IGAUNIJAS JŪRAS TERITORIJAS
PLĀNOJUMS
PLĀNOJUMA PROJEKTS
Jūras teritorijas telpiskā plānošana ir rīks jūras izmantošanas ilgtermiņa
plānošanai, lai nodrošinātu gan no jūras resursu izmantošanas gūstamo
saimniecisko labumu, gan arī jūras teritorijas un piekrastes vērtību, kas ir būtiska
kā no sociālā, tā kultūras viedokļa. Jūras teritorijas plānošanā, iecerot katru
darbību, tiek ievērots, lai jebkuras cilvēka darbības pamatā būtu laba jūras vides
stāvokļa panākšana un saglabāšana.
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1. IEVADS
Jūras teritorijas plānošanas mērķis ir vienoties par Igaunijas jūras teritorijas
izmantošanas ilgtermiņa principiem, lai tiktu sniegts ieguldījums laba jūras vides
stāvokļa panākšanā un saglabāšanā, ka arī lai veicinātu jūrniecības ekonomiku.
Plānojumā tiek noteikts, kuros reģionos un uz kādiem nosacījumiem drīkst veikt
darbības. Jūras teritorijas plānojuma sastādīšanas gaitā tiek novērtēta jūras teritorijā jau
notiekošo un vēl tikai plānoto darbību kopējā ietekme, kā arī tiek novērtēta no šīm
darbībām izrietošā ietekme uz jūras vidi un ekonomiku, kā arī to ietekme no sociālā un
kultūras viedokļa. Ieviestais jūras teritorijas plānojums nākotnē būs par pamatu dažādu
ar jūras teritorijas izmantošanas atļaušanu saistītu lēmumu pieņemšanai gan
ministrijās, gan arī iestādēs, tāpat tas virzīs uzņēmēju, investoru, vietējo pašvaldību un
piekrastes kopienu darbību. Ar jūras teritorijas plānojumu ir jārēķinās, sastādot
turpmākos plānojumus, jūras teritorijas izmantošanu ietekmējošos lēmumus, jūras
izmantošanai izsniedzamās atļaujas, kā arī valsts un pašvaldību stratēģiskos attīstības
dokumentus, tai skaitā ģenerālplānus.
Dotais dokuments ir jūras teritorijas plānojuma projekts. Plānojuma projekts balstās uz
jūras teritorijas izmantošanas jomu skaidrojuma (5. nodaļa). Aplūkojot dažādas
izmantošanas jomas, par būtisku ir uzskatīta pašreizējās situācijas atspoguļošana, lai
radītu izpratni par izmantošanas veidu telpiskajām nepieciešamībām. Kā plānojuma
risinājums tiek sniegtas katras jomas telpiskās attīstības prioritātes, pamatnostādnes
(plānojumā iekļautās vispārējās norādes) un nosacījumi (kuru ievērošana ir obligāta).
Plānojuma pamatrisinājuma izstrādē tiek likts uzsvars uz jūras teritorijas izmantošanu
nākotnē un atbilstoši tiek mainīta arī dokumenta uzbūve.
Plānojuma projekts atspoguļo arī Igaunijas jūras teritorijas kopīgo lietošanu, izceļot
jūras teritorijas turpmākās attīstības tendences, vīziju un telpiskās attīstības principus
(3. nodaļa). Sastādot plānojuma projektu, ir ņemti vērā primārie vides apsvērumi
(apakšnodaļa 4.2). Ietekmju izvērtēšanas darba grupas ieguldījums plānojuma projektā
ir sniegts, vadoties pēc izmantošanas jomām, ir izcelti būtiskākie izrietošās ietekmes
faktori (5. nodaļa). Izrietošā ietekme tiks pamatīgāk analizēta plānojuma
pamatrisinājuma sastādīšanas ietvarā, tad arī tiks sastādīts atsevišķs ietekmju
izvērtēšanas ziņojums.
Pēc plānojuma projekta publicēšanas (2019.g. pavasarī) risinājums tiks papildināts,
ņemot vērā papildu analīzes1 un ietekmju vērtējumus, kā arī sabiedrības atsauksmes.
Plānojuma pamatrisinājums tiks pabeigts 2019.g. rudenī.

2019.g. martā bezpeļņas organizācija MTÜ “ProMare” sastādīja analīzi par roņiem, jūlijā Igaunijas
Ornitoloģijas biedrība iesniegs putnu pieturvietu analīzi. Lai padziļinātu ar jūras dzīvotnēm un
ekosistēmas pakalpojumiem saistītās zināšanas, periodā no februāra līdz aprīlim tiks sastādīti
ekosistēmas pakalpojumu karšu slāņi (pakalpojumi, kuri ir būtiski un kuru modelēšanai ir pietiekami
daudz pamatdatu).
1
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2. IZEJAS PUNKTI
Igaunijas jūras teritorijas plānojuma sastādīšanā ir ņemti vērā Eiropas un Igaunijas
pamatdokumenti un saturiskās plānošanas vadlīnijas (skat. shēmu 2.1). Nepieciešamību
sastādīt plānojumu jūras teritorijas aizvien pieaugošās izmantošanas regulēšanai nosaka
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2014/89/ES, ar ko izveido jūras telpiskās
plānošanas satvaru. Igaunijas tiesiskajā telpā pamatnostādnes jūras teritorijas
plānojuma sastādīšanai sniedz Plānošanas likums, kurš stājies spēkā 01.07.2015. Jūras
teritorijas efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī Igaunijas piekļuvi jūrai uzsver
valsts mēroga plānojums „Igaunija 2030+“.
Jūras teritorijas telpiskā plānošana tiek vienlaicīgi veikta vairākās valstīs. Eiropas
Savienībā jūras teritorijas ilgstošās izmantošanas vispārējais pamats ir integrētā
jūrniecības politika un tās turpmākas izstrādes programma 2 , kā arī uz tās pamata
izstrādātās pamatnostādnes, piemēram, Eiropas komisijas paziņojums par jūras nozaru
izaugsmes attīstības iespējām 3 . Baltijas jūras vienotai un pārdomātai plānošanai ir
izstrādāti vispārējie principi.4 Tāpat pamatnostādnes var izmantot ekosistēmas pieeju
īstenošanai Baltijas jūras reģionā. 5 2010. gadā norunātie principi veicina laba vides
stāvokļa panākšanu Baltijas jūrā, kā arī tādējādi pieļauj jūras teritorijas piedāvāto
ekosistēmas pakalpojumu izmantošanu.
Igaunijas jūras teritorijas plānojuma sastādīšanā tiek izmantota Hījumā un Pērnavas
apriņķu jūras teritoriju plānojuma sastādīšanas gaitā gūtā pieredze. Tiek ņemti vērā
Hījumā un Pērnavas jūras teritorijas plānojumu risinājumi, tai skaitā dažādiem
lietojumiem paredzētās teritorijas un noteiktie izmantošanas nosacījumi. Hījumā un
Pērnavas jūras teritorijas plānojumi būs spēkā arī pēc valsts mēroga jūras teritorijas
plānojuma ieviešanas. Ar Augstākās tiesas 2018.gada 8.augusta spriedumu ir atcelts
Hījumā jūras teritorijas plānojums attiecībā uz vēja enerģijas ražošanas teritorijām
(lieta 3-16-1472). Attiecībā uz pārējām tēmām Hījumā jūras teritorijas plānojums ir
spēkā.
Igaunijas jūras teritorijas plānojums aptver visu Igaunijas jūras telpu: gan iekšzemes un
teritoriālo jūru, gan arī ekonomisko zonu (skat. shēmu 2.2). Sauszeme jūras teritorijas
plānojumā tiek aplūkota no funkcionālo, tā sakot, jūras-sauszemes saikņu viedokļa.6
Jūras teritorijas plānojums sniedz pamatnostādnes sauszemes plānošanai valsts īpašo
plānojumu, vietējo pašvaldību ģenerālplānu un īpašo plānojumu, kā arī detālplānojumu
sastādītājiem. Jūras-sauszemes saiknes noskaidrosies pamatrisinājumā.

2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2011:321:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012DC0494
4 http://www.helcom.fi/action-areas/maritime-spatial-planning/msp-principles
5 http://www.helcom.fi/action-areas/maritime-spatial-planning/msp-guidelines/
6
Ar jūras-sauszemes saiknēm šeit un turpmāk tiek domātas darbības, kuras tiek veiktas jūrā vai uz
sauszemes un kuras attiecīgi atbalsta uz sauszemes vai jūrā notiekošās darbības. Piemēram, zvejniecībai
ir nepieciešama uz sauszemes esoša zvejas osta vai izkraušanas vieta, jūras glābšanas organizēšanai uz
sauszemes ir jābūt nodrošinātai piekļuvei jūrai, jūras transporta organizēšanai ir nepieciešamas ostas.
3
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IGAUNIJAS JŪRAS TELPA

Shēma 2.2. Igaunijas jūras telpa kā jūras teritorijas plānojuma teritorija

Igaunijas jūras teritorijas plānojums ir valsts mēroga stratēģiskais telpiskais attīstības
dokuments. Ņemot vērā vispārinājuma pakāpi, šī plānojuma uzdevums nav virzīt tālāku
attīstību vietējo pašvaldību līmenī vai detalizētajā mērogā. Plānojuma risinājums ir
sastādīts, balstoties uz vides apsvērumiem un labākajām pieejamām zināšanām. 7
Labāko zināšanu piesaisti nodrošina plānojuma sastādītāju visaptveroša ekspertu grupa,
sadarbība ar citām valstīm, resoriem un interešu grupām, kā arī papildu analīzes.
Tā kā vairāku tradicionālo izmantošanas veidu gadījumā (piemēram, zvejniecība, jūras
transports) jūras izmantošanas noteikumi ir jau izveidojušies, tad plānojums jo īpaši
koncentrējas uz kopīgo lietošanu un jaunajiem jūras izmantošanas veidiem. Lai
dažādus jūras izmantošanas veidus varētu satilpināt jūras telpā, tiek sniegtas
pamatnostādnes visām nozarēm.
Plašāks jūras teritorijas plānojuma izejas punktu izklāsts ir sniegts plānojuma izejas
nostāju un ietekmju vērtējuma izstrādes nodomu dokumentā.

7

Pieeja balstās uz ES direktīvu Nr. 2014/89/ES, ar ko izveido jūras telpiskās plānošanas satvaru.
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3. JŪRAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS
TENDENCES, VĪZIJA UN TELPISKĀS
ATTĪSTĪBAS PRINCIPI
Igaunijas jūras teritoriju raksturo sekojošas ilgstošās attīstības tendences:






Jūras teritorijas izmantošana kļūst intensīvāka
Jūras vides stāvokļa uzlabošana prasa visu Baltijas jūras valstu uzmanību
Rodas jauni izmantošanas veidi atjaunojamās enerģijas, akvakultūras,
infrastruktūras tīklu jomā
Tradicionālie jūras izmantošanas veidi kļūst daudzveidīgāki. Pieaug kravas
transports jūrā, pasažieru pārvadājumus ietekmē potenciālie pastāvīgās
satiksmes savienojumi. Pieaug atpūtas zveja un kuģniecība. Zvejniecība nav
būtisks darba devējs, taču tā darbojas kā vietējos resursus novērtējoša
saimnieciskā nozare. Pieaug jūras izmantošana atpūtas nozares vajadzībām.

No ekosistēmas pieejas viedokļa plānojumā ir jāņem vērā jūras teritorijas riska faktori
un kumulatīvā ietekme.8
Būtiskākie negatīvie antropogēnie ietekmes faktori Baltijas jūrā ir eitrofikācija,
ķīmiskais piesārņojums, jūras bioloģisko resursu pārmērīga nozveja un svešzemju sugu
izplatība. Liela ietekme var būt ar klimata izmaiņām saistītiem apstākļiem. Slikts vides
stāvoklis var atstāt negatīvu ekonomisko ietekmi uz jūras tūrisma nozari, zvejniecību
un akvakultūru, kā arī var pasliktināties cilvēku veselība un labklājība.
Igaunijas jūras teritorijas turpmākās ilgstošās attīstības tendences ir:
Igaunijas jūras teritorijā ir labs vides stāvoklis, tā tiek izmantota daudzpusīgā un
līdzsvarotā veidā, kā arī tā veicina jūras nozaru attīstību.
Vīzijas panākšanai attiecībā uz visām Igaunijas jūras teritorijā notiekošajām
tradicionālajām un jaunajām darbībām ir jāvadās pēc ekosistēmas pieejas un ir jāievēro
sekojoši telpiskās attīstības principi:
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Igaunijas jūras teritoriju raksturo sinerģiska kopīgā lietošana
Jūras teritorijas izmantošanai ir jābūt daudzpusīgai, veicinot attiecīgajos
reģionos piemērotas darbības
Jūras teritorija tiek izmantota kā sabiedrisks labums, cita starpā, ar
ekosistēmas pakalpojumu starpniecību
Lēmumi, kuri skar jūras teritoriju, ir balstīti uz zināšanām
Pieņemot lēmumus, kuri skar jūras teritorijas izmantošanu, notiek
informācijas apmaiņa un sadarbība starp valstīm, resoriem un interešu
grupām

Guideline for the implementation of ecosystem-based approach in MSP in the Baltic Sea area
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4. METODOLOĢISKAIS IETVARS
4.1. Visaptverošs plānošanas process
Jūras teritorijas plānojuma projekta izstrāde balstījās uz zemāk sniegto vispārējo
shēmu.

Shēma 4.1. Igaunijas jūras teritorijas metodoloģiskais ietvars (shēmas tulkojums angļu valodā ir pieejams
plānojuma projekta angļu valodas versijā)

Papildus iepriekšējā nodaļā aprakstītajiem izejas punktiem risinājuma izstrādes pamatā
bija arī jūras vērtības, kuras tika apzinātas sabiedriskajās apspriedēs, kas 2018.g. jūnijā
notika jūras apriņķos. Vērtības un intereses, kā arī līdzšinējā izmantošana un jaunie
virzieni tika apkopoti plānojuma projektā, kurš tika apspriest ar interešu grupām un
ietekmes izvērtēšanas ekspertiem.
Plānojot jūras teritorijas kopīgo lietošanu, tika meklēta pēc iespējas pozitīvāka kopējā
ietekme. Rodoties konfliktiem un negatīvajai ietekmei, tika mēģināts izvairīties no
nesaderīgu izmantošanas veidu pārklāšanās. Izrietošās ietekmes novēršanas pasākumi
tiks izstrādāti pamatrisinājuma un ietekmju izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanas gaitā.

4.2. Rēķināšanās ar vides apsvērumiem
4.2.1. Jūras teritorijas plānojuma atbilstošo ietekmju izvērtēšanas fokuss
Līdzās jūras teritorijas dažādo izmantošanas veidu saskaņotībai ir būtiski jau
plānošanas agrīnajos etapos ņemt vērā visaptverošos vides apsvērumus. Ilgtspējīgas
jūras vides izmantošanas pamatā ir jūras dažādo izmantošanas veidu virzīšana, ņemot
vērā to būtību un dabiskos nosacījumus. Šī iemesla dēļ saistībā ar doto plānojumu līdz
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ar plānojuma projekta izstrādi tika analizēta arī jūras izmantošanas iespējamā ietekme.
Ietekmes analīze ir ļāvusi virzīt darbības gan telpiski, gan arī ņemot vērā plānojumā
izvirzītās pamatnostādnes un nosacījumus, ar mērķi panākt un saglabāt vides labo
stāvokli.
Plānojuma projekts sniedz pārskatu par jūras teritorijas izmantošanas jomām, tāpat tas
sniedz pamatnostādnes un nosacījumus katras nozares ilgtspējīgai attīstībai, rēķinoties
ar citām izmantošanas jomām. Daudzu izmantošanas jomu gadījumā (zvejniecība, jūras
transports, jūras glābšana, piesārņojuma novēršana, valsts robežas apsargāšana, jūras
dibenā esošā infrastruktūra, jūras tūrisms un rekreācija, dabas aizsardzība, jūras kultūra,
valsts aizsardzība, derīgie izrakteņi un atkritumu izgāšana) jūras teritorijas plānojums
būtiskas telpiskās izmaiņas neparedz. Saistībā ar šīm izmantošanas jomām likumdošana
un jūras izmantošanas prakse ir jau izveidojusies. Pēc plānojuma īstenošanas šo
izmantošanas jomu gadījumā jūras telpā lielākoties saglabāsies jau esošā situācija, tai
skaitā saistībā ar vides ietekmi.
Jūras teritorijas plānojuma uzmanības centrā ir, pirmkārt, jaunie jūras izmantošanas
veidi, kuru gadījumā jau pastāv interese tos attīstīt, vai arī attīstību ir iespējam
prognozēt, ņemot vērā priekšnosacījumus: akvakultūra un enerģijas ražošana. Šo
jomu attīstīšanai plānojums nosaka gan pamatnostādnes, gan arī nosacījumus, bet vēja
enerģijas gadījumā arī telpiskās attīstīšanas teritorijas. No jauno izmantošanas jomu
viedokļa plānojumu var uzskatīt par dokumentu, kurš rada jaunas iespējas, tāpēc var
rasties arī ietekme uz vidi.
Plānojuma projekta paskaidrojuma rakstā pie izmantošanas jomām (5. nodaļa) ir
sniegts kopsavilkums par paredzamo izrietošo ietekmi (apakšnodaļa “Izrietošā
ietekme”). Attiecībā uz jaunajām izmantošanas jomām ir sniegti būtiskākie vides
aspekti, kuri tiek aplūkoti pamatrisinājuma ietvarā ietekmju izvērtēšanas ziņojumā.
Uzmanība ir vērsta arī uz tiem apstākļiem, kuri ir jāaplūko turpmākajos darbības
plānošanas etapos.
Jau plānojuma projekta etapā ietekmes pirmējā analīze palīdzēja izstrādāt labāko
iespējamo risinājumu, kurš atbilstu stratēģiskajam līmenim. Turpmāk tiks sniegts
pārskats par to, kādā veidā un kādi vides aspekti tika ņemti vērā plānojuma projekta
izstrādē, kā arī kāda vides ietekme tādējādi tika novērsta un/vai mazināta.

4.2.2. Plānojuma projekta sastādīšanā vērā ņemtie vides apsvērumi
Izstrādājot plānojuma risinājumu, jūras vides stāvokļa panākšanai un saglabāšanai
pirmām kārtām ir ņemts vērā kā valsts, tā starptautiskajā mērogā aizsargājamo dabas
teritoriju tīkls (tai skaitā plānojamās teritorijas) - attiecībā uz šīm teritorijām netiek
telpiski plānoti jauni izmantošanas veidi, kuri varētu atstāt nelabvēlīgu ietekmi uz vidi.
Izņēmums var būt jūras vēja parku kabeļu koridoru principiālās atrašanās vietas, kuras
ir aplūkotas pamatrisinājumā. Vērā ir ņemta arī iespējamā ietekme uz sociālo un
kultūras vidi (piemēram, vēja ģeneratoru novietojums minimāli 10 km attālumā no
piekrastes; akvakultūras platību uzturēšana, kuru veic zvejnieki jomu mijiedarbības
veicināšanai).
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Viens no būtiskākajiem jūras teritorijas jaunajiem izmantošanas veidiem ir vēja
enerģētika, kuras gadījumā plānojums līdzās vadlīnijām un nosacījumiem nosaka arī
attīstīšanas teritorijas. Nosakot vēja enerģētikas teritorijas, pirmkārt, tika ņemti vērā no
vēja enerģētikas viedokļa piemērotie apstākļi (vējš, jūras dziļums, aizsalšana utt.), uz
kuru pamata tika izvēlēti vēja ģeneratoru parku izveidei principiāli piemērotie apvidi
(skat. apakšnodaļa 5.5.2). Šīs teritorijas tika precizētas, izslēdzot pārklāšanos ar
zināmām no dabas viedokļa vērtīgām teritorijām (tai skaitā ar aizsargājamām
teritorijām, kā arī ar putnu un sikspārņu būtiskākajiem zināmiem pārvietošanās
koridoriem). Vēja enerģētikas attīstībai piemērotās teritorijas ir pārskatījuši arī roņu
eksperti, ar roņiem saistītais papildu pētījums 9 tiks ņemts vērā plānojuma
pamatrisinājuma ietekmju izvērtēšanā. Lai samazinātu ietekmi uz cilvēkiem (vizuālo
ietekmi, troksni, noēnojumu utt.), tika noteikts, ka vēja ģeneratoru teritorijas nedrīkst
atrasties sauszemei tuvāk par 10 km (tai skaitā no pastāvīgi apdzīvotajām salām). Lai
izvairītos no konflikta, vēja ģeneratoru parku izveide tika liegta valsts aizsardzības
īpašajās teritorijās, kā arī citās no valsts aizsardzības viedokļa nepiemērotās vietās.
Šādā veidā atbilstoši valsts mēroga Igaunijas jūras teritorijas plānojuma precizitātes
pakāpei un, pamatojoties uz esošo informāciju, tika atrasts labākais iespējamais
risinājums attiecībā uz vēja enerģētikas attīstīšanas teritorijām. Lai panāktu pozitīvu
kopējo sociālo un kultūras, kā arī saimniecisko ietekmi, vēja enerģētikas teritorijās tiek
dota arī priekšroka akvakultūras attīstīšanai, jo īpaši gliemju audzētavu izveidei.
Otra jaunā jūras izmantošanas joma Igaunijas jūras teritorijas plānojumā ir
akvakultūra. Jūras teritorijas plānojumā šim izmantošanas veidam netiek noteiktas
konkrētas teritorijas, taču tiek sniegtas jomas attīstīšanai domātas pamatnostādnes un
nosacījumi. Precīzākas akvakultūras teritorijas tiks noteiktas atļauju izsniegšanas
procedūras (tai skaitā ietekmes uz vidi novērtējuma) ietvarā, kuras gaitā ir jāņem vērā
ar jūras teritorijas plānojumu noteiktās pamatnostādnes un nosacījumi. Piemēram,
plānojuma projekts aizliedz zivju audzētavu izveidi aizsargājamo dabas objektu
teritorijās. Šis nosacījums samazina zivju audzētavu ietekmi uz vietām, kurām ir vērtība
no dabas aizsardzības viedokļa. Zivju audzēšanas būtiskākā ietekme ir saistīta ar ūdens
kvalitātes izmaiņām un jūras dibenā esošo dzīvotņu iznīcināšanu audzētavas tuvumā.
Plānojumā sniegtās pamatnostādnes atbalsta klastera risinājumus, t.i., vairāku atšķirīgu
jūras izmantošanas veido kopīgu attīstīšanu, piemēram, ietekmi, kuru izraisa zivju
audzēšanas procesā ūdenī nonākošās barības vielas, palīdz mazināt kopā ar zivju
audzētavām izveidotas gliemju un aļģu audzētavas
Plānojuma projekta gaitā tika apzināta Igaunijas jūras teritorijas plānojuma kontekstā
būtiska kumulatīvā ietekme, kura tiek izvērtēta stratēģiskās ietekmju izvērtēšanas
ietvarā. Plānojuma pamatrisinājuma un ietekmju izvērtēšanas (IeIz) ziņojuma
sastādīšanas gaitā tiks sīkāk analizēta ietekme uz saimnieciskajām nozarēm, piemēram,
vēja enerģētikas teritoriju ietekme un to kopējā ietekme uz citām nozarēm (piem., uz
zveju ar traļiem), izmantojot jūras teritorijas saimnieciskā labuma modeli.10

