajiem karšu slāņiem ar dabas vērtību pamatdatiem. 

 

 

1.5. PĀRROBEŽU IETEKME 

Igaunijas pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējums tiek veikts tādā kārtībā, kāda noteikta starptautiskajos 

līgumos, Konvencijā par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā (Espo konvencija) un 

Igaunijas Republikas Likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu un vides pārvaldības sistēmu. Pārrobežu 

ietekmes novērtēšanas procesu un pušu iesaistīšanos vada Vides ministrija. 

Pārrobežu informēšana un starptautiskā sadarbība ar citām valstīm aprakstīta 5. sadaļā. 

Tiešās pārrobežu ietekmes šim plānojumam nav. Lielākā daļa telpiski plānoto teritoriju atrodas 

pietiekamā attālumā no Igaunijas teritoriālās jūras robežas, tādēļ būtiska pārrobežu ietekme nav 

gaidāma. Ierosinātais vēja enerģētikas apgabals Nr. 1 atrodas tieši blakus Latvijas jūras teritorijai. Skatu 

koridoru izmaiņas var skart arī Kolkas ragu, taču, ņemot vērā to, ka vēja turbīnas būs redzamas tikai no 

viena virziena (skats vērsts uz ziemeļaustrumiem), šī ietekme nav uzskatāma par nozīmīgu. 

Netiešā pārrobežu ietekme uz jūras dzīvotnēm un biotu var izpausties šādos aspektos: 

▪ iespējama nelabvēlīga pārrobežu ietekme sakarā ar piekrastes vēja ģeneratoru parka iespaidu 

uz putnu faunu tā darbības laikā; 

▪ iespējama nelabvēlīga pārrobežu ietekme uz zivīm un roņiem ar paredzēto darbību saistītās 

būvniecības posmā  (troksnis, nogulšņu izplatīšanās u. c.); 

▪ ja plānotās vēja ģeneratoru parku teritorijas nākotnē ar kabeļiem tiks savienotas ar ārvalstīm 

(Latviju, Somiju vai Zviedriju), šī darbība var radīt pārrobežu ietekmi. 

Gan jūras plānojuma sagatavošanas, gan ietekmes uz vidi novērtējuma mērķis bija izstrādāt 

plānojuma risinājumu, kurā būtu ņemtas vērā dabiskās vides vērtības (ieskaitot sinerģiju ar citiem 

jūras izmantošanas veidiem) un jau iepriekš tiktu novērsti projektu līmenī iespējamie konflikti. 

Jūras teritorijas plānojuma īstenošanai nebūs nelabvēlīgas kumulatīvās ietekmes, ja 

putniem un sikspārņiem tiks nodrošināta pieeja galvenajiem to migrācijas koridoriem un 

tiks ņemtas vērā savvaļas dzīvnieku un augu jutīgās teritorijas, piemēram, zivju nārsta 

vietas, sensitīvās putnu zonas utt.  

VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI: 

1. Atļauju izsniegšanas procedūras gaitā katru reizi jānovērtē kopējā ietekme ar cit a 

veida līdzīgu īstenojamo darbību un, ja iespējams, ar izstrādes stadijā esošajiem 

plānojumiem un projektiem, lai izvairītos no kumulatīvās ietekmes uz jūras 

teritoriju, tostarp no migrācijas sastrēgumu un / vai šķēršļu veidošanās.  

2. Akvakultūras iespējamā ietekme, tai skaitā biodrošības riski, jānovērtē atļaujas 

izsniegšanas procedūras ietvaros gan individuālā projekta līmenī, gan kā kopējo 

ietekmi ar tuvumā esošās zivaudzētavas darbību (piem., lai novērtētu un noteiktu 

attālumus starp dažādu uzņēmumu audzētavām un izvairītos no biodrošības 

riskiem). 
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Iespējamā pārrobežu ietekme jāprecizē un jānovērtē katra projekta līmeņa vides novērtējuma procesā. 

  

Tiešas pārrobežu ietekmes plānojumam nav.  