Igaunijas jūras teritorijas plānojums: Roņu izplatības un jūras izmantošanas novērtējums. Lietišķā
pētījuma līguma nr 1.9-1/404-1 ziņojums. MTÜ “Pro Mare”, marts 2019.
10 Jūras teritorijas saimnieciskā labuma modelī tiks ievadīts jūras teritorijas plānojuma risinājums, bet
pēc tam tiks sastādīta modeļa rezultātu statistiskā analīze. Saimnieciskā labuma metodika ir sniegta
dokumentā „Jūras teritorijas plānojuma pamatapsekojums: no jūras vides resursu izmantošanas gūstamā
saimnieciskā
labuma
modelis“,
kuru
ir
sastādījis
“Praxis”
(2016)
(http://mereala.hendrikson.ee/uuringud.html).
9
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4.3. Apbūves atļaujas pieteikumi jūras teritorijā
Attiecībā uz teritoriju, kuru skar jūras teritorijas plānojums, ir iesniegti vairāki apbūves
atļaujas pieteikumi. Saistībā ar daļu pieteikumu vēl nav pieņemts lēmums par apbūves
atļaujas procedūras ierosināšanu vai noraidīšanu.
Jūras teritorijas plānojumu ierosināja Republikas Valdība 25.05.2017. ar rīkojumu Nr.
157. Būvniecības kodeksa un plānošanas likuma piemērošanas likums (BKPL) paredz
īpašo regulējumu attiecībā uz apbūves atļaujas pieteikumiem, kuri iesniegti pirms
likuma spēkā stāšanās (01.07.2015.), lai pirms likuma spēkā stāšanās iesniegtie
apbūves atļaujas pieteikumi tiktu izskatīti līdz galam saskaņā ar pieteikuma
iesniegšanas brīdī spēkā esošajiem tiesību aktiem.
Apbūves atļauju procedūras (tai skaitā ierosināšanas) prasības ir noteiktas Ūdens
likumā (ŪL). Šobrīd spēkā esošais ŪL paredz, ka apbūves atļaujas procedūras
ierosināšana tiek noraidīta cita starpā gadījumā, ja pieteikumā norādītajā teritorijā ir
uzsākts plānojums un plānošanas procedūra nav pabeigta (22.8p. 2.d. 2.pk.). Iepriekš
minētais netiek piemērots, ja apbūves atļaujas pieteikuma iesniedzējs piekrīt tam, ka
apbūves atļauja tiek izsniegta ar viena gada termiņu pēc plānojuma ieviešanas.
Tā kā vairāki apbūves atļaujas pieteikumi ir iesniegti pirms plānojuma uzsākšanas, tad
attiecībā uz tiem šobrīd spēkā esošais ŪL neattiecas. Ņemot vērā to, ko nosaka BKPL,
šādu pieteikumu gadījumā ir jāvadās pēc ŪL regulējuma, kas bija spēkā pieteikuma
iesniegšanas laikā. ŪL, kurš bija spēkā līdz 30.06.2015., paredzēja, ka apbūves atļaujas
procedūras ierosināšana tiek noraidīta gadījumā, ja pieteikumā norādītajā teritorijā ir
uzsākts apriņķa plānojums un plānošanas procedūra nav pabeigta. Tādējādi attiecībā uz
tiem pieteikumiem, kuri tika iesniegti pirms 01.07.2015., apbūves atļaujas procedūras
ierosināšanas noraidīšanas pamatā ir apstāklis, ka pieteikumā norādītajā teritorijā ir
uzsākts apriņķa plānojums un tā sastādīšana nav vēl pabeigta. Jūras teritorijas
plānojuma sastādīšana neietekmē apbūves atļauju procedūras ierosināšanu. Tāpat,
pieņemot lēmumus par apbūves atļauju izsniegšanu, pamatojoties uz apbūves atļaujas
pieteikumiem, kuri iesniegti pirms 01.07.2015., ir jāvadās pēc pieteikuma iesniegšanas
laikā spēkā esošās tiesiskās regulācijas. Minētais regulējums cita starpā paredzēja, ka
apbūves atļauja netiek dota, ja pieprasītās apbūves atļaujas nosacījumi ir pretrunā spēkā
esošajam apriņķa plānojumam - regulācija, kura bija spēkā tajā laikā, pretrunu ar jūras
teritorijas plānojumu neparedzēja kā noraidījuma pamatu.
Tādējādi pirms 01.07.2015. iesniegto apbūves atļauju pieteikumu izskatīšana, tai skaitā
izlemšana, tiek veikta atbilstoši prasībām, kuras noteica tiesību akti, jo īpaši ŪL, kuri
bija spēkā pieteikuma iesniegšanas laikā. Šiem pieteikumiem nav saistības ar jūras
teritorijas plānojumu, tāpēc to izskatīšanā nav jārēķinās ar to, kas ir paredzēts jūras
teritorijas plānojumā. Izskatot apbūves atļauju pieteikumus, kuri tika iesniegti pēc
01.07.2015., un izlemjot to izsniegšanu, ir jāņem vērā jūras teritorijas plānojumā
noteiktie principi, pamatnostādnes un nosacījumi. Atšķirības pastāv arī attiecībā uz
tiem pieteikumiem, kuri gan tika iesniegti pēc 01.07.2015., taču attiecībā uz kuru
ierosināšanu tika pieņemts lēmums pirms 25.05.2017. jeb pirms jūras teritorijas
plānojuma uzsākšanas. Attiecībā uz šiem pieteikumiem apbūves atļaujas procedūras
ierosināšanu nevarēja noraidīt uz tā pamata, ka pieteikumā norādītajā teritorijā ir
uzsākts plānojums un plānošanas procedūra nav pabeigta. Tomēr, lemjot par apbūves
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atļauju izsniegšanu, ir jārēķinās ar jūras teritorijas plānojumā noteikto gadījumā, ja uz
lēmuma pieņemšanas laiku jūras plānojums ir jau ieviests.
APBŪVES ATĻAUJAS PIETEIKUMI
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5. JŪRAS TERITORIJAS IZMANTOŠANA
Sekojošajās nodaļās tiek īsumā aprakstīta jūras teritorijas izmantošanas veidu
pašreizējā situācija, kā arī tiek sniegts plānojuma projekts. Kā plānojuma risinājums
tiek sniegtas katras jomas telpiskās attīstības prioritātes, pamatnostādnes (plānojumā
iekļautās vispārējās norādes) un nosacījumi (kuru ievērošana ir obligāta).

5.1. Zvejniecība
5.1.1. Pašreizējā situācija
Igaunijas jūras teritorijā zvejniecība ir saimnieciskā nozare, kura novērtē vietējos
resursus un nodrošina veselīgu pārtiku, veicina ārējās tirdzniecības līdzsvara
panākšanu un rada darbavietas.
Saimniecībā notiekošo pārmaiņu dēļ zvejniecībā
strādājošo cilvēku skaits pēdējo desmit gadu laikā ir
būtiski sarucis. Lielākajai daļai piekrastes zvejnieku
zvejošana nav galvenais ienākumu avots, tie darbojas
arī mežsaimniecības, tūrisma un citās nozarēs.
Piekrastes zvejnieku skaits tomēr pēdējās desmitgades
laikā ir nedaudz pieaudzis (2009.g. bija 1671
piekrastes zvejnieku, 2016.g. - 1952 piekrastes
zvejnieku). Igaunijas piekrastes reti apdzīvotajās vietās
un uz salām zvejniecība ir būtisks darba devējs, kas
noteiktos reģionos saglabās savu pozīciju arī turpmāk.

nodarbināto
1010 nodarbināto
zvejniecības un un
akvakultūras jomā
nodarbināto
2220 nodarbināto
zivrūpniecībā
(OSKA jūras
2017)
80% atklātās
20 kg un
vairāk
zivju tiek
zvejas īpatsvars
no
pasaulē zvejas
vidēji
Igaunijas
patērēts jūrā
uz cilvēku
Baltijas
gadā
20% piekrastes
zvejas
13 kg īpatsvars
zivju gadā
no vidēji
patērē igaunis
Igaunijas
zvejas
Baltijas jūrā

Saskaņā ar Zvejniecības stratēģiju 2014–2020
Igaunijas zvejniecības galvenais mērķis ir šīs
saimnieciskās nozares ilgtspējīga attīstīšana, kā arī Šeit un turpmāk sniegtie dati ir
zivju produkcijas konkurētspējas celšana kā iekšējā, tā no 2017.g., ja nav norādīts
arī ārējā tirgū. Zvejas produktu patēriņš Igaunijā precīzāk
pieaug, tomēr, salīdzinot ar citām jūras valstīm, tas ir
pieticīgs. Lielākā daļa produkcijas tiek eksportēta. Igaunijas jūras teritorijas nozveju
lielākoties veido reņģes un brētliņas, kas galvenokārt tiek pārstrādātas cilvēku uzturam.
Lielākā daļa Igaunijas zvejas resursu ir vērtēti kā ilgtspējīgi.
Zveja, acīm redzot, ir senākais jūras teritorijas izmantošanas veids ar ilgstošām
tradīcijām. Labākās zvejas vietas, kurās iespējams uzstādīt pasīvos zvejas rīkus, kā arī
vietas zvejai ar traļiem ir ierobežotas. Lai arī saskaņā ar likumu zvejnieks var zvejas
rīkus uzstādīt ļoti plašā jūras teritorijā, precīzu zvejas vietas izvēli nosaka lielākoties
zvejnieku savstarpējā vienošanās, turklāt zvejas rīki netiek uzstādīti vietās, kurās
iepriekšējos gados zvejas rīkus ir uzstādījis cits zvejnieks.
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5.1.2. Telpiskais novietojums
Igaunijas jūras teritorijā zveja ar pelaģiskajiem traļiem ir intensīvāka Somijas līča
rietumu daļā, ekonomiskajā zonā, kas stiepjas no Sāremā salas uz rietumiem, kā arī
teritorijā no Roņu salas uz austrumiem. Zveja ar traļiem netiek veikta Veinameri
šaurumā, Pērnavas līcī, kā arī citur jūras teritorijā, kur dziļums ir mazāks par 20 m.
Igaunijā traleru flote un kopējā nozveja ar traļiem ir pēdējo desmit gadu laikā
samazinājusies. Nozveja ar traļiem ir kritusies galvenokārt brētliņu kvotas
samazināšanās dēļ.
ZVEJAS AR TRAĻIEM INTENSITĀTE

Piekrastes zvejas apgabalu vidū, raugoties gan no zvejas jaudas, gan arī ienākumu
viedokļa, vislielākā nozīme ir Pērnavas līcim. Ar nozveju, kas ir lielāka par vidējo,
izceļas arī Sūrveins, Sāremā dienvidu piekraste pie Serves pussalas, kā arī daži apvidi
Somijas līča austrumu daļā. Visos uzskaitītajos apvidos pavasarī ar stāvvadiem tiek
ķertas reņģes. Šāds zvejošanas veids sniedz lielu zvejas jaudu. Nozveja tomēr
neatspoguļo to, cik intensīvi zvejnieki izmanto jūras teritoriju. Zvejnieki intensīvi
darbojas arī tādos apgabalos, kur nozveja gan ir mazāka, bet tiek ķertas zivis, kuras ir
dārgākas par reņģēm. Tas, cik ļoti jūras teritorija tiek izmantota zvejošanai, ir atkarīgs
arī no piekrastes iedzīvotāju skaita.
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PIEKRASTES ZVEJAS INTENSITĀTE

Igaunijas jūras teritorijā zvejošana ir pilnīgi aizliegta tikai dažos ierobežotos apgabalos
galvenokārt zivju aizsardzības nolūkā. Zivis lielākoties netiek ķertas arī ostu ūdeņos un
intensīvi izmantojamajās kuģošanas ceļu teritorijās. Pārējā jūras teritorijā atkarībā no
apvidus un perioda zveja tiek veikta vairāk vai mazāk intensīvi.

5.1.3. Plānojuma risinājums
Zveja tiek veikta visā Igaunijas jūras teritorijā, izņemot tiesību aktos noteiktajos zvejas
lieguma apgabalos. Jūras teritorijas plānojums sniedz no jūras kopīgās lietošanas
izrietošās pamatnostādnes un nosacījumus.
Zvejniecības telpiskās prioritātes Igaunijas jūras teritorijā ir:
- Nārsta vietu saglabāšana zvejas resursu dabiskai atjaunošanai
- Brīva piekļuve zvejas vietām (piekrastes zveja un zveja ar traļiem), zvejas
ostām un izkraušanas vietām, lai nodrošinātu zvejas resursu efektīvu
izmantošanu.
Pamatnostādnes:
1. Piekrastes un atpūtas zvejas norise ir intensīvāka piekrastes tuvumā un
apgabalos, kur jūra ir seklāka.
2. Ir jāsaglabā dažādos jūras teritorijas apgabalos esošās būtiskās nārsta vietas.
Nārstošanai ir piemērotas piekrastes tuvumā esošās vietas, kuras ir pasargātas
no viļņošanās, jo īpaši Veinameri šaurums, tāpat arī pussalu gali (bute) un
atklātās jūras sēkļi (rudens reņģe, bute).
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Nosacījumi:
1. Bara zivju (reņģu un brētliņu) ķeršanai paredzētā zveja ar traļiem Igaunijā ir
atļauta jūras teritorijā, kas ir dziļāka par 20 m. Seklākās vietās zveja ar traļiem
bojātu jūras dibenu un tādējādi arī bioloģisko daudzveidību.
2. Būvējot ostas un tiltus, attīstot akvakultūru, uzstādot cauruļvadus, vēja
ģeneratorus, ceļa uzbērumus un siltumsūkņus, iegremdējot jūras dibenā kabeļus
un tamlīdzīgi, atļaujas procedūras gaitā ir jāpārliecinās, ka tas neatstās negatīvu
iespaidu uz zivju nārsta vietām.

5.1.4. Izrietošā ietekme
Dabiskā vide
Attiecībā uz zvejniecību jūras teritorijas plānojums, salīdzinot ar līdzšinējo kārtību,
neparedz būtiski atšķirīgu telpisko izmantošanu, tāpēc plānojuma ieviešana neradīs
papildu ietekmi uz dabas vidi. Attiecībā uz dabas vidi plānojums nosaka vispārējas
atbalstošās pamatnostādnes: saglabājas dziļuma ierobežojums zvejai ar traļiem, kas
nodrošina jūras dzīvotņu un biotu saglabāšanos jūras daļās ar lielu bioloģisko
daudzveidību, kur ūdens dziļums ir mazāks par 20 m. Plānojums izceļ nepieciešamību
saglabāt nārsta vietas, kas palīdz nodrošināt zvejas resursu ilgtspējību.
Cita veida jūras izmantošanas kopējā ietekme ir apskatīta IeIz ziņojumā, kur der
pievērst uzmanību, piemēram, tam, kādu izrietošo ietekmi uz zveju atstāj plānotā vēja
enerģētikas un akvakultūras attīstības plānu ieviešana.
Sociālā un kultūras vide
Attiecībā uz zvejniecību jūras teritorijas plānojums, salīdzinot ar līdzšinējo kārtību,
neparedz būtiski atšķirīgu telpisko izmantošanu, tāpēc plānojuma ieviešana neradīs
papildu ietekmi uz sociālo un kultūras vidi. Plānojums attiecībā uz zvejniecību kā
tradicionālo jūras izmantošanas veidu nosaka pamatnostādnes, kuras pieļauj nozares
ilgtspējīgu attīstību. Jūras teritorijas daudzpusīgākas izmantošanas dēļ nedrīkst būtiski
samazināties nozveja un no zvejas gūstamie zvejnieku ienākumi.
Ekonomiskā vide
Attiecībā uz zvejniecību jūras teritorijas plānojums, salīdzinot ar līdzšinējo kārtību,
neparedz būtiski atšķirīgu telpisko izmantošanu, tāpēc plānojums neatstāj tiešo
saimniecisko ietekmi uz nozari. Tajā pašā laikā ir svarīgi saglabāt esošās nārsta un
zvejas vietas, lai būtu nodrošināta arī Igaunijas zivsaimniecības nozares konkurētspēja
un ieguldījuma saglabāšanās Igaunijas tautsaimniecībā. Zvejniecība Igaunijas
tautsaimniecībā ir būtiska uzņēmējdarbības nozare un darba devējs.
Zvejniecībai piemērotās jūras teritorijas lielākoties neierobežo citu saimniecisko
nozaru darbību. Zvejniecība veicina piekrastes kultūras un citu ar to saistīto
saimniecisko nodarbošanos saglabāšanos, kas savukārt veicina uzņēmējdarbības
attīstību, nodarbinātību un jaunu darbavietu radīšanu piekrastes teritorijā. Zvejniecībai
ir liels attīstības un eksporta potenciāls, kā arī vērā ņemams potenciāls ārējām
investīcijām.
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Ietekme uz veselību
Zvejošana dod cilvēkiem iespēju bagātināt savu uzturu ar zivīm un zivju produktiem,
kuri satur veselībai noderīgus komponentus, tādējādi palīdzot samazināt dažādu
saslimšanu (piem., sirds un asinsvadu sistēmas) risku. Tomēr ir arī zināms, ka zivju
taukos uzkrājušies piesārņotāji (dioksīni u.c.) var noteiktos apstākļos apdraudēt
veselību. Lai no tā izvairītos, var samazināt patērējamo daudzumu, kā arī dot priekšroku
zivīm ar zemāku tauku saturu un jaunākām zivīm.

5.2. Akvakultūra: zivju audzēšana, aļģu un gliemju
audzēšana
5.2.1. Pašreizējā situācija
Akvakultūra ir jūras nozare ar lielu potenciālu, kuras līdzsvarotā attīstība stiprina
ekonomisko konkurētspēju un veicina jūras vides stāvokļa uzlabošanos.
Akvakultūra jeb zivju, gliemju, vēžveidīgo un
no zivju, vēžveidīgo
ūdensaugu (piemēram, aļģu) audzēšana ir viens no 50% no zivju,
un
gliemju
produkcijas
vēžveidīgo
un
visātrāk augošajiem jūras nozares sektoriem pasaulē.11
pasaulē gliemju
iegūst
Igaunijā līdz šim tiek audzētas tikai zivis, kas tiek
akvakultūras
ceļā
produkcijas
galvenokārt darīts iekšzemes ūdeņos un slēgtās zivju
iegūst
cilvēku
strādā
audzēšanas sistēmās, taču tiek attīstītas tehnoloģijas 65 000pasaulē
akvakultūras
ceļā
Eiropā
akvakultūras
audzētavu izveidei atklātajā jūrā. No pārdotās
nozarē
000 cilvēku strādā
akvakultūras produkcijas vislielāko daļu Igaunijā 65
Eiropā
veido varavīksnes forele, kuras īpatsvars ir audzis no
akvakultūras
gada uz gadu (2017.g. 81%). Līdzās varavīksnes
nozarē
forelei tiek audzētas un pārdotas arī citas zivju sugas:
Arktikas palija, zutis, Āfrikas sams, karpa, sams,
Sibīrijas un Krievijas store un baltais amūrs. Platspīļu upesvēža īpatsvars no
akvakultūras produkcijas veido 0,1%. Pēdējos gados ir būtiski augušas zināšanas par
aļģu un gliemju audzēšanas iespējām Baltijas jūras reģionā. Ir gaidāms, ka tuvākajos
gados tiks izveidotas aļģu un gliemju audzētavas arī Igaunijas piekrastes jūrā. Jau ir
uzsākti sārtaļģu (furcelāriju) un ēdamo mīdiju audzēšanas mēģinājumi Veinameri
šaurumā, Rīgas jūras līcī un Baltijas jūras centrālajā daļā, cerot atrast Igaunijas
apstākļiem piemērotu ražošanas tehnoloģiju. Saistībā ar aļģu audzēšanu ir uzsākti
pirmie inovāciju projekti audzēšanas tehnoloģiju attīstīšanai. Pēc privātā sektora
iniciatīvas ir uzsākta gliemju audzētavu attīstīšana. Citās Baltijas jūras valstīs gliemju
un aļģu audzēšana ir jau parādījusi lielu potenciālu jūras vides eitrofikācijas
samazināšanai.
“Zvejniecības stratēģija 2014-2020” izvirza pamatnostādni koncentrēties uz tādu
akvakultūras sugu audzēšanu, kurām ir skaidras konkurences priekšrocības kā Igaunijas,
tā arī Eiropas tirgū.

11

FAO 2018 http://www.fao.org/3/i9540en/I9540EN.pdf
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Igaunijas jūras teritorijā ir liels potenciāls mīdiju audzēšanai. Pamatojoties uz
pašreizējām zināšanām, mīdiju audzēšanas ražīgums Igaunijas atklātajā jūrā,
izmantojot labākās reģionālās tehnoloģijas, būtu tikpat liels kā Dāņu šaurumos, un lielo
fermu ražošanas izmaksas no saimnieciskā viedokļa būtu konkurētspējīgas.

5.2.2. Telpiskais novietojums
Bezmugurkaulnieku un aļģu akvakultūrai piemēroto teritoriju noskaidrošanai un mīdiju
audzēšanas potenciāla noteikšanai tika izmantota labākā pieejamā informācija par
konkrētās jūras teritorijas fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām, kā arī jūras dibena biotu
un dzīvotnēm. Akvakultūrai piemēroto teritoriju noteikšanai tika izmantotas modelētās
nozarē būtiskāko bezmugurkaulnieku un makroaļģu augšanas potenciāla kartes.
Saskaņā ar jūras teritorijas plānojuma pamatapsekojumu gliemju audzēšanai
piemērotās teritorijas galvenokārt atrodas uz rietumiem no Sāremā un Hījumā. Aļģu
audzēšanai ir perspektīva arī Veinameri šaurumā un Somijas līča rietumu daļā. Kartes
tika izveidotas ar EMKF projekta “Akvakultūras reģionālo plānu izveide iespējamā
vides sloga kontrolēšanai” atbalstu.
AĻĢU AUDZĒŠANAI PIEMĒROTĀS TERITORIJAS
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PIETEIKTĀS AKVAKULTŪRAS TERITORIJAS
(PAMATOJOTIES UZ APBŪVES ATĻAUJĀM)
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Interese pret nozares attīstīšanu ir liela. Saskaņā ar 2019.g. februāra datiem apbūves
pieteikumu stāvoklis akvakultūras nozarē ir sekojošs.
Ir paredzams, ka akvakultūrai, jo īpaši mīdiju audzēšanai, un vēja ģeneratoru
uzstādīšanai ir pozitīva kopējā ietekme. Vēja ģeneratoru pamati ir piemērota vide
gliemju audzēšanai, kā arī sniedz labvēlīgus risinājumus fermu līniju nostiprināšanai.

5.2.3. Plānojuma risinājums
Jūras teritorijas plānojums nenosaka zivju audzēšanai piemērotās teritorijas, jo zivju
audzēšanas tehnoloģija atklātā jūrā vēl tiek tikai attīstīta, tāpēc teritoriju noteikšana
būtu pāragra. Audzētavu attīstība tiek virzīta ar pamatnostādņu un nosacījumu
palīdzību. Jūras teritorijas plānojums norāda aļģu un gliemju audzēšanai piemērotās
teritorijas (iepriekš sniegtajās shēmās). Aļģu un gliemju audzēšanas attīstīšana ir
iespējama arī ārpus piemērotajām teritorijām, taču tur šī nodarbe var nebūt lietderīga.
Jūras teritorijas plānojums sniedz aļģu un gliemju audzēšanas attīstīšanai
pamatnostādnes un nosacījumus.
Akvakultūras telpiskās prioritātes Igaunijas jūras teritorijā ir:
-

Akvakultūras līdzsvarota attīstīšana dabiski piemērotās vietās.