VIDES PASĀKUMI: 

1. Projekta līmenī veicot ietekmes uz vidi novērtēšanu, procesa gaitā jāprecizē un 

jānovērtē arī iespējamā pārrobežu ietekme.  
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2. KOPSAVILKUMS UN SECINĀJUMI 

Lai vispusīgi novērtētu jūras teritorijas plānojuma radīto ietekmi, tā risinājums tika analizēts dabas, 

ekonomikas, kultūras un sociālajā kontekstā. Tika noskaidrota plāna īstenošanas būtiskā un parastā 

ietekme uz vidi, kas plānojuma izstrādes gaitā kaut kādu iemeslu dēļ bija jānovērtē. Dažādu vides 

aizsardzības jomu pārstāvji ir iesniegušas priekšlikumus, kā novērst un samazināt būtisko ietekmi uz 

vidi, un ieteikumus vides saudzēšanas pasākumu apsvēršanai plānojuma risinājuma turpmākās 

attīstīšanas un ieviešanas gaitā. 

Jūras teritorijas plānojuma izstrāde un ietekmes novērtējums ir balstīts uz jūras līdzšinējās izpētes 

rezultātiem un ekspertu vērtējumu (plānošanas procesā tika veikta jūras teritorijas analīze vairākos 

aspektos, veidojot jutīgo teritoriju kartes). Šajā ietekmes novērtējumā ir ierosināts, ka jau stratēģiskajā 

netiek skartas svarīgākās savvaļas dzīvniekiem un augiem būtiskās teritorijas, piemērojot piesardzības 

un izslēgšanas principu. Ietekmes novērtējums ir veikts, ņemot vērā stratēģiskā plānošanas dokumenta 

precizitātes pakāpi un apjomu. Gadījumos, kad jūras teritorijas kartes attiecībā uz savvaļas dzīvniekiem 

un augiem bija nepieciešams pilnveidot un paredzēto darbību ietekme bija atkarīga no tehniskajiem 

risinājumiem, tika ierosināts lēmuma nosacījumos iekļaut prasību, ka atļaujas izsniegšanas procedūras 

posmā attiecīgie pētījumi ir jāprecizē vai to objekts jāizpēta vēl sīkāk, lai garantētu jūras teritorijas 

būtisko ekosistēmu pareizu funkcionēšanu un labu jūras vides stāvokli.  

2.1. KOPĒJĀ IETEKME 

Pateicoties izstrādātajam plānojuma risinājumam un veiktajam ietekmes novērtējumam, plānošanas 

dokumentam atbilstošajā precizitātes pakāpē tika aplūkota esošo un plānoto darbības veidu sinerģija, 

kas veicinās jūras telpas izmantošanas daudzveidību. No plānošanas risinājuma fokusa izriet, ka kopējā 

ietekme sagaidāma īpaši tajos apgabalos, kur ir paredzēts attīstīt jaunos jūras izmantošanas veidus. 

Paredzamās kopējās ietekmes svarīgākie virzieni ir šādi:) 

1. Vēja enerģētikas apgabals Nr. 1 Rīgas jūras līcī 

Kaut arī vēja enerģijas ražošanas apvidu noteikšanā par pamatu bija ņemtas arī dabas vērtības, putnu 

migrācijas koridoru un apmešanās vietu papildu izpētē tika konstatēta nozīmīga ietekme vēja 

enerģētikas apgabala  Nr. 1 austrumu daļā. Rīgas jūras līča un Rīgas piekrastes reģionos vēja enerģijas 

ražošanas zonas ir paredzētas arī Pērnavas jūras teritorijas plānojumā un Latvijas jūras telpiskajā 

plānojumā. Šo teritoriju maksimālās realizācijas gadījumā veidotos liela mēroga vēja enerģētikas 

apvidus, kuram būtu nepieciešami apjomīgi vēja resursi. Tādēļ tika nolemts samazināt vēja enerģijas 

apgabala Nr. 1 platību, izslēdzot no tā dienvidaustrumu joslu jeb 13 % no kopplatības. Šai vēja 