Zivju audzēšana
Pamatnostādnes:
1. Akvakultūrā tiek atbalstīti tā sauktie klastera risinājumi: zivju audzēšana, kas
rada jūrā barības vielas, tiek kombinēta ar aļģu un/vai gliemju audzēšanu, kas
liekās barības vielas novērš. Tomēr dažādus akvakultūras veidus ir iespējams
attīstīt arī atsevišķi, taču tad zivju audzēšanas gadījumā ir jāveic barības vielu
likvidēšanas kompensācijas pasākumi.
2. Izveidojot zivju audzētavas, priekšroka tiek dota dziļākām un atklātākām jūras
teritorijām, lai samazinātu piesārņojuma lokālo ietekmi. Atklātās jūras teritorijā
barības vielas izklīst ūdens intensīvās kustības dēļ daudz labāk, turklāt
dziļākajos jūras teritorijas reģionos parasti ir mazāk biotas (dzīvotnes jūras
dibenā, zivju nārsta vietas u.c.), uz kuru tiktu atstāta ietekme.
3. Ir svarīgi iesaistīt zvejniekus akvakultūras platību apkopes darbos, lai mazinātu
ar zvejošanu saistītās nodarbinātības sezonalitāti.
Nosacījumi:
1. Izveidojot zivju audzētavas, barības vielu likvidēšanai ir jāveic kompensācijas
pasākumi, tai skaitā saimnieciski mazvērtīgāko zivju izķeršana, aļģu un gliemju
audzēšana.
2. Akvakultūras teritorijas netiek plānotas valsts aizsardzības vajadzībām
nepieciešamajā teritorijā.
3. Akvakultūras teritorijas netiek plānotas uz kuģošanas ceļiem.
4. Akvakultūras teritorijas netiek plānotas STS (no kuģa uz kuģi) teritorijā.
5. Zivju audzēšana netiek plānota aizsargājamajos dabas objektos.
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6. Atļauju izsniegšanas procedūras/IVN līmenī, pieņemot lēmumus saistībā ar
akvakultūras platību atrašanās vietām un tehnoloģiskajiem risinājumiem, ir:
a. jāizvērtē ietekme uz zivju nārsta vietām un jānosaka ietekmi mazinošie
vides pasākumi;
b. jāsadarbojas ar Aizsardzības ministriju, lai noskaidrotu vēsturisko
sprādzienierīču un citu bīstamo objektu atrašanās iespējamību
interesējošajā teritorijā;
c. ja ir pārklāšanās ar ūdens satiksmes teritoriju, tad jāprecizē
mijiedarbība sadarbībā ar Jūrlietu pārvaldi;
d. ja ir pārklāšanās ar kultūras pieminekļiem, tad jāprecizē mijiedarbība
sadarbībā ar Kultūras mantojuma pārvaldi;
e. ja ir pārklāšanās ar atradnēm, tad jāprecizē mijiedarbība sadarbībā ar
Zemes pārvaldi;
f. ja ir pārklāšanās ar atkritumu izgāšanas teritoriju, tad jāprecizē
mijiedarbība sadarbībā ar Vides pārvaldi;
Aļģu un gliemju audzēšana
Pamatnostādnes:
1. Akvakultūrā tiek atbalstīti tā sauktie klastera risinājumi: zivju audzēšana, kas
rada jūrā barības vielas, tiek kombinēta ar aļģu un/vai gliemju audzēšanu, kas
liekās barības vielas novērš. Tajā pašā laikā aļģu un gliemju audzēšanu ir
iespējams attīstīt arī atsevišķi no zivju audzēšanas.
2. Priekšroka tiek dota gliemju un aļģu audzēšanai vēja enerģētikas teritorijās, lai
panāktu pozitīvu kopējo ietekmi.
3. Ir svarīgi iesaistīt zvejniekus akvakultūras platību apkopes darbos, lai mazinātu
ar zvejošanu saistītās nodarbinātības sezonalitāti.
Nosacījumi:
1. Akvakultūras teritorijas netiek plānotas valsts aizsardzības vajadzībām
nepieciešamajā teritorijā.
2. Akvakultūras teritorijas netiek plānotas uz kuģošanas ceļiem.
3. Akvakultūras teritorijas netiek plānotas STS (no kuģa uz kuģi) teritorijā.
4. Plānojot gliemju un aļģu audzēšanu aizsargājamajos dabas objektos,
mijiedarbība tiek precizēta sadarbībā ar Vides pārvaldi.
5. Atļauju izsniegšanas procedūras/IVN līmenī, pieņemot lēmumus saistībā ar
akvakultūras platību atrašanās vietām un tehnoloģiskajiem risinājumiem, ir:
a. jāizvērtē ietekme uz zivju nārsta vietām un jānosaka ietekmi mazinošie
vides pasākumi;
b. jāsadarbojas ar Aizsardzības ministriju, lai noskaidrotu vēsturisko
sprādzienierīču un citu bīstamo objektu atrašanās iespējamību
interesējošajā teritorijā;
c. ja ir pārklāšanās ar ūdens satiksmes teritoriju, tad jāprecizē
mijiedarbība sadarbībā ar Jūrlietu pārvaldi;
d. ja ir pārklāšanās ar kultūras pieminekļiem, tad jāprecizē mijiedarbība
sadarbībā ar Kultūras mantojuma pārvaldi;
e. ja ir pārklāšanās ar atradnēm, tad jāprecizē mijiedarbība sadarbībā ar
Zemes pārvaldi;
f. ja ir pārklāšanās ar atkritumu izgāšanas teritoriju, tad jāprecizē
mijiedarbība sadarbībā ar Vides pārvaldi;
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5.2.4. Izrietošā ietekme
Dabiskā vide
Pēdējo gadu laikā ir augusi interese pret dažādu sugu akvakultūru Igaunijas jūras
teritorijā. Plānojums telpiskā veidā nenosaka ieteicamās akvakultūras izmantošanas
teritorijas, taču norāda aļģu un gliemju audzēšanas attīstīšanai labvēlīgus reģionus, kā
arī pamatnostādnes/nosacījumus, kas cita starpā mazina ietekmi uz dabas vidi. Saistībā
ar ietekmi uz dabas vidi zivju audzēšana ir jānošķir no gliemju un aļģu audzēšanas.
Daudzus ar akvakultūras attīstīšanu saistītos vides aspektus var aplūkot un mazināt
projekta līmenī, un, ņemot vērā jūras teritorijas plānojuma vispārinājuma līmeni, tie
neiederas dotā darba izvērtējuma fokusā. Izvērtējot konkrētu atļauju ietekmi, līdzās
iepriekš minētajai ietekmei ir jāpievērš uzmanība arī akvakultūras projekta apjomam
un intensitātei, svešzemju sugu ievešanai, parazītu un slimību izplatīšanai utt.
Zivju audzētavu būtiskākā ietekme uz jūras vidi ir barības vielu izdalīšanās un
eitrofikācijas veicināšana, kā rezultātā tiek traucēts dabiskais līdzsvars, sliktākajā
gadījumā audzētavu tuvumā tiek iznīcināta biota un dzīvotnes. Zivju audzētavas radīto
ietekmi ir iespējams mazināt, izvēloties piemērotu vietu, kā arī audzētavas apjomu un
intensitāti. Jūras teritorijas plānojums nosaka zivju audzētavu izveidi ārpus
aizsargājamām dabas teritorijām vietās, kurās jūra ir dziļāka un jūras teritorija atklātāka,
kur barības vielas labāk izklīst un ietekme uz aizsargājamajā vērtībām un vidi ir mazāka.
Plānojums atbalsta tā sauktos klastera risinājumus, kuru gadījumā zivju audzēšanas
procesā ūdenī nonākošo barības vielu ietekmi palīdz mazināt kopā ar zivju audzētavām
izveidotas gliemju un aļģu audzētavas.
Aļģu un gliemju audzēšanas attīstīšana var atbalstīt jūras vides laba stāvokļa
panākšanu un saglabāšanu, jo tā veicina barības vielu novēršanu jūras vidē. Tajā pašā
laikā ir jāievēro, ka gliemju un aļģu audzēšana var radīt tādas lokālas negatīvās
parādības kā pārlieku barības vielu daudzumu jūras dibenā. Šī iemesla dēļ plānojums
atbalsta aļģu un gliemju audzēšanu, lai mazinātu citu darbības virzienu (piem., zivju
audzēšanas) ietekmi (tā sauktie klastera risinājumi), kā arī neizslēdz aļģu un gliemju
audzētavu izveidi aizsargājamās dabas teritorijās, kur akvakultūra arī varētu palīdzēt
uzlabot jūras vides stāvokli. Attīstot akvakultūru aizsargājamajās teritorijās, pirmkārt,
ir jāvadās pēc aizsargājamās teritorijas aizsardzības mērķiem un tur spēkā esošās
likumdošanas, tāpēc plānojums nosaka prasību precizēt ietekmi sadarbībā ar Vides
pārvaldi.
Sociālā un kultūras vide
Akvakultūra pieļauj jaunas ar nodarbošanās jomu saistītas piekrastes kultūras rašanos,
kā arī atbalsta tradicionālo nodarbošanos (fermu apmeklēšana, vietējās ar jūras veltēm
saistītās kulinārijas kultūras un ēstuvju rašanās/paplašināšanās, gliemju un aļģu
audzēšanai nepieciešamo laivu būvniecība vai papildaprīkojuma piedāvāšana).
Tajā pašā laikā uz jauno akvakultūras teritoriju rēķina var nedaudz samazināties
tradicionālo zvejas teritoriju platība. Tā kā iespējamo akvakultūras teritoriju platība
tomēr ir ļoti neliela (aptuveni 1 ha uz vienu fermu), tad tas nav vērtējams kā būtisks
ietekmējošais faktors. Draudus mazina nospraustās pamatnostādnes, kuras netieši
atbalsta labu ūdens kvalitāti piekrastē esošajās peldvietās. Noteiktās prasības nodrošina
jūras dibenā esošo kultūras vērtību labu stāvokli un apskati (redzamību).
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Ekonomiskā vide
Jūras teritorijas plānojums nenosaka akvakultūras teritorijas, tāpēc plānojums neparedz
tiešo saimniecisko ietekmi uz šo nozari. Tajā pašā laikā piemērotu akvakultūras
teritoriju kartēšana un to attīstīšanas nosacījumu izstrāde veicina uzņēmēju intereses
rašanos un tādējādi visas nozares attīstību.
Jūras akvakultūras nozares ieguldījums Igaunijas tautsaimniecībā uz doto brīdi ir
pieticīgs, taču šai nozarei ir attīstības un darbavietu radīšanas potenciāls, kā arī liels
ārējo investīciju un eksporta potenciāls.
Akvakultūrai piemērotās teritorijas jūrā parasti nerada šķēršļus citām saimnieciskās
darbības nozarēm, tomēr saimniecisko darbību aizsargājamajās dabas teritorijās var
bremzēt ierobežojumi un papildu vides prasības, kuras attiecas uz zivju audzēšanu.
Ietekme uz veselību
Akvakultūra dod cilvēkiem iespēju bagātināt savu uzturu ar jūras veltēm, kuras satur
dažādus veselībai noderīgus komponentus, tādējādi palīdzot mazināt dažādu
saslimšanu (piem., sirds un asinsvadu sistēmas) risku. Arī audzētavā audzētu zivju
patēriņš var radīt draudus veselībai, jo zivju taukos var būt uzkrājušies piesārņotāji
(dioksīni u.c.). Zivīs esošais piesārņotāju daudzums ir atkarīgs no audzēšanas
apstākļiem un jo īpaši barības kvalitātes. Pārtikas drošību uzrauga un atbilstošos uztura
ieteikumus sniedz Veterinārā un pārtikas pārvalde.

5.3. Jūras transports
5.3.1. Pašreizējā situācija
Jūras transports nodrošina brīvu cilvēku pārvietošanos un brīvu preču kustību
pieejamā, drošā un ilgtspējīgā veidā.
Jūras transporta nozīme mūsdienu pasaulē ir 60% preču tiek pārvadāti
nenovērtējam - 90% no starptautisko pārvadājumu
jūrutiek
60% pa
preču
apjoma veido jūras kravas pārvadājumi.
35
mln t pa
ir kopējais
preču
pārvadāti
jūru
Ar jūras transportu ir tieši saistītas arī daudzas citas
apjoms, kas tiek
t ir kopējais preču
nozares kā jūrā, tā uz sauszemes, sākot ar kuģu 35 mlnpārkrauts
Igaunijas
apjoms,
kas tiek
būvniecību un remontu, ostu un loģistikas sektoru un
ostās
Igaunijas
beidzot ar jūrniecības izglītību, kā arī zinātnes un 10 mlnpārkrauts
ceļotāju
gadā
ostās
(2017.
g.)tiek
attīstības darbību. Ar jūrniecību tiešā veidā saistītajās
pārvadāti
ceļotāju gadā tiek
darbavietās Igaunijā ir nodarbināti vairāk nekā 20 000 10 mlnstarptautiskajās
pārvadāti
cilvēku (aptuveni 3,6% no nodarbinātības), un no
līnijās
starptautiskajās
jūrniecības ekonomikas nāk vairāk nekā 5% 2 mln ceļotāju
tiek
līnijās
uzņēmumu radītās pievienotās vērtības. Ja ņem vērā arī
pārvadāti starp
ceļotāju daļu
tiek
uzņēmumus, kuri ir saistīti ar jūrniecību tikai daļēji 2 mln
kontinentālo
un
pārvadāti
starp
(piemēram, loģistikas uzņēmumi, kuri darbojas kā
salām
kontinentālo daļu
jūras, tā arī sauszemes transporta nozarē), tad minētie
un salām uz tālajiem
skaitļi ir vēl lielāki. “Transporta attīstības plāns 2014–2020” attiecībā
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kravas pārvadājumiem kā prioritāti izceļ nepieciešamību attīstīt cita starpā arī ūdens
transportu. Transporta attīstības plāns arī uzsver to, ka jūras ostas pilda loģistikas centru
lomu, un tāpēc tām ir nepieciešami efektīvi iekšzemes savienojumi. Igaunijas
jūrniecības politikā 2012-2020 noteikto mērķu vidū ir Igaunijas kuģniecības
starptautiskās konkurētspējas celšana, kā arī kravu un pasažieru pārvadājumu
palielināšana cauri Igaunijas ostām.

5.3.2. Telpiskais novietojums
Intensīvākā kuģu satiksme ir koncentrējusies ap kuģošanas ceļu, kas stiepjas pāri
Baltijas jūras centrālajai daļai un gareniski pāri Somijas līcim. Būtiska šī kuģošanas
ceļa daļa stiepjas arī Igaunijas ūdeņos. Šķērsām pāri Somijas līcim dominē starp Tallinu
un Helsinkiem kursējošā pasažieru prāmju satiksme ar teju 6000 reisiem gadā.

Izvilkums no portāla MarineTraffic: Global Ship Tracking Intelligence | AIS Marine Traffic

Pasažieru prāmju satiksmes apjomu ietekmē cita starpā gaisa pārvadājumi starp
Helsinkiem un pasaules lielākajām pilsētām, piemēram, līnijā Tallina-Helsinki pieaug
Āzijas tūristu īpatsvars. Pavisam jaunu situāciju radītu tuneļa izveide starp Tallinu un
Helsinkiem. Kravas pārvadājumu apjoms līdzīgi kā citviet pasaulē nākotnē drīzāk
pieaugs. Ņemot vērā Baltijas jūras dabiskos ierobežojumus, būtiski nepalielināsies
kuģu izmēri, bet gan satiksmes intensitāte.
Ievērojamu daļa jūras teritorijā notiekošās kustības veido zvejas kuģi. Neņemot vērā
seklajā piekrastes jūrā notiekošo piekrastes zveju, traleru satiksme galvenokārt notiek
starp ostām, kuras pieņem zivis, un zvejas vietām. Zvejas vietās kustība notiek, atstājot
raksturīgo, liektas līnijas formas pēdu (skat. Zvejas ar traļiem intensitātes zīmējumu
5.1.2 nodaļā).
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Ostas
Tirdzniecības ostu vidū lielākās ir Mūga (Muuga) (2017. gadā to apmeklēja 1157
ārvalstu kuģu) Paldiski Ziemeļu osta (Paldiski Põhjasadam) (993), Paldiski Dievnidu
osta (Paldiski Lõunasadam) (844) un Sillamē (Sillamäe) (703). Tām seko Pērnava un
Kunda (405). Visās šajās ostās tiek pārkrautas dažādas preču grupas, zināmā mērā ir
notikusi specializācija, un visām ostām ir plāns paplašināties un/vai dažādot darbību.
Sezonāli līdzās tirdzniecības kuģniecībai lomu spēlē arī atpūtas kuģniecība. Visvairāk
mazizmēra kuģu satiksme palielina satiksmes intensitāti mūsu jūras teritorijā laikā no
maija līdz septembrim. Mazās ostas, kurās piestāj visvairāk mazizmēra kuģu, ir Tallinas
Vanasadama jahtu osta un Naissāres osta. Jūras teritorija ar vislielāko mazizmēra kuģu
satiksmi ir Tallinas līcis un tā apvidus rietumu daļa līdz Lohusalu un austrumu daļa līdz
Prangli. Vēl ievērojamu mazizmēra kuģu skaitu uzņem Kuivastu, Dirhamas, Ringsu,
Pērnavas, Hāpsalas un Kuresāres ostas, tāpēc starp šiem apvidiem ir lielāka mazizmēra
kuģu satiksmes intensitāte.
OSTU TĪKLS

Aptuveni pusi no mazizmēra kuģu apmeklējumiem Igaunijas ostās veic zem Somijas
karoga kuģojošie mazizmēra kuģi, Igaunijas mazizmēra kuģu apmeklējumi veido tikai
trešdaļu. Vietējā satiksme drīzāk notiek starp kaimiņu ostām, bet ārvalstu mazizmēra
kuģi drīzāk kuģo gar piekrasti, apmeklējot pēc kārtas dažādas ostas. Ārkārtēju
satiksmes situāciju rada atklātās jūras burāšanas regates, kad vairāki mazizmēra kuģi
vienlaicīgi sacenšas vienā trasē, taču atkarībā no vēja un citiem apstākļiem var
izvēlēties nedaudz atšķirīgāku trajektoriju.
Atšķirībā no Baltijas jūras un Somijas līča centrālās daļas dziļajiem ūdeņiem Igaunijas
piekrastes jūra ir lielākoties sekla un bīstama, tāpēc droši kuģošanas ceļi ir pietiekami
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jāapzīmē, kā arī ir jānosaka ierobežojumi ostu ierīkošanai. Ostām piemērotākās
piekrastes vietas lielākoties jau tiek šim nolūkam izmantotas. Igaunijas tirdzniecības un
pasažieru ostu tīkls ir jau lielā mērā attīstījies un jaunu lielo ostu izveide nav paredzēta,
izņemot speciālās ostas kā, piemēram, iespējamā LNG termināla atrašanās vieta Pakri
ragā. Strauji attīstās mazo ostu tīkls - tiek sakārtotas vecās ostas un tiek būvētas arī
jaunas. No dabas viedokļa nelabvēlīga ostas atrašanās vieta nozīmē, pirmkārt, lielus
izdevumus (piemēram, atkārtota padziļināšana, lai saglabātu vēlamo dziļumu,
palielināta nepieciešamība pēc navigācijas zīmēm u.tml.).

5.3.3. Ledus ceļi
Piemērotu laika apstākļu gadījumā Igaunijas jūras
teritorijā tiek izveidoti ledus ceļi, kas atvieglo uz salām
un pussalām dzīvojošo iedzīvotāju dzīvi, kā arī kalpo
par tūrisma atrakciju. Jūras teritorijā ir 6 oficiālie ledus
ceļi (Heltermā–Rohukila (Heltermaa–Rohuküla),
Kuivastu–Virtsu, Terkma-Trīgi (Tärkma–Triigi),
Rohukila-Svibi
(Rohuküla–Sviby),
Lao–Kihnu,
Hāpsalu-Noarotsi
(Haapsalu–Noarootsi)).
Kad
pazīmes liecina, ka ir izveidojusies ledus ceļa izveidei
piemērota ledus sega, tad Jūrlietu pārvaldes ledus ceļu
organizators aptur pēc Ceļu satiksmes pārvaldes
pieteikuma kuģu satiksmi.
Līdzās aukstai ziemai ceļu izveidei piemērota ledus
rašanās ir atkarīga no daudziem citiem apstākļiem
(ledus kvalitāte, sniega segas biezums uz ledus, ūdens
līmeņa svārstības u.c.). Ņemot vērā ar klimata
izmaiņām saistīto temperatūras palielināšanos ziemas
piemērotie apstākļi kļūs drīzāk retāki.

80 km ir Igaunijas ledus
ceļu kopējais garums
tam piemērotu laika
apstākļu gadījumā
25 km ir ledus ceļa
garums, kas stiepjas
starp Hījumā un
kontinentālo Igauniju;
šis ir Eiropā garākais
ledus ceļš
Hāpsalu-Noarotsi ledus ceļš
saīsina veicamo
attālumu par 10
reizēm
mēnešos, ledus ceļu izveidei

5.3.4. Plānojuma risinājums
Jūras plānojums atspoguļo navigācijas informācijā publicētos kuģošanas ceļus 12 un
nosaka satiksmes intensitāti, kā arī ūdens satiksmes teritorijas 13 , pamatojoties uz
Starptautiskas nozīmes kuģošanas ceļos, kur pārvietojas lielie kuģi un kuģu satiksme ir bieža,
teritorijas platums W tiek aprēķināts pēc formulas W = Ws + 2 (Wr + Wc), kur Ws ir kustības joslas
platums, kas vienāds ar 4 kuģu garumiem, Wc ir sadursmes novēršanai veicamajam pilnajam
apgriezienam nepieciešamais drošības attālums, kas vienāds ar 6 kuģu garumiem, un Wr ir sadursmes
novēršanai veicamajam iepriekšējam manevram nepieciešamais attālums 0,3 M.* Kuģu garums ir
analizēts, pamatojoties uz AIS datiem, un formulā kā kuģa garums ir ņemts maksimālais garums 98,5%
kuģu, kas pārvietojas pa kuģošanas ceļu. To kuģošanas ceļu gadījumā, kuriem navigācijas informācijā
līdzās ass līnijai ir publicēta arī kuģošanas ceļa teritorija, drošības attālums nav norādīts un kā teritorijas
platums ir atstāts kuģošanas ceļa teritorijas platums. To kuģošanas ceļu gadījumā, kuriem navigācijas
informācijā ir publicēta tikai ass līnija, par pamatu ņemot kuģošanas ceļa ass līniju, ir izveidota 200 m
vai 400 m plata teritorija, ņemot vērā lielākā izmēra kuģus, kas pārvietojas pa šo kuģošanas ceļu.
13 Ūdens satiksmes teritorijas ir noteiktas sadarbībā ar Jūrlietu pārvaldi saskaņā ar sekojošu metodiku.
Ūdens satiksmes teritoriju ass līnijas ir noteiktas, pamatojoties uz AIS kuģošanas trajektorijām. Vietējās
nozīmes ūdens satiksmes teritoriju gadījumā, kur pārvietojas īsāki kuģi (piemēram, zvejas kuģi, prāmji
un mazizmēra kuģi), teritorijas platums ir 400 m vai 200 m. Būtiskāko ostu gadījumā, kurām navigācijas
informācijā nav publicēti kuģošanas ceļi, ir noteikta 400 m plata ūdens satiksmes teritorija atbilstoši AIS
12
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galvenajiem kuģošanas virzieniem. Pārējā jūras teritorijā kuģu satiksme ir izkliedēta un
reta. Kuģu satiksme ir atļauta arī ārpus kuģošanas ceļiem un ūdens satiksmes teritorijas,
ja dabas apstākļi un kuģa izmēri to pieļauj un šim nolūkam pastāv nepieciešamība.
Jaunas ūdens satiksmes teritorijas izveide notiek, veicot papildu plānojumu.
Ūdens satiksmes teritorijas ir noteiktas, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt arī citus
jūras izmantošanas veidus. Tāpēc ūdens satiksmes teritorijas var pārklāties, piemēram,
ar vēja enerģētikas teritorijām. Jūras transporta un enerģijas ražošanas mijiedarbība tiks
precizēta atļauju izsniegšanas procedūras līmenī, kad noskaidrosies vēja ģeneratoru
novietojums un tehnoloģija.
Izņēmuma gadījumos kuģošanas ceļi var pārklāties ar citiem jūras izmantošanas
veidiem, tomēr šajā gadījumā jūras izmantošanā prioritāte ir kuģošanas ceļa
saglabāšanai.
Vēsturiski jūras teritorija galvenokārt ir tikusi izmantota kuģu satiksmei. Ņemot vērā
navigācijas loģiku, satiksmei tiek izmantotas ļoti plašas teritorijas - ceļa izvēle ir
atkarīga no kuģa izmēriem, teritorijā pastāvošiem draudiem, vēja un viļņošanās u.tml.
Tajā pašā laikā ierobežojumu gadījumā tas sniedz brīvākas iespējas mainīt maršrutu.
Jūras teritorijas jaunie izmantošanas veidi var daudzās vietās radīt ierobežojumus, kuru
dēļ ir jāmaina, jāierobežo vai jānovirza kuģu kustība. To darot, ir prātīgi ņemt vērā
konkrētās atrašanās vietas īpatnības, līdzšinējo satiksmes kustību un interesējošā jūras
teritorijas jaunā izmantošanas veida vajadzības, nenosakot ierobežojumus vai
nenovirzot kuģu satiksmi šaurākos “koridoros” vietās, kurās nepastāv konkurējošās
intereses. Vietās, kurās kuģošanas ceļa novietojumu nosaka dabiskie ierobežojumi,
kuģošanas ceļš ir jau lielākoties projektēts, apzīmēts un kartē atzīmēts. Šādi ceļi aizņem
salīdzinoši šaurāku teritoriju, un to novietojuma mainīšana ir sarežģīta vai neiespējama.
Ūdens satiksmes teritoriju malās esošās salīdzinoši platās buferzonas (norādītas jūras
teritorijas portālā sniegtajā kartē, skat. mereala.hendrikson.ee) sniedz lielāku brīvību
telpas atdalīšanai citu izmantošanas veidu vajadzībām, tomēr atstājot pietiekami daudz
vietas arī kuģu satiksmei.

kuģošanas trajektoriju novietojumam (piemēram, Sāremā, Vēres (Veere) osta). Vietā, kur ūdens
satiksmes teritorija šķērso seklumu vai aizsargjoslu, teritorijas platums ir samazināts, ņemot vērā reģionā
kuģojošo kuģu izmēru. Vietā, kur AIS kuģošanas trajektorijas izklīst un vairs nevirzās vienā skaidrā
virzienā, ūdens satiksmes teritorija tiek izbeigta.
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JŪRAS TRANSPORTS

Jūras transporta telpiskās prioritātes Igaunijas jūras teritorijā ir:
- Starptautiskie kuģošanas ceļi
- Jūras savienojums ar lielajām un mazajām salām
- Strādājoša transporta infrastruktūra: izveidojies ostu tīkls kopā ar
iespējamām jaunām mazajām ostām no dabas viedokļa piemērotās vietās
Pamatnostādnes:
1. Ūdens satiksmes teritorijas var pārklāties, piemēram, ar vēja enerģētikas
teritorijām, akvakultūras teritorijām un citiem jūras izmantošanas veidiem.
Mijiedarbība tiks precizēta atļauju izsniegšanas procedūras līmenī.
2. Jaunas mazās ostas tiks izveidotas no dabas viedokļa piemērotās vietās un
piemērotā dziļumā, lai novērstu nesaprātīgi lielu vides ietekmi un izdevumus,
ko prasa padziļināšana un aizsardzība pret viļņošanos u.tml.
3. Ostu tīkla izveidē līdzās dabiskajai piemērotībai ir jāvadās pēc tā, lai būtu
nodrošināta iespēja droši pietauvoties optimālos attālumos (buru jahtas vidējais
ceļa garums ir aptuveni 30 jūdzes, t.i., 6 stundas ilgs ceļš ar vidējo ātrumu 5
mezgli) un lai motorjahtām būtu nodrošināta degvielas uzpildes iespēja
pietiekamā attālumā.
Nosacījumi:
1. Plānojot citus izmantošanas veidus, būtu jāizvairās no kuģošanas ceļu
novietojuma izmaiņām un būtisku ierobežojumu noteikšanas kuģu satiksmei.
Nenovēršami nepieciešamu izmaiņu iespējamība ir atkarīga no konkrētās
atrašanās vietas, un šādu izmaiņu veikšanai ir nepieciešama Jūrlietu pārvaldes
piekrišana.
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Drošas ūdens satiksmes nodrošināšanai un objektu aizsardzībai cilvēka veidotie
objekti (piem., zivju sprosti, niršanas vietas u.tml.) ir jāapzīmē atbilstoši spēkā
esošajiem tiesību aktiem.
3. Jūrā uzstādāmie objekti nedrīkst traucēt ūdens satiksmes dalībniekiem izšķirt
navigācijas zīmes vai ugunis, kā arī šiem objektiem ir jābūt apzīmētiem
atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem.
4. Izveidojot jaunu aizsargājamu dabas objektu, ir jārēķinās ar kuģošanas ceļiem,
pielāgojot aizsargājamā objekta telpas formu esošajam kuģošanas ceļam.
5. Jaunu navigācijas zīmju uzstādīšana ir iepriekš jāsaskaņo ar Jūrlietu pārvaldi,
kura pārbauda plānoto apzīmējumu piemērotību un pietiekamību ūdens
satiksmes drošības nodrošināšanai. Tāpat pārvalde saskaņo navigācijas zīmju
iedarbības teritorijā veicamo būvniecību vietās, kur, piemēram, augsti objekti,
papildu apgaismojums vai tamlīdzīgi var, raugoties no jūras puses, apgrūtināt
pastāvīgo zīmju un to uguņu izšķiršanu. Nepieciešamības gadījumā no tā
izrietoši ierobežojumi tiek noteikti arī uz sauszemes.
6. Ja ir pārklāšanās ar vēja enerģētikas attīstības teritoriju, tad mijiedarbība tiek
precizēta sadarbībā ar Jūrlietu pārvaldi. Mērķis ir izmantot jūras teritoriju
daudzfunkcionāli, t.i., rodot iespēju gan ražot elektrību, gan arī nodrošināt jūras
transporta darbību.
7. Ja ūdens satiksmes teritorija pārklājas ar esošajiem aizsargājamajiem objektiem,
tad attiecībā uz mijiedarbību tiek piemēroti dabas aizsardzības mērķi. Ir atļauta
esošo kuģošanas ceļu padziļināšana, attiecībā uz kuru tiek noteikti nosacījumi
ar ūdens īpašās izmantošanas atļauju.
8. Ūdens satiksmes teritorijai pārklājoties ar akvakultūras attīstības teritoriju,
mijiedarbība tiek precizēta sadarbībā ar Jūrlietu pārvaldi. Mērķis ir izmantot
jūras teritoriju daudzfunkcionāli, t.i., rodot iespēju gan attīstīt akvakultūru, gan
arī nodrošināt jūras transporta darbību.
9. Akvakultūras attīstības teritorija netiek plānota uz kuģošanas ceļiem, lai
novērstu bojājumus audzētavai un kuģiem.
10. Ūdens satiksmes teritorijai pārklājoties ar kuģu vrakiem, tie tiek uzskatīti par
kultūrvēsturiskiem atradumiem, tāpēc izmantošanas nosacījumi tiek noteikt
sadarbībā ar Kultūras mantojuma pārvaldi.
11. Ja ir pārklāšanās ar miera zonu, tad pašvaldības ģenerālplāns tiek sastādīts
sadarbībā ar Jūrlietu pārvaldi, lai būtu ņemtas vērā gan jūras transporta, gan arī
miera zonas vajadzības.
2.

Priekšlikums:
Jūras plānojums iesaka ieviest sekojošu ostu funkcionālo klasifikāciju. Piedāvātā
klasifikācija ļauj novērtēt ostu tīkla darbību un reģionālo līdzsvaru, kā arī rada labāku
pamatu ostu darbībai nepieciešamo resursu sadalei. Līdzšinējais iedalījums neatspoguļo
ne ostu nodarbošanās sfēru, ne arī izmērus, no kuriem izriet vērā ņemamā vides ietekme
un telpiskās vajadzības gan uz sauszemes, gan jūrā.
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Ieteicamā funkcionālā klasifikācija
Osta valsts aizsardzības vajadzībām
Paredzēta tikai kara kuģu un jūras kara
palīgkuģu pietauvošanai un
apkalpošanai.
Osta valsts pārvaldības uzdevumiem
Paredzēta tikai to kuģu pietauvošanai un
apkalpošanai, kuri veic valsts
pārvaldības uzdevumus; nav
piemērojama Ostu likuma nodaļa, kura
nosaka drošības prasības.
Tirdzniecības osta
Tai skaitā liela zvejas osta, remonta
osta.
Pasažieru osta
Tai skaitā prāmju osta.
Osta, kas uztur sakarus ar mazajām
salām Svarīga no reģionālpolitiskā
viedokļa. Ir jāapsver glābšanas un
piesārņojuma novēršanas spējīguma
nepieciešamība. Tajā pašā laikā var
kalpot par viesu ostu.
Zvejas osta
Pēc būtības mazā osta, var būt saistīta
ar traļu zveju.
Mazā osta
Tai skaitā viesu osta, mītnes osta, laivu
osta.
Vienas ģimenes osta
Ierakstīta locijā, bieži vien bijusī laivu
pieturvieta ar nelielu peldošo piestātni.
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Klasifikācija jūras teritorijas
plānojuma zīmējumā

Osta

Mazā osta

Jūras plānojumā neatspoguļo

Viena un tā pati osta var pildīt vairākas funkcijas. Izņēmums ir ostas valsts aizsardzības
vajadzībām un valsts pārvaldības uzdevumiem, kuru funkcija ir noteikta likumā.
Plānojuma sastādīšanas gaitā netiek noteikti esošo ostu veidi - katra osta varēs to
nākotnē noteikt pati, vadoties pēc savas patiesās nodarbošanās, pēc tā, kādus kuģus tā
apkalpo un kādus pakalpojumus piedāvā. Piedāvātās klasifikācijas mērķis ir nodrošināt
to, lai ostas tiktu vērtētas uz līdzīgiem pamatiem.

5.3.6. Izrietošā ietekme
Dabiskā vide
Attiecībā uz jūras transportu jūras teritorijas plānojums, salīdzinot ar līdzšinējo kārtību,
kopumā neparedz atšķirīgu jūras telpisko izmantošanu, tāpēc plānojuma ieviešana
neradīs papildu ietekmi uz dabas vidi. Līdzās oficiālajiem kuģošanas ceļiem un
esošajām ostām plānojumā ir norādītas arī tā sauktās ūdens satiksmes teritorijas, kuras
ir noteiktas, pamatojoties uz reālu izmantošanas intensitāti. Ūdens satiksmes teritoriju
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noteikšana nerada nelabvēlīgu ietekmi uz dabas vidi, jo šīs teritorijas atspoguļo
pastāvošo situāciju, turklāt aizsargājamo dabas objektu teritorijās prioritāte ir dabas
aizsardzības mērķiem.
Attiecībā uz dabas vidi pozitīvi ir vērtējams plānojumā izvirzītais priekšlikums ieviest
ostu funkcionālo klasifikāciju, kas palīdz labāk saprast, kādas darbības tiek ostās
veiktas un kāds ir ostu raksturs, tādējādi spējot labāk rēķināties ar izrietošo ietekmi uz
vidi un plānot šīs ietekmes mazināšanai nepieciešamos resursus.
Daudzus ar jūras transportu saistītos vides aspektus ir iespējams aplūkot un mazināt
projekta līmenī. Aspekti, kuriem jāpievērš uzmanība darbību ieviešanā, ir, piemēram,
kuģošanas ceļu un ostu padziļināšana, kuģu radīto viļņu ietekme uz dzīvotnēm un
dažādām sugām, krasta erozija (specifiska tēma Tallinas līča reģionā), svešzemju sugu
izplatīšanas risks, jūras un gaisa piesārņojuma tēma, jūras transporta troksnis u.c.
Sociālā un kultūras vide
Attiecībā uz jūras transportu jūras teritorijas plānojums, salīdzinot ar līdzšinējo kārtību,
neparedz atšķirīgu telpisko izmantošanu, tāpēc plānojuma ieviešana neradīs papildu
ietekmi uz sociālo un kultūras vidi. Plānojums palielina resoru sadarbības efektivitāti,
kas nodrošina gan jūras dibena kultūrvērtību, gan arī atpūtas zonu saglabāšanos. Pastāv
drauds, ka kuģu kapteiņi neakceptēs jaunās jūras izmantošanas teritorijas, kas no vienas
puses var radīt saimnieciskos zaudējumus, bet no otras palielina kuģošanas riskus.
Jaunas jūras kultūras (piemēram, akvakultūras, vēja enerģētikas) attīstīšana prasa
nepārtrauktu un mērķtiecīgu informēšanu.
Ekonomiskā vide
Attiecībā uz jūras transportu jūras teritorijas plānojums, salīdzinot ar līdzšinējo kārtību,
neparedz būtiski atšķirīgu telpisko izmantošanu, tāpēc plānojums neatstāj tiešo
saimniecisko ietekmi uz nozari. Ūdens satiksmes teritoriju noteikšana plānojumā
neatstāj tiešo ietekmi uz jūras transporta nozares saimniecisko darbību, jo teritoriju
noteikšana tika veikta, pamatojoties uz pašreizējo situāciju un tuvākajām perspektīvām
(t.i., uz izmantošanas intensitātes pamata).
Jūras transports (tai skaitā kuģniecība un ostu darbība) ir Igaunijai būtiska saimnieciskā
nozare, kura ir arī ļoti liels darba devējs. Jūras transportam piemērotās jūras teritorijas
lielākoties neierobežo citu saimniecisko nozaru darbību. Kuģniecību var ierobežot
aizsargājamās dabas teritorijas, kurās var būt noteiktas papildu vides prasības attiecībā
uz kuģniecību. Pretrunas var rasties, pārklājoties kuģošanas ceļiem ar akvakultūras
teritorijām, taču nosacījums, ka akvakultūra netiek plānota uz kuģošanas ceļiem,
nepieļauj konfliktu rašanos. Tāda pati situācija ir arī attiecībā uz vēja enerģētiku. Jūras
transportam (tai skaitā mazo ostu attīstībai) ir pozitīva ietekme uz saimnieciskajām
darbībām, kuras ir saistītas ar jūras tūrismu un rekreāciju. Ostu darbība atbalsta citu
jūras izmantošanas nozaru darbību (tai skaitā zvejniecību, jūras tūrismu, rekreāciju,
elektrības ražošanu, jūras glābšanu, valsts robežas apsargāšanu, piesārņojuma
novēršanu un ar valsts aizsardzību saistītās darbības).
Jūras transporta nozarei ir liels attīstības un inovāciju potenciāls.
Ietekme uz veselību
Plānojuma risinājuma ieviešana neradīs būtiskas izmaiņas attiecībā uz jūras transportu
(intensitātes pieaugumu u.tml.), tāpēc nelabvēlīgu ietekme uz veselību netiek radīta.
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5.4. Jūras glābšana, piesārņojuma novēršana un valsts
robežas apsargāšana
5.4.1. Pašreizējā situācija
Raugoties no jūras teritorijas izmantošanas intensitātes un jūras transporta ātra
pieauguma viedokļa, jūras glābšanai un piesārņojuma novēršanai, kā arī valsts
robežas apsargāšanai ir liela nozīme.
Organizētā glābšana Igaunijas ūdeņos aizsākās 19.
gadsimta beigās. Šobrīd par jūras glābšanu atbild
Policijas un robežsardzes pārvalde (PRP). Igaunijā
ir ātri attīstījusies brīvprātīgā jūras glābšana brīvprātīgo jūras glābēju skaits ir četru gadu laikā
četrkāršojies. 2017. gadā vidējais laiks, kādā valsts
un brīvprātīgo vienības spēj nokļūt līdz tiem,
kuriem nepieciešama palīdzība, jūrā bija 36
minūtes, bet robežūdeņos - 32 minūtes.

Vairāk

nekā

500

brīvprātīgo sertificēto
jūras glābēju Igaunijā
2018.g.

Vairāk

nekā

70

brīvprātīgo
jūras
glābšanas reaģēšanas
punktu
Igaunijā
2018.g.

Pēdējo piecu gadu laikā tiek veikti regulāri
ieguldījumi, lai celtu piesārņojuma novēršanas spēju, iegādājoties līdzekļus
(lokalizācijas bonas, jaunu PRP patruļkuģi “Raju” ar piesārņojuma novēršanas spēju)
un nosakot ostām pienākumu sastādīt piesārņojuma novēršanas plānu (2016.g. ir
pieņemti atbilstoši noteikumi; 2017.g. sākumā piesārņojuma novēršanas plāns bija 32
ostām, pārējās ostas (71), kur pastāv piesārņojuma avārijas draudi, plānu vēl nebija
sastādījušas). Piesārņojuma novēršanas spēja ir koncentrējusies ap Tallinu, kur atrodas
lielākā daļa aprīkojuma, utilizācijas un attīrīšanas rūpnīcas, kā arī Policijas un
robežsardzes pārvaldes flote.

5.4.2. Plānojuma risinājums
Jūras teritorijas plānojums nosaka ar preču iekraušanu saistītās valsts robežas kontroles
veikšanai Ship to Ship jeb STS teritoriju. Jūras plānojums nenosaka papildu
nosacījumus jūras glābšanai un piesārņojuma novēršanai.
Jūras glābšanas, piesārņojuma novēršanas un valsts robežas apsargāšanas
telpiskās prioritātes Igaunijas jūras teritorijā ir:
- Piesārņojuma novēršanas spējas palielināšana
- Jūras radaru darbība
- Ūdens transportlīdzekļu nolaišanas iespēja jūras glābšanas nodrošināšanai
- Ship-to-ship teritorijas valsts robežas kontroles veikšanai (enkurošanās vietas
Tallinas apkaimē)
Pamatnostādne:
1. Valsts robežas kontrole notiek STS teritorijās, kur ir nozīmētas enkurošanās
vietas Tallinas apkaimē. Citās attīstības teritorijās valsts robežas kontrole var
tikt veikta pamatota izņēmuma gadījumā.
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SHIP-TO-SHIP TERITORIJAS

5.4.3. Izrietošā ietekme
Dabiskā vide
Attiecībā uz jūras glābšanu un valsts robežas apsargāšanu jūras teritorijas plānojums
neparedz dabas vidi ietekmējošas izmaiņas. No dabas vides viedokļa ir pozitīvi tas, ka
plānojums kā prioritāti nosaka piesārņojuma novēršanas spējas palielināšanu.
Sociālā un kultūras vide
Jūras glābšanas spējas paplašināšanās uzlabo jūras drošību. Piesārņojuma novēršanas
spējas uzlabošanās pozitīvi ietekmē gan atpūtas vietu, gan arī kultūrvērtību stāvokļa
saglabāšanos (uzturot ūdens kvalitāti).
Ekonomiskā vide
Salīdzinot ar pašreizējo telpisko iedalījumu, jūras teritorijas plānojums neparedz
izmaiņas jūras glābšanas, piesārņojuma novēršanas un valsts robežas apsargāšanas
teritorijās, tāpēc plānojums nerada tiešo saimniecisko ietekmi. Darbības, kuras ir
saistītas ar jūras glābšanu, piesārņojuma novēršanu un valsts robežas apsargāšanu,
lielākoties nerada šķēršļus citām saimnieciskajām nozarēm, taču var noteikt papildu
ierobežojumus. Tajā pašā laikā darbībām, kuras ir saistītas ar jūras glābšanu,
piesārņojuma novēršanu un valsts robežas apsargāšanu, ir tieša saistība ar ostu darbību,
jo ir nepieciešama brīva piekļuve jūrai.
Ietekme uz veselību
Jūras glābšanas un piesārņojuma novēršanas attīstīšanai no veselības viedokļa ir
pozitīva ietekme, negatīvas ietekmes nav.
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5.5. Enerģijas ražošana
5.5.1. Pašreizējā situācija
Atjaunojamās enerģijas īpatsvara palielināšana palīdz samazināt enerģētikas
nozares ietekmi uz vidi, nostiprina energoapgādes drošību, kā arī uzlabo ilgtspējību
un saimniecisko konkurētspēju.
Igaunijas jūras teritorijā galvenais iespējamais
enerģijas avots ir vējš. Der vērst uzmanību arī uz 4149 jūras vēja ģeneratoru 94
jūras vēja parkos 11
piekrastes jūras izmantošanu dzesēšanai un
valstu ūdeņos Eiropā
siltumenerģijas ieguvei vietās, kas robežojas ar
15780
MW
- kopējā jūras vēja
blīvi apdzīvotiem reģioniem. Dažās vietās
parku jauda Eiropā
(Mūgā un Paldiski) ir jau ilgi plānota
hidroakumulācijas elektrostacija, kas ražotu 91% jūras vēja parku saražotās
elektroenerģijas ir ražots
elektrību no enerģijas, kas atbrīvojas, jūras
Eiropā
ūdenim virzoties augšup un lejup.
“Klimata politikas pamatprincipi līdz 2050. 5,9 MW - vidējā jūras vēja
ģeneratoru jauda Eiropā
gadam” kā mērķi nosaka atjaunojamo
energoresursu
izmantošanas
pakāpenisku 27,5 m - vidējais jūras dziļums
palielināšanu visos galapatēriņa sektoros.
vēja parkos
“Enerģijas apsaimniekošanas attīstības plāns 16,8% Igaunijā saražotās
2030” nosaka, ka 2030. gadā elektrības
elektroenerģijas ir iegūti
ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem
no atjaunojamiem
(uz sauszemes un jūrā) ir jāveido 50% no iekšējā
energoresursiem
elektrības galapatēriņa. Igaunijā saražotajam
siltumam 2030. gadā ir jābalstās uz atjaunojamiem energoresursiem 80% apmērā. 2050.
gadā vēja enerģija var segt trešdaļu no valsts elektrības patēriņa, orientējoši
nepieciešamais apjoms ir 1700 MW.
Jūras vēja parku izveide ir pieaugusi visā pasaulē, ir ātri augusi vēja ģeneratoru jauda
(2016.g. par 34%).14 Eiropā jūras vēja parki ir koncentrējušies Lielbritānijas, Vācijas,
Dānijas, Nīderlandes un Beļģijas ūdeņos, pirmie parki tiek plānoti arī Somijā.