enerģētikas apgabala samazināšanai būs negatīva ekonomiskā ietekme un tā nedaudz pazeminās 

klimata mērķu sasniegšanas varbūtību. Tomēr šajā gadījumā par svarīgāku uzskatāma nepieciešamība 

mazināt ietekmi uz putnu faunu. Tā kā runa ir par liela mēroga vēja enerģētikas zonu, kas koncentrēta 

vienā apgabalā, teritorijas samazināšanu var neuzskatīt par būtisku negatīvo ietekmi arī no ekonomikas 

viedokļa, jo tā palīdzēs izvairīties no vēja resursu pārmērīga patēriņa. Šādi tiek atbrīvota arī papildu 

telpa zvejai ar traļiem, kas tomēr tiktu veikta saskaņoti ar vēja enerģijas parku darbību.  

2. Vēja enerģētikas apgabals Nr. 2 

Sociālās un kultūras ietekmes novērtējuma kontekstā ir ierosināts mazināt vizuālo ietekmi, paredzot no 

vēja ģeneratoriem brīvus koridorus, kas paveras no svarīgākajiem skatu punktiem. Nav paredzams, ka 

šim priekšlikumam būs nozīmīga ekonomiskā ietekme, jo plānojumā jau iepriekš bija noteikts princips, 

ka apvārsnis nedrīkst būt noklāts ar vēja ģeneratoriem. Turklāt bija skaidrs, ka vēja turbīnas nedrīkst 

nosegt vēja ģeneratoru zonas par visiem 100 %.  Ņemot vērā šo priekšlikumu, tiktu radīta būtiska 

pozitīvā ietekme no sociālā un kultūras viedokļa, bet netiktu ievērojami pasliktināti arī vispārējie 

attīstības apstākļi, tādēļ ierosinājuma turpmākā izskatīšana ir mērķtiecīga. 
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3. Ūdensceļu satiksmes zonas un ostu tīkla attīstības principi 

Ekonomiskās ietekmes novērtējumā ir konstatēts, ka ostu tīkla veidošanā atlases kritēriji no 

saimnieciskā viedokļa nebūtu jāierobežo tikai ar tiem faktoriem (dabiskā piemērotība un attālums), kuri 

iekļauti kā pamatnostādnes jūras teritorijas plānojumā. Tomēr jāņem vērā, ka jaunu ostu izveide ir 

darbība, kas būtiski ietekmē dabisko vidi, un tās nepieciešamība ir rūpīgi jāizvērtē. Plānošanas procesā 

kļuva skaidrs, ka tuvākajā nākotnē nepieciešams pievērst uzmanību galvenokārt esošajam ostu tīklam, 

lai novērstu jau agrāk veikto ieguldījumu zemu pašatdevi. Plānošanas uzdevums ir sekmēt ostu tīkla 

attīstību pārdomātākā veidā, nekā tas bijis līdz šim, tādēļ daži no minētajiem ierobežojumiem ir 

uzskatāmi par obligātiem. 

Plānojuma risinājuma turpmākās izstrādes gaitā šie izvirzītie priekšlikumi jāņem vērā līdzsvarotā veidā. 

Ietekmes novērtējumā galvenā uzmanība tika pievērsta jūras teritorijā veicamo darbību ietekmes 

noskaidrošanai, lai izvairītos no konfliktējošiem zemes izmantošanas veidiem un tādējādi garantētu, ka 

jūras teritorijas plānojumā paredzētie jaunie darbības veidi, piemēram, vēja enerģijas ražošana vai zivju 

audzēšana, netiek īstenota dabas aizsardzības teritorijās. 

2.2. ATZINUMS 

Jūras teritorijas plānojuma izstrādes precizēšanas pakāpē nav paredzams, ka plānojuma īstenošana 

varētu radīt nelabvēlīgu ietekmi, ja vien tiks ņemti vērā plānojumā izklāstītie nosacījumi un 

pamatnostādnes, kā arī šajā ietekmes uz vidi novērtējumā paredzētie pasākumi plānojuma risinājuma 

un turpmākās atļauju izsniegšanas līmenī. 

 