5.5.2. Telpiskais novietojums Iespējamo vēja enerģētikas teritoriju
noskaidrošana.
Plānojuma sastādīšanas laikā Igaunijā nav neviena jūras vēja parka, taču interese par
nozares attīstīšanu ir liela. Līdz šim jūras vēja parki ir plānoti Igaunijas ziemeļrietumos
netālu no Hījumā, kā arī Rīgas jūras līcī. Interese ir izrādīta arī attiecībā uz jūras
teritoriju, kas atrodas uz rietumiem no Sāremā, kā arī uz rietumiem no Soelas šauruma,
kas atrodas starp Sāremā un Hījumā. Tāpat interese ir izrādīta attiecībā uz
ziemeļrietumu Igaunijā esošo Neugrundas un Krasi sēkli, kā arī Vaindo-Uhtju-Sala salu
apvidū esošo jūras teritoriju, kur ūdens dziļums ir mazāks. Visi ar vēja enerģētikas
nozari saistītie apbūves atļaujas pieteikumi ir iesniegti pirms 01.07.2015. (skat. arī
punktu 4.3).

14

http://www.tuuleenergia.ee/en/2018/02/offshore-wind-in-europe-grew-25-in-2017/#more-21771
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PIETEIKTĀS VĒJA ENERĢĒTIKAS TERITORIJAS
(PAMATOJOTIES UZ APBŪVES ATĻAUJĀM)

Uz doto brīdi nav zināms, ka Igaunijas jūras teritorijā tiktu plānota kāda saules vai viļņu
elektroenerģijas stacija. Tāpat ir mazinājusies interese par iespēju ar siltumsūkņu
palīdzību ražot siltuma enerģiju no jūras ūdens.
Jūras teritorijas plānojuma projekta izstrādes ietvarā tika analizēta Igaunijas jūras
teritorijas piemērotība vēja enerģētikas attīstīšanai (metodiku skat. shēmā 5.1 un
shematiskajās kartēs; svaru noteikšanas, klasificēšanas un rastra analīzes veikšanas
metodiku skat. 2.pielikumā).
Plānojuma projektā ir noteiktas vēja enerģētikas attīstīšanai piemērotās teritorijas. No
dabisko apstākļu viedokļa vēja enerģētikai piemērotās teritorijas tika sasaistītas ar
citām jūras izmantošanas jomām un zināmajiem ierobežojumiem, apsverot vides
aspektus un pamatoti izmantojot prasīto informāciju (skat. zemāk sniegtās shēmas un
tematiskās kartes). Šādā veidā tika atrastas teritorijas, kurās nepastāv iespējamās
pretrunas ar citiem izmantošanas veidiem vai šo pretrunu ir mazāk.
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Iepriekš aprakstītā pakāpeniskā apsvēršanas procesa ietvarā tika sastādītas shematiskas
tēmu kartes:
1. Pirmkārt, tika noteiktas
vēja enerģētikas
attīstīšanai principiāli
piemērotās teritorijas. Par
pamatu tika ņemts vēja
enerģijas potenciāls (ar
svaru 0,55), dziļums
(0,25), attālums līdz
tuvākajai augstsprieguma
apakšstacijai (0,1), ledus
rašanās iespējamība (0,06)
un viļņu augstums (0,04).
Piemērotās teritorijas ir
apzīmētas ar zaļo krāsu.

2. Otrkārt, tika analizēta
principiāli piemēroto
teritoriju pārklāšanās ar
dabas vērtībām.
Teritorijas, kuras
pārklājās, tika izgrieztas.
Esošie aizsargājamie
dabas objekti un Natura
2000 teritorijas ir
apzīmētas ar rozā
diagonālo rūtojumu, bet
plānotās jūras
aizsargājamās teritorijas ar lillā diagonālo
svītrojumu.
3. Atņemot no principāli
piemērotajām teritorijām
aizsargājamās dabas
teritorijas, tika iegūts
sākotnējais vēja
enerģētikas teritoriju
plānošanas priekšlikums.
Vēja enerģētikas
teritorijas ir apzīmētas ar
zilu diagonālo svītrojumu.
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4. No sākotnējām vēja
enerģētikas teritorijām tika
atņemta, tā sakot, vizuālā
buferzona 10 km attālumā
no piekrastes.
Vēja enerģētikas
teritorijas ir apzīmētas ar
zilu diagonālo svītrojumu.

5. Tika aplūkota vēja
enerģētikas teritoriju
pārklāšanās ar
galvenajiem putnu
migrācijas koridoriem.
Plānotās vēja enerģētikas
teritorijas nepārklājas ar
īpaši būtiskām putnu
migrācijas teritorijām.
Pārklāšanās ar lielas
nozīmes un būtiskām
teritorijām tiks ņemta
vērā, izstrādājot teritoriju
izmantošanas
nosacījumus.
Ar sarkano ir iezīmētas
teritorijas, kuras ir īpaši
būtiskas putnu
tranzītmigrācijai, ar
dzelteno - teritorijas ar
lielu nozīmi, ar zaļo būtiskas teritorijas.
6. Starplēmuma veidā tika secināts, ka, ņemot vērā dabiskos apstākļus, plānojuma periodā nav
lietderīgi attīstīt vēja enerģētiku Somijas līcī.

37

Jūras teritorijas plānojuma projekta paskaidrojuma raksts
7. Iespējamās vēja
enerģētikas teritorijas tika
analizētas no valsts
aizsardzības interešu
viedokļa. Lai nodrošinātu
gaisa telpas novērošanas
radaru darbību, tika
izslēgtas teritorijas Nr. 4,
5, 6 un 7 (saskaņā ar
starplēmumu neplānot
vēja enerģētikas teritorijas
Somijas līcī), kā arī
teritorijas Nr. 1 ziemeļu
daļa.

8.
Vēja
enerģētikas
teritorijām pēc dziļuma
tika izšķirti 2 etapi: līdz 35
m dziļas teritorijas (I etaps)
un 35-45 m dziļas
teritorijas (II etaps). Ņemot
vērā ledus apstākļus ziemā,
dziļākas (>35 m) jūras
teritorijas vietas plānojuma
perioda laikā ir mazāk
perspektīvas, jo neeksistē
piemērotas tehnoloģijas.
Zilajā iesvītrojumā ar
rozā krāsu ir apzīmēts I
etaps, bet ar zilo krāsu - II
etaps.
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VĒJA ENERĢĒTIKAS ATTĪSTĪŠANAI PIEMĒROTĀS TERITORIJAS UN
ESOŠIE APBŪVES ATĻAUJU PIETEIKUMI

Izšķirot vēja enerģētikas teritoriju etapus, ievērojot 35 m robežu, ir ņemts vērā jūras
dziļums sākotnēji piemērotajās teritorijās (1. soļa rezultāts iepriekš sniegtajā tabulā), kā
arī nepieciešamība izveidot kompaktākas teritorijas. Ieviešot 35 m robežu, arī I etapā
rodas lielākas teritorijas, kurās ir vairāk iespēju vēja ģeneratoru lietderīgai uzstādīšanai,
ievērojot citus ietekmējošos faktorus. Tuvāko desmit gadu laikā 35 m ir kritiskā robeža,
kuras gadījumā gravitācijas pamatu izveide jūras teritorijā, kas aizsalst un kur dreifē
ledus, var no saimnieciskā viedokļa atmaksāties. Tāpat šis dziļums iezīmē robežu, kuras
gadījumā attīstītājiem inovācijas apstākļos var saglabāties ekonomiskā ieinteresētība
apsvērt alternatīvos pamatu risinājumus.
Teritoriju attīstīšanai nav jānotiek, ievērojot stingru pakāpeniskumu, tas nozīmē, ka
attīstīšanu II etapa teritorijās ir iespējams uzsākt arī tad, ja I etaps nav vēl pilnībā
realizēts.
Sastādot jūras teritorijas plānojuma pamatrisinājumu, tiks noteikti ieteicamie kabeļu
koridori, kas stiepsies no vēja enerģētikas teritorijām uz sauszemi. Nosakot ieteicamos
koridorus, vērā tiks ņemtas aizsargājamās vērtības, īsākais iespējamais attālums un
esošais elektrotīkls.

5.5.3. Plānojuma risinājums
Jūras teritorijas plānojums nosaka vēja enerģētikas attīstīšanai piemērotās teritorijas, kā
arī nosacījumus vēja enerģētikas attīstīšanai jūrā. Attīstot vēja enerģētiku, ir jāievēro
ieviestais plānojums. Atkarībā no tehnoloģiskajiem risinājumiem teritoriju robežas var
tik precizētas, tomēr vēja ģeneratoru uzstādīšana netiek plānota tuvāk par 10 km no
piekrastes.
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Enerģijas
prioritātes
Igaunijas
jūras
teritorijā
ir: ir:
Enerģijas ražošanas
ražošanastelpiskās
telpiskās
prioritātes
Igaunijas
jūras
teritorijā
- Vēja enerģētikas
enerģētikas attīstīšana
tam
piemērotos
reģionos
un, ja
attīstīšana
tam
piemērotos
reģionos
uniespējams,
sinerģija ar
sinerģija
ar citām izmantošanas
citām izmantošanas
jomām jomām
- Jūras
siltumenerģijas
ieguvei
ar siltumsūkņiem
Jūras ūdens
ūdenssiltuma
siltumaizmantošana
izmantošana
siltumenerģijas
ieguvei
ar
piekrastes
jūrā,
kas
atrodas
blīvi
apdzīvotu
reģionu
tuvumā.
siltumsūkņiem piekrastes jūrā, kas atrodas blīvi apdzīvotu reģionu
tuvumā.
Pamatnostādnes:
1. Lai palielinātu enerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem, vēja
enerģijas ražošanai ir jāizmanto tam piemērotas jūras teritorijas.
2. Vēja enerģētikas teritorijās netiek plānotas atklātās jūras aizsardzības
teritorijas.
3. Izveidojot vairākus netāli esošus vēja parkus, ir lietderīgi izmantot to pašu
kabeļu koridoru.
Nosacījumi:
1. Lai mazinātu vizuālo ietekmi, vēja ģeneratori ir jāapkopo pēc iespējas
kompaktākās grupās, ņemot vērā no vēja ģeneratoru tehnoloģiskajiem
risinājumiem izrietošās vajadzības (piem., ir jārēķinās ar izkliedētību, lai
ģeneratori varētu ražot maksimāli daudz enerģijas un kalpotu pēc iespējas
ilgāk). Apvārsnim ir jābūt sadalītam (t.i., visu apvārsni nedrīkst aizklāt vēja
parki).
2. Lai mazinātu vizuālo ietekmi, vēja ģeneratori netiek uzstādīti tuvāk par 6
jūras jūdzēm (aptuveni 10 km) no kontinentālās Igaunijas un pastāvīgi
apdzīvotajām salām.
3. Lai nodrošinātu kuģošanas drošību, vēja ģeneratori netiek uzstādīti uz
kuģošanas ceļiem.
4. Vēja ģeneratori nedrīkst samazināt valsts aizsardzības gaisa un jūras
uzraudzības sistēmu darba spēju, nepieciešamības gadījumā ir jāizstrādā
kompensāciju mehānismi.
5. Vēja enerģētikas teritorijās tiek atbalstīta akvakultūras attīstīšana, jo īpaši
gliemju un aļģu audzēšana.
6. Atļauju izsniegšanas procedūras/IVN līmenī, pieņemot lēmumus saistībā ar
vēja ģeneratoru atrašanās vietām un tehnoloģiskajiem risinājumiem, ir:
a. jāizvērtē ietekme uz zivju un citu jūras dzīvnieku dzīves vidi un
jānosaka ietekmi mazinošie vides pasākumi;
b. jāizvērtē ietekme uz putniem vietējā mērogā un jānosaka ietekmi
mazinošie vides pasākumi;
c. jāsadarbojas ar Policijas un robežsardzes pārvaldi, lai nodrošinātu
jūras radaru jūras radiosakaru darbību, kā arī ar mērķi aizsargāt
valsts robežu. Nepieciešamības gadījumā ir jāveic pētījums, lai
precizētu ietekmi uz radariem un noteiktu kompensācijas
pasākumus;
d. jāsadarbojas ar Aizsardzības ministriju, lai nodrošinātu novērošanu
no gaisa valsts aizsardzības nolūkā;
e. jāsadarbojas ar Aviācijas pārvaldi, lai novērstu civilās aviācijas
radaru traucējumus;
f. ja ir pārklāšanās ar ūdens satiksmes teritorijām, tad jāprecizē
mijiedarbība sadarbībā ar Jūrlietu pārvaldi;
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g. ja ir pārklāšanās ar kultūrvēsturiskiem objektiem, tad jāprecizē
mijiedarbība sadarbībā ar Kultūras mantojuma pārvaldi;
h. jānoskaidro vēsturisko sprādzienierīču un citu bīstamo objektu
atrašanās iespējamība sadarbībā ar Aizsardzības ministriju.

5.5.4. Izrietošā ietekme
Dabiskā vide
Plānojums nosaka vēja enerģētikas attīstīšanai piemērotas teritorijas, kas atvieglo un
veicina vēja enerģētikas attīstīšanu, tādējādi potenciāli samazinot no degslānekļa, kam
ir liela ietekme uz vidi, gūtās elektroenerģijas īpatsvaru Igaunijas enerģijas bilancē.
Proti, atšķirībā no fosilā kurināmā (degslānekļa) izmantošanas elektroenerģija, kas
ražota no atjaunojamajiem energoresursiem (tai skaitā vēja), neveicina klimata
pārmaiņas. Pāreja uz atjaunojamajiem energoresursiem ir attiecībā uz klimata
pārmaiņas procesiem pretēja darbība.
Plānojuma projektā atspoguļoto vēja enerģētikas teritoriju izvēle tika veikta,
pamatojoties uz pieejamo informāciju par dabas vides dažādiem komponentiem, kā arī
tika piesaistīti dažādi nozares eksperti (saistībā ar jūras dzīvotnēm, zivju faunu, putniem,
sikspārņiem, roņiem u.c.). Lai izvairītos no būtiskas ietekmes uz dabas vidi, vēja
enerģētikas attīstīšanas vietas ir izvietotas ārpus aizsargājamajiem dabas objektiem (tai
skaitā projektējamajām aizsargājamajām teritorijām), kā arī zināmajiem būtiskākajiem
putnu un sikspārņu migrācijas koridoriem. Līdzās tam nosacījumos ir izcelta
nepieciešamība nākamajos etapos īstenot pasākumus ietekmes uz dažādām biotas
grupām izvērtēšanai un ietekmes mazināšanai. Kā telpiskā risinājuma, tā arī
nosacījumu izstrādāšanas procesa rezultātā ir atrasts labākais stratēģiskajam līmenim
atbilstošais risinājums, kā arī vēja enerģētikas teritorijas ir plānotas reģionos, kuros,
ņemot vērā Igaunijas jūras teritorijas veselumu, iespējamā ietekme uz dabas vidi
ir minimāla (skat. arī apakšnodaļu 4.2), rēķinoties ar ekonomisko saprātīgumu.
Dažādi vides aspekti tiks precīzāk aplūkoti IeIz ziņojumā, kur ietekme tiks analizēta,
ņemot vērā atsevišķas biotas grupas un tēmas. Vēja ģeneratoru izveides gaitā tiek fiziski
mainīts jūras dibens un dzīvotnes būvniecības vietā; vēja ģeneratori potenciāli apdraud
putnus un sikspārņus, radot to ceļā šķērsli, kas var izraisīt bojāeju; tāpat vēja parki var
ietekmēt zivju dzīvotnes un nārsta vietas, kā arī roņu barošanās, atpūtas un vairošanās
vietas un migrāciju starp tām. IeIz ziņojumā tiks izvērtēta vēja enerģētikas attīstīšanas
teritoriju piemērotība, ņemot vērā norādītos aspektus. Lai panāktu vislabāko
novērtējuma rezultātu, tiks piesaistīti nozares eksperti. IeIz ziņojumā tiks apskatīts arī
vēja parku kabeļu jautājums.
Precīzāku konkrētās vietas ietekmju izvērtēšanu ir iespējams veikt atļauju izsniegšanas
procedūras un IVN procedūras gaitā, kad ir jāaplūko visi iespējamie ar konkrētā vēja
parka attīstīšanu saistītie ietekmējošie faktori. Līdzās iepriekš minētajai ietekmei
projekta risinājuma gadījumā ir būtiski pievērst uzmanību arī citiem pozitīvajiem un
negatīvajiem vides aspektiem, piemēram, ietekmei uz jūras floru un faunu, kuru var
izraisīt troksnis, vibrācijas un kabeļu elektromagnētiskie lauki u.c., kā arī
nepieciešamības gadījumā šāda ietekme ir jāsamazina. Tajā pašā laikā, aizliedzot zveju,
vēja parka teritorija var zivju faunai sniegt dzīvotnes un nārsta vietas, kas var veicināt
zvejas resursu atjaunošanos utt.
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Sociālā un kultūras vide
Nosakot plānojumā atjaunojamās enerģijas attīstīšanas prioritātes, kā arī vēja
enerģētikas teritorijas un nosacījums, tiek veicināta klimata pārmaiņu ietekmes
samazināšana.
Pateicoties plānojumam, rodas daudzpusīgas mijiedarbīgas jūras teritorijas (enerģijas
ražošana un akvakultūra), kuras jauno funkciju apvienošanas rezultātā atbalsta
kuģošanas drošību. Uzstādot vēja ģeneratorus vismaz 10 km15 attālumā no piekrastes,
starp piekrasti un vēja ģeneratoriem ir pietiekami liels attālums, lai saglabātos skats no
zemes uz jūru. Vizuālie traucējumi tiek arī mazināti, izvirzot nosacījumus. Prasītais
minimālais attālums no piekrastes nodrošina arī to, lai vēja enerģētikas teritorijas
nepārklātos ar teritorijām, kuras tiek izmantotas sērfošanai vai citiem piekrastes ūdens
sporta veidiem.
Tas, ka dabiskā jūras ainava tiek aizstāta ar tehnogēnāku ainavu, var samazināt
piekrastes daļas kultūras vērtību, kā arī cilvēku vēlmi apmeklēt atpūtas vietas vai
objektus. Tajā pašā laikā var arī rasties tādu cilvēku grupas (droši vien gan mazākas),
kuri vēja ģeneratorus uzlūko kā interesantus vizuālos objektus.
Izmaiņas jūras dibenā un barības vielu daudzumā var netieši ietekmēt jūras dzīlēs esošo
kultūras vērtību saglabāšanos.
Ekonomiskā vide
Enerģijas ražošana jūras teritorijā ir perspektīva saimnieciskā nozare, tāpēc vēja
enerģētikas attīstīšanai piemērotu teritoriju noteikšana jūras teritorijas plānojumā
veicina uzņēmēju ieinteresētības rašanos.
Plānotās jūras vēja parku teritorijas lielākoties neradīs ierobežojumus citām
saimnieciskās jomas darbībām, izņemot zvejai ar traļiem, kuras gadījumā var tikt
noteikti ierobežojumi kabeļu dēļ, kas atrodas jūras dibenā un savieno vēja ģeneratorus.
Enerģijas ražošana jūras vēja parkos var potenciāli piesaistīt ārējās investīcijas.

10 km lielais attālums ir noteikts, pamatojoties uz agrākajiem Hījumā un Pērnavas apriņķu
plānojumiem un citu Eiropas valstu pieredzi, nosakot vēja ģeneratoru attālumu no piekrastes, kā arī
GorWind projektu. Saskaņā ar Eiropas Vēja enerģijas asociācijas datiem Rietum- un Ziemeļeiropā vēja
ģeneratori
no
piekrastes
atrodas
dažādos
attālumos
(http://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/statistics/EWEA-European-OffshoreStatistics-2014.pdf). Attālums ir atkarīgs no vietējiem apstākļiem, vēja parka lieluma, atbilstošā
regulējuma konkrētajā valstī utt. 2014. gadā būvniecības fāzē esošo jūras vēja parku attālums no
piekrastes bija vidēji amplitūdā no aptuveni 10 km līdz aptuveni 85 km. Jūras vēja parki atrodas
piekrastes tuvumā (lielākoties tuvāk par 10 km) tādās Baltijas jūras valstīs kā Dānija, Zviedrija un Somija.
Izanalizējot dažādu valstu pieredzi, Igaunijas gadījumā ir būtiski ņemt vērā to, ka vēja enerģētikas
attīstīšanas nosacījumi Ziemeļjūrā (kur šobrīd atrodas lielākā daļa Eiropas jūras vēja enerģētikas) un
Baltijas jūrā ir atšķirīgi. Ziemeļjūras dienvidu daļas (tai skaitā Vācijas ūdeņos) seklākās teritorijas
dziļums (līdz aptuveni 40 metri) ir vēja enerģētikas attīstīšanai piemērotāks, šī teritorija ir arī daudz
plašāka, sniedzoties no piekrastes tālāk nekā atbilstošā teritorija Baltijas jūrā, tai skaitā Igaunijā.
GorWind projekta (2010.-2012.) ietvarā tika analizēts vizuālo traucējumu apmērs, izmantojot ar
fotomontāžu veidotus attēlus. Saskaņā ar aptauju vēja parki, kuri atrodas 10 km attālumā, ir pieņemami
40,9% aptaujāto, 38% aptaujāto turpretim izteica šaubas.
15
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Plānojuma pamatrisinājuma un IeIz ziņojuma sastādīšanas gaitā tiks analizēta vēja
enerģētikas teritoriju saimnieciskā ietekme un to kopējā ietekme uz citām nozarēm
(piem., uz traļu zveju), izmantojot jūras teritorijas saimnieciskā labuma modeli.16
Ietekme uz veselību
Vēja enerģētikas izmantošanas paplašināšana ļauj samazināt enerģijas ražošanu no
degslānekļa un ar to saistīto negatīvo ietekmi uz veselību. Jūras teritorijas plānojuma
projekts ir izstrādāts tā, lai vēja parku tiešā ietekme uz cilvēku veselību tiktu izslēgta.
Proti, vēja parku teritorijas tiek plānotas vismaz 10 km attālumā no sauszemes un
pastāvīgi apdzīvotajām salām, kas novērš troksni, ēnu rašanos un infraskaņu, kas var
atstāt ietekmi uz veselību. Tomēr šādā attālumā plānotie vēja ģeneratori ir redzami un
reizēm var radīt stresu un nepatiku, kas saistīta ar cilvēka iepriekšējo negatīvo pieredzi
un/vai viedokli par vēja ģeneratoriem. Zināmā mērā vizuālo ietekmi samazina
nosacījums apkopot vēja ģeneratorus kompaktās grupās. Vizuālās ietekmes aspekti tiks
precīzāk aplūkoti IeIz ziņojumā.

5.6. Jūras dibenā esošā infrastruktūra
5.6.1. Pašreizējā situācija
Jūras dibenā esošā infrastruktūra nodrošina Igaunijas pieslēgumu vienotajiem
pārvades tīkliem, kā arī lielo salu apgādi ar elektroenerģiju.
Igaunijas jūras dibens tiek aktīvi izmantots kā kabeļu un
cauruļu atrašanās vieta. Iekšzemes jūrā atrodas
elektroenerģijas tīklu savienojumi starp kontinentālo
Igauniju un salām. Atklātajā jūrā ir starptautiskie
savienojumi, kā arī “EstLink 1” (jauda 350 MW) un
“EstLink 2” (jauda 650MW) elektrokabeļi, kuri savieno
Igauniju ar Ziemeļvalstu elektrosistēmu. Starp Igauniju
un Somiju tiek attīstīts gāzes vads “Balticconnector” (77
km). Tiek izskatīti apbūves atļaujas pieteikumi sakaru
kabeļu izveidei (Easternlight, Lilaco). Citi lielāki
starptautiskie savienojumi uz doto brīdi nav zināmi. Par
enerģijas infrastruktūras daļu kļūs arī plānotie LNG
termināli Pakri pussalā, Mūgas un Sillamē ostā.

219 km ir jūras dibenā
esošo “Estlink 1”
un “Estlink 2”
elektrokabeļu
kopējais garums
77 km ir plānotā
Igaunijas-Somijas
gāzes vada
“Balticconnector”
garums

Jūras teritorijas saimnieciskā labuma modelī tiks ievadītas jūras teritorijas plānojuma gaitā noteiktās
vēja enerģētikas teritorijas, un pēc tam tiks sastādīta modeļa rezultātu statistiskā analīze. Saimnieciskā
labuma metodika ir sniegta dokumentā „Jūras teritorijas plānojuma pamatapsekojums: no jūras vides
resursu izmantošanas gūstamā saimnieciskā labuma modelis“, kuru 2016. gadā sastādījis “Praxis”
(http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2016/09/Mereala-majanduslik-kasu_011216_loplk.pdf).
16
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5.6.2. Plānojuma risinājums
Ņemot vērā vispārinājuma pakāpi un likumā noteiktos plānojuma uzdevumus, jūras
teritorijas plānojums nenosaka kabeļu un infrastruktūras novietojumu. Plānoto vēja
enerģētikas teritoriju iespējamo savienojumu principiālais novietojums tiks norādīts
plānojuma pamatrisinājumā.
Jūras dibenā esošās infrastruktūras telpiskās prioritātes Igaunijas jūras
teritorijā ir:
- Funkcionējoši savienojumi ar Ziemeļvalstu tirgu
- Funkcionējoši savienojumi ar salām
Pamatnostādnes:
1. Vietējām pašvaldībām ir lietderīgi apsvērt pamatnostādnes iekļaušanu
ģenerālplānā, saskaņā ar kuru publiskā procesā tiktu plānoti infrastruktūras
objekti uz sauszemes, kas saistīti ar jūrā notiekošajām darbībām (piem., vēja
parku kabeļi).

5.6.3. Izrietošā ietekme
Dabiskā vide
Plānojums neparedz jaunas jūras dibenā esošās infrastruktūras atrašanās vietas, kā arī
nemaina līdzšinējo praksi, tāpēc plānojuma ieviešana neradīs papildu ietekmi uz dabas
vidi. Plānojuma pamatrisinājums noteiks vēja parku kabeļu koridoru principiālās
atrašanās vietas, ar kurām saistītā ietekme tiks aplūkota IeIz ziņojumā. Infrastruktūras
(kabeļu, cauruļvadu u.c.) uzstādīšana var atkarībā no infrastruktūras rakstura un
uzstādīšanas tehnoloģijas fiziski mainīt jūras dibenu, tur esošās dzīvotnes un tādējādi
arī biotu (iespējama arī ietekme uz zivju nārsta vietām). Elektrokabeļu radītais
magnētiskais lauks var ietekmēt zivju migrāciju utt.
Ietekmi uz dabas vidi ir iespējams mazināt, plānojot infrastruktūras ārpus jutīgajām
teritorijām (piem., aizsargājamajā teritorijām, zivju nārsta vietām, vērtīgajām
dzīvotnēm u.c.), neveicot būvdarbus jutīgajā periodā (piem., zivju nārsta laikā u.c.), kā
arī rodot piemērotus tehniskos risinājumus (kabeļu ierakšana nogulsnēs, lai mazinātu
magnētisko lauku).
IeIz ziņojumā tiks doti ieteikumi attiecībā uz vēja parku kabeļu novietojumu, kas
piemērots dabas videi. Citus vides aspektus var izvērtēt un ieviest atbilstošos
pasākumus konkrētā projekta atļauju izsniegšanas procedūras un IVN ietvarā.
Sociālā un kultūras vide
Jūras kabeļu uzstādīšana nodrošina lielo salu apgādi ar elektroenerģiju, kas
nepieciešama ikdienas dzīvē. Kabeļu uzstādīšana var negatīvi ietekmēt no kultūras
viedokļa vērtīgos zemūdens objektus. Izvēloties kabeļu atrašanās vietu, ir jāsadarbojas
ar Kultūras mantojuma pārvaldi, ir lietderīgi noteikt atbilstošu nosacījumu.
Ekonomiskā vide
Salīdzinot ar pašreizējo situāciju, jūras teritorijas plānojuma projekts neparedz
izmaiņas jūras dibenā esošo infrastruktūru novietojumā, tāpēc plānojums nerada tiešo
saimniecisko ietekmi. Tajā pašā laikā jūras dibenā esošā infrastruktūra ir ļoti būtiska
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visām saimnieciskajām nozarēm, jo saimnieciskās darbības iespējamība ir lielā mērā
atkarīga no elektrības un gāzes savienojuma, kā arī sakaru kabeļu funkcionēšanas.
Tāpēc ir būtiski, lai tiktu ievēroti noteiktie ierobežojumi, plānojot darbības jūras dibenā
esošās infrastruktūras tuvumā.
Ietekme uz veselību
Izveidojot jaunas infrastruktūras (kabeļus, cauruļvadus u.c.), lielākoties nerodas būtisks
drauds veselībai. Var rasties netieša ietekme, ja izbūves gaitā nogulsnēs esošie
piesārņotāji atkal nokļūst ūdenī, no kurienes tie ar zivju starpniecību nonāk cilvēku
uzturā. Ietekmi ir iespējams izvērtēt konkrētā projekta atļauju izsniegšanas procedūras
un IVN gaitā, nepieciešamības gadījumā paredzot ietekmi mazinošus pasākumus.

5.7. Jūras tūrisms un rekreācija
5.7.1. Pašreizējā situācija
Jūras teritorijai ir liela vērtība no atpūtas sektora viedokļa. Tā ir vieta, kur iespējams
nodarboties ar dažādām ūdens nodarbēm (atpūtas kuģniecība, ūdens motosports,
burāšana), kā arī pavadīt brīvo laiku pludmalē.
Ņemot vērā netiešo ietekmi, tūrisma
īpatsvars Igaunijas IKP un nodarbinātībā ir 3800 km ir Igaunijas piekrastes
garums
aptuveni 7%, turklāt tūrisms sniedz būtisku
2000 jūras salu un saliņu atrodas
ieguldījumu eksporta ieņēmumos.17
Igaunijas jūras teritorijā
Saskaņā ar Igaunijas jūrniecības politiku
Igaunijas
piekrastes reģionā (saskaņā ar
(2012) Igauniju apmeklējošo tūristu skaita
palielināšanai vislielākais potenciāls ir 2016.g. pamatapsekojumu) ir:
kultūrvēsturiskās vides
mazizmēra kuģu tūrismam. Vasarā Baltijas 90
pieminekļu (500m no
jūrā kuģo teju 200 000 jahtu, starptautisko
piekrastes)
viesu nakšņošanas kopējā summa tiek lēsta
2 miljonu apmērā 18 . Igaunijas valsts 363 skaistu apskates vietu pie
Igaunijas piekrastes
tūrisma attīstības plāns 2014-2020
51
SPA
Igaunijas piekrasti redz kā atraktīvu jūras
tūrisma reģionu ar dzīvu satiksmi. Galveno 500 nakšņošanas vietu
jūras tūrisma attīstības virzienu vidū tiek 114 muzeju/galeriju
minēta kruīza kuģiem nepieciešamo 55
sērfošanas teritorijas/vietas
tūrisma produktu un pakalpojumu izstrāde, 10
sērfošanas klubi/vindsērfinga
lai pagarinātu to uzturēšanās laiku Tallinā,
skolas
kā arī starptautisko pasažieru pārvadājumu
maršrutu paplašināšana uz citiem Igaunijas piekrastes reģioniem un salām (piem.,
Kunda, Sillamē, Sāremā). Ar jūru saistīto atpūtas sektora darbību regulēšana ir lielā
mērā vietējo pašvaldību ziņā. Pēc administratīvās reformas vietējai pašvaldībai ir
arī tiesības īslaicīgi ierobežot publisko ūdenstilpņu izmantošanu, tai skaitā
attiecībā uz ūdens sportu vai pārvietošanos pa ūdeni (ŪL 7.p. 4.d.).

17
18

MKM, 2018
Igaunijas jūras teritorijas vides stāvoklis, 2018

Jūras teritorijas plānojuma projekta paskaidrojuma raksts

46

5.7.2. Telpiskais novietojums
Vislielākās jūras tūrisma un rekreācijas teritorijas atrodas Harju apriņķī, Sāremā salā
un Pērnavas apriņķī. Austrum- un Rietumviru apriņķī jūras tūrisms ir mazāk izplatīts
pasažieru ostu trūkuma dēļ, kā arī no dabas viedokļa nepiemērotu apstākļu dēļ. Saskaņā
ar jūras plānojuma pamatapsekojumu19 liela daļa peldvietu atrodas Sāremā (81). Harju
apriņķī ir 54 peldvietas, Pērnavas apriņķī - 31, Lēnes apriņķī - 28, Hījumā - 24,
Rietumviru apriņķī - 12 un Austrumviru apriņķī - 9. Saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes
datiem 2017. gadā vislielākais skaits ārvalstu pasažieru kuģu apmeklēja Harju apriņķi
(850), Sāremā (143) un Hījumā (50). Iespējas nodarboties ar ūdens sportu lielā mērā ir
atkarīgas no piekrastes īpatnībām un ir vairāk izplatītas uz salām, kā arī Lēnes un Harju
apriņķos.

5.7.3. Plānojuma risinājums
Ņemot vērā vispārinājuma pakāpi, jūras teritorijas plānojums nenosaka jūras tūrisma
un rekreācijas attīstības teritorijas. Teritoriju noteikšana prasa vietēju pieeju un
diskusijas vietējā līmenī. Jūras teritorijas plānojums sniedz no jūras kopīgās lietošanas
izrietošās pamatnostādnes un nosacījumus nozares telpiskai attīstīšanai.
Jūras tūrisma un rekreācijas telpiskās prioritātes Igaunijas jūras teritorijā ir:
- Funkcionējošs mazo ostu tīkls
- Starptautiskās pasažieru kuģu satiksmes paplašināšana piemērotajos
reģionos (Kunda, Sillamē, Sāremā)
- Rēķināšanas ar jūras vērtību atpūtas sektorā
- Jūras piekrastes izmantošana peldvietām un citu ar ūdeni saistītu darbību
attīstīšanai tam piemērotās vietās
- Ar jūru saistīto atpūtas un sporta nodarbju (piem., sērfošana, SUP, jūras
airēšana utt.) attīstīšanas veicināšana tam piemērotās vietās
Pamatnostādnes:
1. Jauno jūras izmantošanas veidu (akvakultūra, vēja enerģētika) attīstīšanas gaitā
tiek ņemta vērā arī potenciālā tūrisma vērtība (piemēram, vēja parku vai
akvakultūras fermu apmeklēšana).
2. Publiski izmantojamās pludmales un peldvietas, burāšanas un ūdenssporta
vietas, kā arī publiskā piekļuve jūrai un būtiskākajām atpūtas teritorijām un
vietām tiek noteikta vietējā līmenī, bet ar piekrasti saistītās darbības ģenerālplānā.
3. Lai nodrošinātu burāšanas tūristiem daudzpusīgākus un piemērotākus apstākļus
maršruta izvēlē un jahtu pietauvošanai, tiek plānota iespēja nodrošināt jahtu
piestātnes ik pēc 30 jūras jūdzēm (aptuveni 56 km) (atbilst dienā veicamā ceļa
garumam).
4. Nosakot ūdens motosporta un ūdensmotociklu teritorijas vietējā līmenī, ir
jārēķinās ar plašākas sabiedrības atpūtas vajadzībām, kā arī ar ietekmi uz zivīm
nārsta laikā. Nodarbošanās ar ūdens sportu nedrīkst apdraudēt dabas
aizsardzības mērķu panākšanu. Bez ierobežojumiem ūdensmotociklu
izmantošana ir atļauta policijai, ūdens glābšanas dienestam un jūras glābējiem.
Bāzes datu vākšana un analīze sociālo un kultūras ietekmju izvērtēšanai. Hendrikson&Ko 2017, vt
http://mereala.hendrikson.ee/uuringud.html.
19
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5.7.4. Izrietošā ietekme
Dabiskā vide
Attiecībā uz jūras tūrismu un rekreāciju jūras teritorijas plānojums, salīdzinot ar
līdzšinējo kārtību, neparedz būtiski atšķirīgu telpisko izmantošanu, tāpēc plānojuma
ieviešana neradīs papildu ietekmi uz dabas vidi. Jūras vides stāvokli palīdz saglabāt
vietējā līmenī ūdenstransporta teritoriju noteikšanai izvirzītie nosacījumi, kas nedrīkst
kavēt dabas aizsardzības mērķu panākšanu.
Ar jūras tūrismu un rekreāciju saistītās darbības tiks precizētas vietējā līmeņa
plānojumos, tāpēc ir lietderīgi, ja atbilstošo plānojumu ietekmes izvērtēšanas procesā
tiktu atbilstoši vajadzībām precizēta arī vides ietekme. Turklāt līdz ar jaunajiem jūras
izmantošanas veidiem var rasties jauna veida jūras tūrisms (piem., akvakultūras
teritoriju apmeklēšana), ar kuru saistītā ietekme būtu precīzāk jāizvērtē atļauju
izsniegšanas procedūras gaitā.
Sociālā un kultūras vide
Plānojuma risinājums atbalsta daudzpusīgākas atpūtas iespējas gan raugoties no
sauszemes uz jūru, gan arī no jūras uz sauszemi. Plānojumā izvirzītie nosacījumi
veicina dažādu rekreatīvo jūras izmantošanas veidu drošāku mijiedarbību.
Ir būtiski izprast kopīgās lietošanas nepieciešamību un ieviest izmantošanas
noteikumus, ieviešot īslaicīgos izmantošanas ierobežojumus, preferenciālās
izmantošanas teritorijas vai citus tamlīdzīgus noteikumus.
Iespējamā ietekme uz jūras dibena kultūras mantojumu: tā kā visi vraki un zemūdens
kultūrvēsturiskie objekti netiek aizsargāti, tad zemūdens niršanai var būt negatīva
ietekme uz to stāvokli. Lai nodrošinātu vērtību saglabāšanu, ir jāveicina informētība.
Būtu jāapsver nepieciešamība plānojumā iekļaut principu, ka jūras tūrisma un
rekreācijas attīstīšanā ir jāvadās pēc jūras apriņķu īpatnībām.
Ekonomiskā vide
Attiecībā uz jūras tūrismu un rekreāciju jūras teritorijas plānojums, salīdzinot ar
līdzšinējo kārtību, neparedz būtiski atšķirīgu telpisko izmantošanu, tāpēc plānojums
neatstāj tiešo saimniecisko ietekmi uz nozari. Tajā pašā laikā jūras tūrisms un
rekreācijas nozare ir ļoti būtisks sektors Igaunijas tautsaimniecībā (gan kā
uzņēmējdarbības nozare, gan arī kā darba devējs), tāpēc ir nepieciešams, lai jūras
teritorijā būtu nodrošināta piekļuve ar jūras tūrismu un rekreāciju saistītajām vietām
(tai skaitā ostām, apmeklējamajām aizsargājamajām teritorijām un kultūras mantojuma
objektiem) ar mērķi saglabāt nozares konkurētspēju un attīstības potenciālu.
Ietekme uz veselību
Plānojums atbalsta jūras tūrisma un rekreācijas nozares attīstīšanu, kas savukārt atbalsta
iedzīvotāju aktīvo dzīvesveidu, kam ir liela nozīme, lai novērstu hroniskās saslimšanas.
Saistībā ar nozares attīstīšanas nelabvēlīgo ietekmi var minēt negadījumu risku
(slīkšana, ievainojumi u.c.). Tāpat nodarbošanās ar ūdens motosportu rada troksni, kas
var traucēt apkārtējos iedzīvotājus.

Jūras teritorijas plānojuma projekta paskaidrojuma raksts

48

5.8. Aizsargājamie dabas objekti
5.8.1. Pašreizējā situācija
Līdzsvarotas jūras izmantošanas pamatā ir jūras biotas bioloģiskās daudzveidības
saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana.
Viens no būtiskākajiem ES jūras politikas 19% jeb 6800 km2 Igaunijas
balstiem ir Jūras stratēģijas pamatdirektīva
jūras teritorijas ir klāta ar
(JSPD) 20 , kuras galvenais mērķis ir jūras
aizsargājamiem dabas
ekosistēmu
aizsardzība
un
ilgtspējīga
objektiem
izmantošana. Saskaņā ar JSPD, piemērojot
ekosistēmu pieeju cilvēku darbību vadībai,
vienlaikus veicinot jūras preču un pakalpojumu ilgtspējīgu izmantošanu, prioritāte būtu
jāpiešķir tam, lai Kopienas jūras videi nodrošinātu vai saglabātu labu vides stāvokli,
turpinātu tās aizsargāšanu un saglabāšanu, kā arī novērstu stāvokļa pasliktināšanos
nākotnē. No direktīvas izriet arī tiešais pienākums noteikt telpiskās aizsardzības
pasākumus jeb izveidot aizsargājamu jūras teritoriju tīklu.
Šobrīd Eiropas jūras tiek aizsargātas, izveidojot trīs veida jūras aizsargājamo teritoriju:
Natura 2000 teritorijas, reģionālo jūras konvenciju ietvarā noteiktās jūras aizsargājamās
teritorijas (piem., Baltijas jūras HELCOM), kā arī atsevišķas valsts jūras aizsargājamās
teritorijas. Trīs minētie aizsargājamo teritoriju veidi var pārklāties. Šobrīd lielāko daļu
no jūras aizsargājamās teritorijas veido Natura 2000 jūras teritoriju tīkls. Jūras
aizsargājamo teritoriju kohēzijas izvērtēšanai šobrīd nav metodes, kas aptvertu visu ES,
taču dažādos pētījumos21,22 ir norādīts, ka Baltijas jūras teritorijā jūras aizsargājamo
teritoriju tīklu ekoloģiskā kohēzija nav vēl panākta.23
Aizsargājamo teritoriju tīkls Igaunijas jūras teritorijā aptver:
o starptautisko aizsargājamo teritoriju tīkla Natura 2000 putnu un aizsargājamās
dabas teritorijas, kuru izveides pamatā ir bijusi tā sauktā Putnu24 un Biotopu25
direktīva;
o valsts mērogā aizsargājamās teritorijas, kuras ir izveidotas uz Dabas
aizsardzības likuma pamata;
o HELCOM jūras aizsargājamās teritorijas.

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras
vides politikas jomā
21
Wolters H. A., et al. (2014), „Proposal for an assessment method of the ecological coherence of
networks of marine protected areas in Europe”
22
Boedeker D., et al. (2010) „Towards an ecologically coherent network of well-managed Marine
Protected Areas – Implementation report on the status and ecological coherence of the HELCOM
BSPA network”, Baltic Sea Environment Proceedings Nr 124A.
23
Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par progresu aizsargājamo jūras teritoriju
izveidē, Brisele, 01.10.2015. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/ET/1-2015-481-ETF1-1.PDF
24
Biotopu direktīva. Eiropas Padomes direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un
floras aizsardzību
25
Putnu direktīva. Eiropas Padomes direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību
20
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Natura 2000 tīkla teritorijas pārklājas ar valsts mēroga aizsargājamiem objektiem, kā
arī HELCOM jūras aizsargājamajām teritorijām. Aizsargājamo teritoriju tīkls
galvenokārt aptver piekrastes tuvumā esošās teritorijas un tur esošās dzīvotnes. Pēdējā
laikā no dabas aizsardzības viedokļa tiek pievērsta uzmanība no dabas viedokļa
vērtīgiem atklātās jūras sēkļi. Dabas aizsardzības attīstības plānā26 ir paredzēta jūras
inventarizāciju turpināšana, tai skaitā arī ekonomiskajā zonā, kas šobrīd ir vēl maz
pētīta. Pamatojoties uz inventarizācijas rezultātiem, tiks noteiktas konkrētas darbības
jūras dzīvotņu stāvokļa nodrošināšanai, tai skaitā nepieciešamības gadījumā papildu
jūras aizsargājamo teritoriju izveidei.
HELCOM mērķis ir nozīmēt vismaz 10% no katras Baltijas jūras zemūdens baseina
jūras teritorijas par piekrastes vai jūras aizsargājamo teritoriju. Ap Igauniju esošajās
jūras teritorijās šis mērķis nav izpildīts Baltijas jūras centrālajā daļā, turklāt Igaunijā
nav aizsargājamo teritoriju ekonomiskajā zonā.27 Tādējādi JSPD līdzās pasākumam,
kas jau tiek īstenots, (Baltijas jūras piekrastes un teritoriālās jūras aizsargājamo
teritoriju tīkla galējā attīstīšana) kā jaunu pasākumu ir noteikusi jūras aizsargājamo
teritoriju tīkla izveidi Igaunijas ekonomiskajā zonā.
Uz doto brīdi ir zināms, ka aizsargājamā jūras daļa tuvākajos gados tiks paplašināta par
vēl aptuveni 500 km2, jo tiek plānots nodrošināt aizsardzību jaunām teritorijām, kuras
ietvertu no dabas viedokļa vērtīgas jūras teritorijas, tai skaitā Igaunijas ekonomiskajā
zonā esošos atklātās jūras sēkļus.

5.8.2. Telpiskais novietojums
Igaunijas jūras teritorijas aizsargājamā daļa lielākoties aptver piekrastes tuvumā esošos
un seklākos reģionus, atklātās jūras apvidu ir mazāk. Ievērojama daļa plānotās jūras
teritorijas, kuru aptver Natura 2000 tīklā iekļautās jūras aizsargājamās teritorijas, ietver
lielu daļu Rietumigaunijas un tur esošo salu piekrastes jūru, aptverot arī, piemēram,
visu Veinameri šaurumu un plašas teritorijas ap Serves pussalu. Somijas līča piekrastes
jūrā Natura tīkla teritorijas nav tik plašas, tās aptver, piemēram, Osmusāri, Pakri salu
un Kolgas līča salu apkaimi, kā arī Lahemā nacionālā parka jūras teritoriju.
Igaunijā ir seši Biotopu direktīvas I pielikumā uzskaitītie ar jūru saistītie dzīvotņu
veidi28:
 smilšu sēkļi, kas ir zem neliela jūras ūdens slāņa (1110),
 estuāri (1130),
 dubļu sanesas un plūdmaiņu smilšu sanesas, kas bēguma laikā nav zem jūras
ūdens (1140),
 piekrastes lagūnas (1150*)29,
 lieli sekli līcīši un līči (1160),
 rifi (1170).
Dabas aizsardzības attīstības plāns līdz 2020.gadam. Vides ministrija, 2012.
https://www.envir.ee/sites/default/files/lak_lop_0.pdf
27
Igaunijas jūras stratēģijas rīcības plāns, 2016 Tallina.
https://www.envir.ee/sites/default/files/meetmekava_032017_f.pdf
28
Aiz dzīvotņu veidu nosaukumiem iekavās ir norādīti Biotopu direktīvas I pielikumā minētie dzīvotņu
veidu kodi
29
Natura ziņojumos nav norādītas ar jūru saistīto dzīvotņu vidū
26
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Visu minēto dzīvotņu stāvoklis ir vērtēts kā labvēlīgs.30 31
NATURA 2000 TĪKLA UN BIOTOPU DIREKTĪVAS DZĪVOTŅU VEIDU
IZPLATĪBA (VĒLAMĀ 2018)

5.8.3. Plānojuma risinājums
Jūras teritorijas plānojums rēķinās ar aizsargājamajiem dabas objektiem. 32 Papildu
aizsargājamie dabas objekti jūras teritorijas plānojumā netiek paredzēti. Jauno objektu
izveide tiek veikta tiesību aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā jūras plānojumā
izvirzītās pamatnostādnes. Ņemot vērā pamatnostādnes, aizsargājamo dabas objektu
izveide netiek uzskatīta par jūras plānojuma grozīšanu.
Aizsargājamo dabas objektu telpiskās prioritātes Igaunijas jūras teritorijā ir:
- Aizsargājamo dabas objektu aizsardzības mērķu novērtēšana
- Ciešs aizsargājamo teritoriju tīkls jūras teritorijas laba vides stāvokļa
panākšanai

National Summary for Article 17 (2007-2012) – Estonia https://circabc.europa.eu/sd/a/966f7d8fd12f-4cac-8cbe-a1f3e71d34ef/EE_20140528.pdf
31
2009. gadā notika Baltijas jūras reģiona seminārs, kurā tika vērtēta Natura teritoriju pietiekamība
attiecībā uz jūras dzīvotņu veidiem un sugām. Semināra rezultātā no Igaunijas tika gaidīta vismaz vēl
vienas teritorijas noteikšana smilšu sēkļu un rifu aizsardzībai.
32
Vērā ir ņemti gan uz 2019. gada sākumu esošie aizsargājamie dabas objekti, gan arī dabas objekti,
kuri tiek projektēti. Jūras teritorijas plānojums nerēķinās ar iespējamām atklātās jūras aizsargājamajām
teritorijām, jo to būtība un novietojums nav vēl zināmi.
30
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Pamatnostādnes
1. Izmantojot jūras teritoriju aizsargājamajās teritorijās, tiek ņemti vērā
aizsargājamo teritoriju aizsardzības mērķi un spēkā esošie ierobežojumi.
2. Arī ārpus aizsargājamo teritoriju tīkla, izmantojot jūras teritoriju, vērā tiek
ņemts princips, ka ir jāsaglabā labs ekosistēmas stāvoklis un funkcionēšana,
tādējādi nodrošinot ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējību. Jūrniecības
ekonomikas veicināšanai dabas resursi ir vienlaicīgi jāizmanto un jāsaudzē.
3. Rēķinoties ar jaunu risinājumu plānošanas procesā veikto dabas vērtību izpētes
rezultātiem, tiek ievērots princips, ka gadījumā, ja analogus dabas vērtību
aizsardzības mērķus ir iespējams panākt arī jūras teritorijā, kur nav alternatīvo
interešu (piem., saistībā ar valsts aizsardzību, energoapgādes drošību vai
saimnieciskajām interesēm), tad risinājumu plānošana un ieviešana netiek
ierobežota.
4. Nosakot jaunas aizsargājamās teritorijas atklātajā jūrā, tiek ievērots jūras
teritorijas kopīgās lietošanas princips un nepieciešamība izmantot jūras resursus
arī enerģijas ražošanai, akvakultūras attīstīšanai, valsts aizsardzībai un citiem
mērķiem.
5. Izveidojot jaunu aizsargājamu dabas objektu, ir jārēķinās ar kuģošanas ceļiem,
pielāgojot aizsargājamā objekta telpas formu esošajam kuģošanas ceļam.
6. Izveidojot jaunu aizsargājamu dabas objektu, ir jāizvērtē izrietošā sociāli
ekonomiskā ietekme.
7. Ja nodarbošanās sfēras pārklājas ar esošajiem aizsargājamajiem dabas
objektiem, tad tiek ņemta vērā dabas saglabāšanas vērtība un konkrētās
teritorijas aizsardzības režīms.

5.8.4. Izrietošā ietekme
Dabiskā vide
Saskaņā ar pēdējām analīzēm Igaunijas jūras teritorijas putnu un Biotopu direktīvas
dzīvotņu vides stāvoklis ir labs, taču zīdītāju, zivju un pelaģisko dzīvotņu stāvoklis ir
nelabvēlīgs, tāpēc arī bioloģiskās daudzveidības stāvoklis ir vērtēts kā nelabvēlīgs.33
Daļa aspektu, kuri ietekmē labu vides stāvokli, nav iespējams jūras teritorijas
plānojuma ietvarā pārbaudīt vai virzīt. Piemēram, jūras eitrofikāciju lielā mērā izraisa
no sauszemes nākošie lauksaimniecības vai apdzīvoto vietu notekūdeņi.
Izstrādājot plānojuma risinājumu, kā arī pamatnostādnes/nosacījumus, jūras teritorijas
plānojums ir ņēmis vērā esošos un plānotos aizsargājamos dabas objektus.
Aizsargājamie dabas objekti ir atzīmēti plānojuma kartē, un citu jūras izmantošanas
veidu gadījumā tie ir ņemti vērā, tādējādi atbalstot bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanos un jūras teritorijas stāvokļa mērķu sasniegšanu. Labs jūras teritorijas
stāvoklis ir būtisks, lai varētu nodrošināt ilgtspējīgu jūrniecības ekonomiku un tādējādi
arī ieguvumus, kurus jūras vide sniedz cilvēcei. Ņemot vērā dabas vides aizsardzības
vajadzības, plānojums neparedz aizsargājamo dabas objektu teritorijā jaunas
nodarbošanās (piemēram, zivju audzētavas, vēja enerģētikas teritorijas), taču tajā pašā
laikā tas neizslēdz nodarbošanās, kuras neatstāj negatīvu iespaidu vai pat veicina
aizsargājamā objekta stāvokļa uzlabošanos (piem., gliemju un aļģu audzēšana zināmos

Igaunijas jūras teritorijas vides stāvoklis 2018, Vides ministrija 2018
https://www.envir.ee/sites/default/files/koondaruanne_mereala_seisund_2018.pdf
33
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apstākļos). Tāpat plānojums nosaka pamatnostādnes aizsargājamo dabas vērtību
saglabāšanai, kā prioritāti izvirzot aizsargājamo objektu aizsardzības mērķus.
IeIz ziņojumā tiks aplūkota attiecīgo nozaru un ar tām saistīto darbību ietekme attiecībā
uz aizsargājamajiem dabas objektiem, t.i., tiks veikts Natura izvērtējums stratēģiskajam
plānošanas dokumentam ar atbilstošu precizitāti.
Sociālā un kultūras vide
Ar dabas aizsardzību saistītie ierobežojumi lielākoties liedz jūras teritorijas
izmantošanu citiem mērķiem, kas no vienas puses ierobežo noteiktas rekreatīvās
darbības, bet no otras puses veicina citas rekreatīvās darbības (piem., dabas aizsardzības
ierobežojumi nepieļauj brīvu kuģošanu Matsalu līcī, taču veicina putnu vērošanas
tūrismu). Ar dabas aizsardzību saistītie ierobežojumi un no tā izrietošā zemā
izmantošanas intensitāte nodrošina jūras dibenā esošo kultūrvēsturisko objektu
stāvokļa saglabāšanos (ūdens kvalitāti u.tml.).
Ekonomiskā vide
Jūras teritorijas plānojums neparedz izmaiņas aizsargājamo dabas objektu novietojumā,
tāpēc plānojumam nav tiešas saimnieciskās ietekmes. Aizsargājamās dabas teritorijas
lielākoties nerada šķēršļus citām saimnieciskajām nozarēm, taču var noteikt
ierobežojumus un papildu vides prasības attiecībā uz jūras izmantošanas nozari. Tajā
pašā laikā daudzveidīga daba ir viens no tautsaimniecības pamatiem, tāpēc arī no
saimnieciskā viedokļa ir būtiski, lai, plānojot jūras teritoriju, tiktu ņemta vērā dabas
saglabāšanas vērtība.
Ietekme uz veselību
Rēķinoties plānojumā ar dabas saglabāšanas vērtību, tiek veicināta tīras, sugām bagātas
vides radīšana un saglabāšana, kas savukārt uzlabo cilvēku labsajūtu, rada iespējas
uzturēties dabiskā vidē, kā arī samazina stresu.

5.9. Jūras kultūra
5.9.1. Pašreizējā situācija
Igaunijas jūras kultūra atspoguļojas gan materiālajā, gan arī nemateriālajā kultūras
mantojumā, kas palīdz izprast un bagātināt ikdienas dzīvi.
Igaunijas jūras kultūru veido jūras teritorijas un piekrastes lietotāji: zvejnieki, kuģu
būvētāji, atpūtnieki, sērfotāji, nirēji u.c., tāpat arī jūras teritorijā esošais materiālais
kultūras mantojums. Visi lietotāji pret jūras teritoriju jūt zināmu interesi, jūra viņiem
nozīmē noteiktas kultūras vērtības, piemēram, atpūtas vērtību, estētisko un identitātes
vērtību, kultūrvēsturisko vērtību utt. Tādējādi kopienās, kuras izmanto jūras teritoriju
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un piekrasti, rodas arī atsevišķas jūras kultūras
kopienas. Mūsdienu Igaunijas jūras kultūras
kopienas ir daudzpusīgas - līdzās tradicionālajai
jūrā braukšanai, zvejai un piekrastes dzīvesveidam
ir izveidojušās jaunas kopienas, kuras pret jūras
teritorijas un piekrastes izmantošanu izjūt tikpat
lielu interesi.
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80% no sauszemes krasta
līnijas atrodas vērtīgo
ainavu teritorijā
1985 profesionālie piekrastes
zvejnieki darbojas
Igaunijas jūras teritorijā
278 pludmales atrodas
Igaunijas piekrastes
reģionā (500 m no
krasta līnijas) (2016)
13 jūrskolu atrodas
Igaunijas piekrastes
reģionā (2016)
71 ciemata laukums atrodas
Igaunijas piekrastes
reģionā (2016)

Igaunijas piekrastes un jūras teritorijas kultūras
kartografēšanas rezultāti (skat. shēmas 5.9.1-5.9.6,
klasificēšanas metodika ir sniegta 3. pielikumā)34
liecina, ka visumā visa Igaunijas piekraste ir vienā
vai citā veidā vērtīga: reti apdzīvotās piekrastes
teritorijas ir vērtīgas no dabas un/vai kultūras
viedokļa, bet piekrastes ciematos-pilsētās ir
koncentrējušies gan atpūtas sektora pakalpojumi,
gan arī vietējā līmeņa jūras kultūru nesošās sociālās
infrastruktūras. Piekrastes jūrā atrodas gan vērtīgas
ainavas (piem., Neugrundas sēklis), gan arī ar vrakiem bagātas teritorijas un ūdens
sportam piemērotās teritorijas.
Ņemot vērā Igaunijas jūras un piekrastes dabiskās u.c. īpatnības, vietējā jūras kultūra
dažādās vietas var būt nedaudz atšķirīga: piemēram, sērfošanas kultūra ir lielākoties
koncentrējusies Harju, Sāres, Lēnes un Rietumviru apriņķos, tāpēc, plānojot jūras
izmantošanu, šajos jūras apriņķos ir vairāk jārēķinās ar sērfošanas kopienas vajadzībām.
Austrumviru apriņķī sērfošanas vietu ir mazāk, taču šeit būtisku vietu ieņem visas
piekrastes garumā no kultūras viedokļa vērtīgā piekrastes ainava, tai skaitā stāvkrasts,
kuru var aplūkot gan no sauszemes, gan jūras. Tādējādi Austrumviru gadījumā ir svarīgi
ņemt vērā to, kādu vizuālo ietekmi atstās jūras teritorijā plānotās darbības. Jūras dibenā
un vertikālajā ūdens slānī plānotās darbības var straumju rezultātā ietekmēt arī NarvaJēsū kā Austrumviru apriņķa būtiskāko kūrortpilsētu.
Piekrastes teritorijās, kuras nes vietējo jūras kultūru, bieži vien tiek piedāvāti atpūtas
sektora pakalpojumi, jo piekrastes ciemati ar saviem kopienas namiem, kuģu
būvētavām un citām līdzīgām infrastruktūrām un vides vērtībām ir atraktīvas vietas,
kur īslaicīgi apmesties un atpūsties. Pieņemot lēmumus par jūras un piekrastes
izmantošanu, ir svarīgi apsvērt, kādā veidā šie lēmumi ietekmēs vietējo kopienu, kuras
labklājība, ienākumi un identitāte ir daudz vairāk atkarīga no piekrastē un jūrā
notiekošā nekā tas ir, piemēram, atpūtnieka gadījumā, kurš piekrasti apmeklē varbūt
reizi gadā.

Pirms Igaunijas jūras teritorijas plānojuma sastādīšanas tika veikta no kultūras un sociālā viedokļa
būtisku objektu un teritoriju kartografēšana. Lielā informācijas daudzuma dēļ teritorijas un objekti tika
apkopoti piecās plašākās tēmās: atpūtas sektora pakalpojumi, dabiskās atpūtas teritorijas, ūdenssporta
teritorijas, vietējo jūras kultūru nesošā sociālā infrastruktūra (piem., ciematu laukumi, kuģu būvētavas
u.tml.) un teritorijas ar kultūras vērtību. Attēli ir vispārināti: līdzās atzīmētajiem lielākajiem punktiem
pakalpojumus, vietas ar skaistu dabu u.c. var atrast arī citās Igaunijas piekrastes vietās.
34
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Shēma 5.9.1. Ar Harju apriņķa jūru saistītās sociālās un kultūras vērtības (2016.g. jūras teritorijas
plānojuma pamatapsekojuma ietvarā veiktās Igaunijas piekrastes un jūras teritorijas sociālās un kultūras
kartografēšanas vispārinātie rezultāti).

Shēma 5.9.2. Ar Rietumviru apriņķa jūru saistītās sociālās un kultūras vērtības (2016.g. jūras teritorijas
plānojuma pamatapsekojuma ietvarā veiktās Igaunijas piekrastes un jūras teritorijas sociālās un
kultūras kartografēšanas vispārinātie rezultāti).
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Shēma 5.9.3. Ar Austrumviru apriņķa jūru saistītās sociālās un kultūras vērtības (2016.g. jūras
teritorijas plānojuma pamatapsekojuma ietvarā veiktās Igaunijas piekrastes un jūras teritorijas sociālās
un kultūras kartografēšanas vispārinātie rezultāti).

Shēma 5.9.4. Ar Sāres apriņķa jūru saistītās sociālās un kultūras vērtības (2016.g. jūras teritorijas
plānojuma pamatapsekojuma ietvarā veiktās Igaunijas piekrastes un jūras teritorijas sociālās un
kultūras kartografēšanas vispārinātie rezultāti).
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Shēma 5.9.5. Ar Lēnes apriņķa jūru saistītās sociālās un kultūras vērtības (2016.g. jūras teritorijas
plānojuma pamatapsekojuma ietvarā veiktās Igaunijas piekrastes un jūras teritorijas sociālās un kultūras
kartografēšanas vispārinātie rezultāti).
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Shēma 5.9.6. Ar Pērnavas apriņķa jūru saistītās sociālās un kultūras vērtības (2016.g. jūras teritorijas
plānojuma pamatapsekojuma ietvarā veiktās Igaunijas piekrastes un jūras teritorijas sociālās un kultūras
kartografēšanas vispārinātie rezultāti).
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5.9.2. Kultūras pieminekļi
Lielāko daļu no jūras teritorijā esošā materiālā
kultūras mantojuma veido kuģu vraki, kuriem
Baltijas jūra sniedz unikālus saglabāšanās apstākļus.
Pieaug interese iepazīties ar Igaunijas zemūdens
kultūras mantojumu - niršanas klubi uzņem viesos arī
no Somijas, Latvijas, Krievijas un Vācijas.

380 vraku Igaunijas
teritoriālajā jūrā, no
kuriem 41 ir kultūras
piemineklis.

KULTŪRAS PIEMINEKĻI

5.9.3. Plānojuma risinājums
Jūras teritorijas plānojums, ņemot vērā vispārinājuma pakāpi, nenosaka konkrētas ar
jūras kultūru saistītas teritorijas. Plānojums novērtē kā nemateriālo, tā materiālo jūras
kultūru, nosakot prioritātes, pamatnostādnes un nosacījumus. Aizsardzības
nodrošināšana jauniem kultūrmantojuma objektiem vai aizsardzības režīma izmaiņas
netiek uzskatītas par jūras plānojuma grozīšanu.
Jūras kultūras telpiskās prioritātes Igaunijas jūras teritorijā ir:
- Tradicionālās un jaunās jūras kultūras kopā eksistēšana
- Tradicionālās jūras kultūras stiprināšana ar piemērotās vietās
funkcionējošu ostu un zvejošanas noteikumu palīdzību
- Niršanas parku plānošana, lai atvieglotu iepazīšanos ar vrakiem jūras
teritorijās, kurās ir daudz kultūras pieminekļu un laba redzamība
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Pamatnostādnes:
1. Sauszemes plānojumu sastādīšanā jārēķinās ar jūras teritorijas izmantošanu
veidā, kas atbilst reģiona dabas un kultūras īpatnībām.
2. Rēķinoties ar jaunu risinājumu plānošanas procesā nepieciešamības gadījumā
veikto aizsargājamo kultūras mantojuma vērtību izpētes rezultātiem, tiek
ievērots princips, ka gadījumā, analogus kultūras mantojuma vērtību
aizsardzības mērķus ir iespējams panākt arī jūras teritorijā, kur nav alternatīvo
interešu (piem., saistībā ar valsts aizsardzību, energoapgādes drošību vai
saimnieciskajām interesēm), tad risinājumu ieviešana netiek ierobežota.
3. Tā kā jūras kultūras kopienas sagaida, ka piekrastē un piekrastes jūrā
saglabāsies viņu jūras kultūru nesošās vērtība, tad ir svarīgi saistībā ar
mijiedarbību veikt pārrunas vietējā līmenī, piemēram, ģenerālplānu izstrādes
procesa gaitā.
Nosacījumi:
1. Kultūras pieminekļu teritorijā (objekts ar aizsargjoslu) ir aizliegts noenkuroties,
zvejot ar traļiem, veikt padziļinājumus un izgāst cietās vielas. Citas darbības
(piem., zveja, niršana) ir atļautas gadījumā, ja tās neapdraud kultūras
mantojuma saglabāšanos.
2. Zemūdens pieminekļu aizsardzības galvenais mērķis ir nodrošināt to
saglabāšanos sākotnējā atrašanās vietā. Ir svarīgi samazināt ar cilvēka darbību
saistīto negatīvo ietekmi, kā arī pie zemūdens pieminekļa un tā aizsargjoslā
izvairīties no darbībām, kuras tiešā veidā apdraud tā saglabāšanos. Ja zemūdens
pieminekļa saglabāšana tā sākotnējā atrašanās vietā nav iespējama, tad vraku
saglabāšanas teritorijas tiek noteiktas pēc sekojošiem kritērijiem:
a. Kas atrodas 20-30 metru dziļumā
b. Kuru atrašanās vieta nepārklājas ar kuģošanas ceļiem un ūdens
satiksmes teritorijām
c. Kuru atrašanās vieta nepārklājas ar vēja enerģētikas teritorijām
d. Kuru atrašanās vieta nepārklājas ar atkritumu izgāšanas teritorijām

5.9.4. Izrietošā ietekme
Dabiskā vide
Attiecībā uz kultūras mantojumu jūras teritorijas plānojums, salīdzinot ar līdzšinējo
kārtību, neparedz būtiski atšķirīgu jūras telpisko izmantošanu vai izmantošanas
principus, tāpēc ar plānojuma ieviešanu saistītās darbības neradīs papildu ietekmi uz
dabas vidi. Ar jūras kultūru saistītos dabas vidi ietekmējošos aspektus var izvērtēt un
mazināt zemākas pakāpes plānojumos vai projektu līmenī.
Sociālā un kultūras vide
Niršanas parku izveide pieļauj plašāku iepazīšanos ar zemūdens kultūras mantojumu,
kā arī rada jaunu interesantu zemūdens apskates objektu. Pamatrisinājuma un IeIz
ziņojuma sastādīšanas gaitā būtu jāapsver, vai ir nepieciešams paplašināt vērtīgo ainavu
teritorijas, kuras robežojas ar piekrasti. Paplašināšanas mērķis būtu ainavu veseluma
nodrošināšana un skatu saglabāšana uz jūras teritoriju.

Jūras teritorijas plānojuma projekta paskaidrojuma raksts

60

Ekonomiskā vide
Jūras teritorijas plānojums nenosaka konkrētas ar jūras kultūru saistītās teritorijas, tāpēc
plānojumam nav tiešas saimnieciskās ietekmes uz šo nozari. Kultūras mantojuma
teritorijas lielākoties nerada šķēršļus citām saimnieciskajām nozarēm, taču var noteikt
papildu ierobežojumus. Tajā pašā laikā jūras kultūra tiešā veidā ietekmē jūrniecības
izglītību un darbaspēka pieplūduma nodrošināšanu, kas ir viens no tautsaimniecības
pamatiem. Šī iemesla dēļ ar nozari saistīto reģionu pastāvēšanai ir tieša saikne ar
saimnieciskās konkurētspējas saglabāšanos.
Ietekme uz veselību
Jūras kultūras un kultūras mantojuma novērtēšana palielina cilvēku labklājību, radot
iespējas aktīvam dzīvesveidam un sportošanai, kas samazina stresu. Nelabvēlīgo
ietekmju vidū var minēt iespējamas bīstamo vielu noplūdes no kuģiem, kuri tiek
aizsargāti kā kultūras pieminekļi, kā arī nelaimes gadījumu riska palielināšanos (piem.,
niršanas gadījumā).

5.10. Valsts aizsardzība
5.9.1. Pašreizējā situācija
Rēķināšanās ar valsts aizsardzības interesēm ir nepieciešama, lai nodrošinātu valsts
aizsardzības spēju.
Saskaņā ar Valsts aizsardzības attīstības plānu 2017–2026 valsts stratēģiskais mērķis ir
ar valsts aizsardzību saistīto draudu un spriedzes novēršana un mazināšana, agresora
iebiedēšana, valsts patstāvīgās aizsardzības spējas ātrāka attīstīšana, spēja stāties pretī
uzbrukumam ar visu sabiedrības darbību, spēja ātri atrisināt ar valsts aizsardzību
saistītu krīzi un konfliktus, Igaunijas sabiedrības saliedētības palielināšana, kā arī
gatavības nodrošināšana stāties pretī informācijas karam. Valsts aizsardzības intereses
jūrā tiek īstenotas, nosakot īpašās teritorijas un nodrošinot gaisa telpas novērošanas
radaru darbību. Valsts aizsardzības īpašās teritorijas ir izveidotas, lai īstenotu pretgaisa
aizsardzības, artilērijas un jūras spēku apmācības.

5.10.2. Telpiskais novietojums
Valsts aizsardzības īpašās teritorijas atrodas Somijas līcī, tiek plānota arī īpašā
teritorija no Kepu (Kõpu) pussalas uz dienvidiem (Hījumā apriņķa jūras teritorijas
plānojuma teritorijā).
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VALSTS AIZSARDZĪBA

5.10.3. Plānojuma risinājums
Jūras teritorijas plānojums rēķinās ar valsts aizsardzības telpiskajām vajadzībām. Jauno
objektu izveide tiek veikta tiesību aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā jūras plānojumā
izvirzītās pamatnostādnes. Ņemot vērā pamatnostādnes, valsts aizsardzības īpašo
teritoriju izveide un to robežu precizēšana netiek uzskatīta par jūras plānojuma
grozīšanu.
Valsts
prioritātes
Igaunijas
jūras
teritorijā
ir: ir:
Valsts aizsardzības
aizsardzībastelpiskās
telpiskās
prioritātes
Igaunijas
jūras
teritorijā
- Droša
Droša un
un efektīva
efektīvaapmācību
apmācībuinfrastruktūra
infrastruktūra
- Gaisa telpas
telpas novērošanas
radaru
darbības
saglabāšana
novērošanas radaru
darbības
saglabāšana
Pamatnostādnes:
1. Īpašo teritoriju robežas var tikt precizētas, ņemot vērā bruņojuma, apmācības
veidu u.c. faktoru izmaiņas.
2. Īstenojot valsts aizsardzības darbības, iespēju robežās ir jārēķinās ar citām jūras
izmantošanas nozarēm, kā arī ar vietējo jūras kopienu interesēm.
1. Valsts aizsardzības īpašās teritorijas ir atvērtas navigācijai cauru gadu, izņemot
laiku, kad tās ir slēgtas valsts aizsardzības mācībām.
2. Drošības nolūkos informācija par mācību norisi tiek publicēta navigācijas
informācijā, ja nepieciešams, arī masu medijos, vietējo pašvaldību iestāžu
mājas lapā, kā arī vietējos informācijas punktos.
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5.10.4. Izrietošā ietekme
Dabiskā vide
Attiecībā uz valsts aizsardzību jūras teritorijas plānojums, salīdzinot ar līdzšinējo
kārtību, neparedz būtiski atšķirīgu telpisko izmantošanu, tāpēc plānojuma ieviešana
neradīs papildu ietekmi uz dabas vidi.
Valsts aizsardzības darbības (atmīnēšanas operācijas, dažādas mācības) var traucēt
dažādas sugas. Spridzināšana var nodarīt bojājumus vai sliktākā gadījumā nogalināt
zivis, putnus un zīdītājus. Tāpat jūras vidē var nokļūt munīcija un bīstamas vielas.
Precīzāk ar valsts aizsardzības darbībām saistītos vidi ietekmējošos aspektus ir
iespējams aplūkot un mazināt projekta līmenī. Piemēram, trokšņa ietekmi var
samazināt, saskaņojot spridzināšanu, kā arī, atbaidot dzīvniekus, pirms spridzināšanas
veikšanas.
Sociālā un kultūras vide
Ar valsts aizsardzību saistītā darbība jūrā ir lielākoties nepieciešama valsts iedzīvotāju
drošības un labklājības nodrošināšanai.
Ekonomiskā vide
Attiecībā uz valsts aizsardzības teritoriju telpisko iedalījumu jūras teritorijas plānojums
nekādas izmaiņas neparedz, tāpēc plānojums nerada tiešo saimniecisko ietekmi. Tajā
pašā laikā valsts aizsardzības teritorijas lielākoties nerada šķēršļus citām
saimnieciskajām nozarēm, taču var noteikt papildu ierobežojumus (piem., apmācību
laikā).
Ietekme uz veselību
Valsts aizsardzības darbības, piemēram, jūras piekrastē notiekošā apmācība, var radīt
troksni, kas var traucēt vietējiem iedzīvotājiem un radītiem tiem stresu.

5.11. Derīgie izrakteņi
5.11.1. Pašreizējā situācija
Igaunijas jūras telpā esošie derīgie izrakteņi palīdz nodrošināt apgādes drošību un
mazināt slodzi uz zemes dzīlēs esošajiem derīgajiem izrakteņiem.
Eiropas komisijas integrētā jūrlietu politika paredz
derīgo izrakteņu iegūšanu no jūras dibena kā jūras 0,1% no Igaunijas
teritoriālās jūras
nozares būtisku daļu.
platības atrodas
Lēšams 35 , ka līdz 2030. gadam Igaunijā nedzīvo
atradnes
dabas resursu ieguve turpināsies tādā pašā garā ka
šobrīd, taču ilgtermiņā ir paredzams, ka izrakteņu
iegūšanas ietekme uz vidi pieaugs saistībā ar spiedienu izmantot vairāk resursu.

35

Jūras stratēģijas jūras teritorijas vides stāvokļa izvērtēšanas ziņojums 2018
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5.10.2. Telpiskais novietojums
Saskaņā ar 31.12.2017. datiem plānojuma teritorijā pēc derīgo izrakteņu konsolidētās
bilances ir 731,8 ha atradņu un 115,08 ha izrakumu piešķīrumu. Somijas līcī, Rīgas
jūras līcī (Sāremā dienvidu krastā) un Baltijas jūrā atrodas smilšu atradnes, Veinameri
šaurumā ir atrodamas jūras dūņu atradnes.
Smiltis
Būvniecībai nepieciešamo smilšu izrakumu apjoms ir lielā mērā atkarīgs no
būvniecības darbības, no īpaši lielu infrastruktūras objektu (piem., ostu) attīstīšanas.36
Saistībā ar Tallinas ostas attīstīšanu 2003.-2004. gadā un 2008.-2010. gadā no jūras tika
izrakts liels daudzums smilšu (kopā 4,667 miljoni m3 smilšu), pēdējos gados smilšu
ieguve no jūras atradnēm ir drīzāk bijusi pieticīga.
Ārstnieciskās dūņas
Pirmās dūņu dziedinātavas Igaunijā tika izveidotas jau 19. gadsimta sākumā,
ārstnieciskās dūņas tiek medicīnā izmantotas jau vairāk nekā 200 gadus. Šī laika gaitā
ir pētīta ārstniecisko dūņu ietekme un izmantošanas veidi. Šobrīd tās līdzās dūņu
vannām vai kompresēm tiek izmantotas arī kosmētikas ražošanā un ārstnieciskajā
masāžā. Atbilstoši derīgo izrakteņu iegulu konsolidētās bilances 2017.gada
ziņojumam37 31.12.2017. Igaunijā bija trīs jūras dūņu atradnes, no kurām tikai vienā
notika izrakumi (no Hāpsalas atradnes Tagalahes izrakumu piešķīruma 210 tonnu
apmērā).
ATRADNES

Igaunijas Konjunktūras institūts. Igaunijas būvniecības derīgo izrakteņu pieprasījuma prognoze
2012-2020. Tallina, 2011.
37
Igaunijas Republikas 2017. gada jūras dūņu atradņu konsolidētā bilance (uz 31.12.2017.). Ziņojums.
Zemes pārvalde, 2018.
36
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5.11.3. Plānojuma risinājums
Jūras plānojumā netiek plānotas jaunas atradnes, taču ir svarīgi nodrošināt, lai esošie
derīgo izrakteņu krājumi būtu piemēroti izrakšanai. Jaunu izrakumu piešķīruma vai
atradņu noteikšana netiek uzskatīta par jūras plānojuma grozīšanu.
Derīgo
ir:ir derīgo
Derīgo izrakteņu
izrakteņutelpiskās
ieguvesprioritātes
prioritāteIgaunijas
Igaunijasjūras
jūrasteritorijā
teritorijā
- Derīgo
izrakteņu
krājumu saglabāšanās
ieguvei
veidā untiem.
piekļuve
izrakteņu
krājumu
saglabāšanās
ieguvei derīgā
veidāderīgā
un piekļuve
tiem
Pamatnostādne:
1. Parasti derīgo izrakteņu ieguve netiek veikta būtiskās nārsta vietās, ja tam ir
ilgstoša ietekme uz nārsta vietas funkcionalitāti.
Nosacījumi:
1. Jā atradne pārklājas ar ūdens satiksmes teritoriju, tad ir jānodrošina atradnes
izmantošanas iespēja, nepieciešamības gadījumā sadarbībā ar Jūrlietu pārvaldi
īslaicīgi pārkārtojot kuģu satiksmi.
2. Veicot derīgo izrakteņu ieguvi, ir jāsadarbojas ar Kultūras mantojuma pārvaldi,
lai ieguve neietekmētu jūras dibena kultūrvēsturisko stāvokli.
3. Ja atradne pārklājas ar dabas aizsardzības teritoriju, ir jārēķinās ar dabas vērtību
aizsardzībai noteiktajiem nosacījumiem, taču jaunu aizsargājamo objektu
gadījumā, nosakot ar dabas aizsardzību saistītus ierobežojumus attiecībā uz
atradņu izmantošanu, ir jāizvērtē arī ierobežojumu radīto sociālekonomisko
ietekmi.

5.11.4. Izrietošā ietekme
Dabiskā vide
Attiecībā uz derīgajiem izrakteņiem jūras teritorijas plānojums, salīdzinot ar līdzšinējo
kārtību, neparedz būtiski atšķirīgu jūras telpisko izmantošanu, tāpēc ar plānojuma
ieviešanu saistītās darbības neradīs papildu ietekmi uz dabas vidi. Plānojums nosaka
pamatnostādnes, kas atbalsta jūras vides laba stāvokļa panākšanu un saglabāšanu.
Piemēram, iegūstot derīgos izrakteņus atradnēs, kuras atrodas aizsargājamo dabas
objektu robežās, ir jārēķinās ar aizsargājamām vērtībām un to saglabāšanos, tāpat
nedrīkst ilgstoši ietekmēt zivju nārsta vietas.
Visumā var teikt, ka ar derīgo izrakteņu ieguvi saistītā ietekme ir sekojoša: biotas,
dzīvotņu un zivju nārsta vietu iznīcināšana, arī ar padziļināšanas darbiem saistītās sekas
kā piesārņotāju atbrīvošana no nogulsnēm, ūdens saduļķošana u.c., kas atstāj papildu
negatīvo ietekmi uz jūras ekosistēmu.38 Tā kā jūrā derīgie izrakteņi tiek iegūti esošo
atradņu robežās un darbība tiek veikta, pamatojoties uz izrakumu atļaujas procedūras
ietekmes izvērtēšanas procesu, dabas vidi ietekmējošos aspektus var izanalizēt un
mazināt projekta līmenī.

Sakopojums “Läänemeri. Meie ühine ja kordumatu aare” (“Ieraugi Baltijas jūru: mūsu vienīgo un
kopīgo”) 2009. Redakt. Ruskule et al. http://www.visitbalticsea.net/download/Book_EE.pdf
38
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Sociālā un kultūras vide
Dūņu iegūšana turpina Igaunijas dūņu dziedināšanas tradīcijas un tāpēc tai ir pozitīva
ietekme. Tā kā parasti darbība ir īslaicīga, tad tas nerada būtiskus vizuālos traucējumus.
Ekonomiskā vide
Attiecībā uz derīgajiem izrakteņiem jūras teritorijas plānojums, salīdzinot ar līdzšinējo
kārtību, neparedz būtiski atšķirīgu telpisko izmantošanu, tāpēc plānojums neatstāj tiešo
saimniecisko ietekmi. Derīgo izrakteņu rakšana lielākoties nerada šķēršļus citām
saimnieciskajām nozarēm, taču var noteikt papildu ierobežojumus (piem., aktīvo
izrakumu laikā). Derīgo izrakteņu ieguvei no jūras ir pieticīga ietekme uz Igaunijas
tautsaimniecību.
Ietekme uz veselību
Jūras teritorijas plānojums attiecībā uz derīgo izrakteņu iegūšanu nemaina jūras
teritorijas līdzšinējo izmantošanu. Atradņu izmantošana un derīgo izrakteņu iegūšana
jūras teritorijā nerada būtisku pozitīvo vai negatīvo ietekmi attiecībā uz cilvēka veselību.

5.12. Atkritumu izgāšana jūrā
5.12.1. Pašreizējā situācija
Jūras teritorijas kontrolēta izmantošana vielu emisijai vai aprakšanai jūras dibenā ir
nepieciešama ostu padziļināšanas gaitā radušos nogulšņu un citu materiālu, kā arī
atkritumu apglabāšanai.
Igaunijas ūdeņos padziļināšana lielākoties tiek veikta 17 atkritumu izgāšanas
ostu apkopes gaitā, kur galvenais padziļināšanas
teritorijas Igaunijas
materiāls ir smiltis un smalkas nogulsnes.
jūras teritorijā
Atkritumu izgāšanas apjoms no gada uz gadu būtiski
atšķiras lielākoties atkarībā no lielāko ostu padziļināšanas darbiem.
Kopējā atkritumu izgāšanas teritoriju platība ir 31,6 km2, teju puse no tām atrodas
Somijas līcī.
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TERITORIJAS ATKRITUMU IZGĀŠANAI JŪRĀ

5.12.2. Plānojuma risinājums
Jūras plānojums neparedz jaunas atkritumu izgāšanas teritorijas. Jaunu atkritumu
izgāšanas vietu noteikšana netiek uzskatīta par jūras plānojuma grozīšanu, ja tiek
ievēroti jūras plānojumā noteiktās telpiskās prioritātes, pamatnostādnes un nosacījumi.
Atkritumu izgāšanas telpiskās prioritātes Igaunijas jūras teritorijā ir:
- Esošo atkritumu izgāšanas teritoriju izmantošana
- Nosakot papildu atkritumu izgāšanas teritorijas, izvairīties no ļoti sekliem
jūras reģioniem un izslēgt būtisku ietekmi uz nārsta vietām
Pamatnostādnes:
1. Kā pamatprincips ir jāizvairās no atkritumu izgāšanas ekoloģiski jutīgā
periodā (piem., zivju nārsta laikā u.c.), ja tas ir iespējams no tehniski
saimnieciskā viedokļa.
Nosacījumi:
1. Līdz šim izmantoto atkritumu izgāšanas teritoriju turpmāka izmantošana un
jaunu teritoriju ieviešana tiks precizēta ūdenstilpnes padziļināšanai vai
ūdenstilpnes dibena noklāšanai izsniedzamās atļaujas procedūras gaitā.
Izvēloties atkritumu izgāšanas vietu, par pamatu tiek ņemti privātās
izmantošanas atļaujā noteiktie nosacījumi.
2. Izvēloties atkritumu izgāšanas vietu (arī dziļumu), laiku (piem., ārpus zivju
nārsta laika un jaunajām zivīm kritiskā perioda) un tehnoloģiju (piem.,
pasākumi, kas ierobežo ūdens maisījumu rašanos un izplatību), ir jāņem
vērā ietekme uz jūras biotu plašākā nozīmē, vairāk koncentrējoties uz zivīm
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un tādējādi arī zvejniecību, ņemot vērā ar to saistītos sociāli saimnieciskos
aspektus.
Uzsākot jaunu atkritumu izgāšanas teritoriju izmantošanu, ir jāņem vērā
netiešā ietekme uz lietošanā esošajām peldvietām. Atkritumu izgāšanas
rezultātā nedrīkst pasliktināties peldvietas ūdens kvalitāte.
Uzsākot jaunu atkritumu izgāšanas teritoriju izmantošanu, ir jānoskaidro
iespējamā no kultūras viedokļa vērtīgo objektu atrašanās šajā teritorijā,
veicot atsevišķu vai komplekso izpēti, piesaistot speciālistu ar atbilstošu
licenci kultūras mantojuma jomā.
Uzsākot jaunu atkritumu izgāšanas teritoriju izmantošanu, ir jākonsultējas
ar Aizsardzības ministriju saistībā ar iespējamo jūras mīnu risku un
nepieciešamības gadījumā ir jāveic papildu izpēte attiecībā uz teritorijas
drošību.
Uzsākot jaunu atkritumu izgāšanas teritoriju izmantošanu, darbība ir
jāsaskaņo ar Jūrlietu pārvaldi.
Atkritumu izgāšanā izmantotais materiāls nedrīkst apdraudēt cilvēku
veselību.

5.12.3. Izrietošā ietekme
Dabiskā vide
Attiecībā uz atkritumu izgāšanu jūras teritorijas plānojums, salīdzinot ar līdzšinējo
kārtību, neparedz atšķirīgu jūras telpisko izmantošanu, tāpēc ar plānojuma ieviešanu
saistītās darbības neradīs papildu ietekmi uz dabas vidi. Tomēr plānojums nosaka
pamatnostādnes, kas atbalsta jūras vides laba stāvokļa panākšanu un saglabāšanu.
Plānojums, piemēram, iesaka atkritumu izgāšanu veikt ārpus ekoloģiski jutīgiem
periodiem (zivju nārsta laika), kā arī, izvēloties izgāšanas vietu un dziļumu, rēķināties
ar biotu.
Visumā var teikt, ka ar atkritumu izgāšanu saistītā ietekme ir, piemēram, jūras dibenā
esošo dzīvotņu, zivju nārsta vietu iznīcināšana, ūdens saduļķošana u.c., kas atstāj
papildu negatīvo ietekmi uz jūras ekosistēmu. Tā kā atkritumu izgāšana notiek konkrēti
norobežotās teritorijās un tiek veikta atļaujas procedūra kopā ar ietekmes izvērtēšanas
procesu, tad dabas vidi ietekmējošos aspektus var izanalizēt un mazināt projekta līmenī.
Sociālā un kultūras vide
Ievērojot ar tiesību aktiem un plānojumu noteiktos nosacījumus, atkritumu izgāšana
neatstāj būtisku ietekmi uz sociālu un kultūras vidi.
Ekonomiskā vide
Attiecībā uz atkritumu izgāšanu jūras teritorijas plānojums, salīdzinot ar līdzšinējo
kārtību, neparedz būtiski atšķirīgu telpisko izmantošanu, tāpēc plānojums neatstāj tiešo
saimniecisko ietekmi. Atkritumu izgāšanas teritorijas lielākoties nerada šķēršļus citām
saimnieciskajām nozarēm, taču var noteikt papildu ierobežojumus (lielākoties
īslaicīgus ierobežojumus atkritumu izgāšanas laikā). Atkritumu izgāšanai jūrā ir
pieticīga ietekme uz Igaunijas tautsaimniecību.
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Ietekme uz veselību
Ievērojot ar tiesību aktiem un plānojumu noteiktos nosacījumus, atkritumu izgāšana
neatstāj būtisku ietekmi uz cilvēku veselību.

5.13. Pastāvīgie savienojumi
Igaunijas valsts mēroga plānojums “Igaunijas 2030+” par svarīgu uzskata savstarpēji
sasaistītu apdzīvoto vietu struktūru - pakalpojumu, izglītības iestāžu un darbavietu
pieejamību. Līdzās dažādu vietējo reģionu labākai sasaistei viens no mērķiem ir arī
ātrāka un ērtāka saskarsme ar ārējo pasauli. Šo mērķu sasniegšanai būtisku lomu spēlē
funkcionējoša transporta infrastruktūra.
Transporta infrastruktūras jomā lielākie iespējamie attīstības projekti tuvāko desmit
gadu laikā ir Tallinas-Helsinku un Sāremā pastāvīgie savienojumi. Darīšana ir ar
apjomīgām būvēm, kuru īstenošana var radīt būtisku ietekmi uz dzīves un dabas vidi.
Iespējamā ietekme ir lielā mērā atkarīga no pastāvīgo savienojumu risinājuma (tilts vai
tunelis, konkrēta atrašanās vieta utt.). Abi attīstības projekti prasa pamatīgu saturisko
analīzi, izpētes veikšanu plānotajā vietā, kā arī īstenošanas iespējamības un
rentabilitātes analīzi. Svarīgi ir nodrošināt publisko plānošanas procesu, lai panāktu
vienošanos sabiedrības līmenī.
Sāremā pastāvīgā savienojuma plānošanas pamatā ir Sāremā un Lēnes apriņķa
plānojumi, kuros ir aplūkota uz sauszemes esošā savienojuma daļa. Tallinas-Helsinku
pastāvīgā savienojuma plānošanas pamatā ir Harju apriņķa plānojums, kurā ir aplūkota
uz sauszemes esošā savienojuma daļa. Sastādot vietējo pašvaldību plānojumus, ir
jāņem vērā tas, kas attiecībā uz pastāvīgajiem savienojumiem ir noteikts apriņķu
plānojumos.
Pastāvīgie savienojumi tiek plānoti uz Republikas valdības lēmuma pamata ar
atsevišķiem valsts mēroga plānojumiem. Veidojot savienojumu ar kaimiņvalsti,
atbilstošo plānojumu sastādīšana tiek veikta, pamatojoties uz valdību starpā noslēgto
vienošanos. Līdz ar plānojuma sastādīšanu ir jāveic arī ietekmju izvērtēšana. Plānojuma
teritorijai ir jāaptver gan jūra, gan arī sauszeme nepieciešamā apmērā.
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5.14. Jūras teritorijas kopīgā lietošana Plānojuma projekta attēls
JŪRAS TERITORIJAS IZMANTOŠANA
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6. Priekšlikumi labākas prakses attīstīšanai un
tiesību regulējuma uzlabošanai
1. Aļģu un gliemju audzēšanas nozares veicināšanai ir nepieciešams izstrādāt aļģu
un gliemju audzētavu izveides tiesisko regulējumu. Pašreizējais regulējums, kas
balstās uz apbūves atļaujas procedūru, nav pamatots, jo akvakultūras gadījumā
drīzāk ir runa par noenkurošanu, nevis pastāvīgas būves izveidi, kā tas ir vēja
ģeneratoru gadījumā.
2. Ir nepieciešams atjaunot mazo ostu tīkla koncepciju 2014–2020, jo:
a. Pašreizējā koncepcija aplūko ostas tikai kā jūras tūrisma galamērķi un
pakalpojumu sniedzēju. Būtu jāpievieno nodaļas, kuras aplūkotu
inženiertehnisko pusi: labu būvniecības praksi, plānošanas un
projektēšanas ieteikumus u.tml., kā arī nepieciešamību rēķināties ar
dabiskajiem apstākļiem - no piekrastes daļas īpatnībām izrietošie
ieteikumi un ierobežojumi. Tas ļautu, piem., atbalsta pasākumu
gadījumā noteikt dažādos reģionos atšķirīgu prasīto dziļumu, kā arī
palīdzētu izvairīties no nesaprātīgā apmērā slikti projektētu ostu
izveides par valsts naudu.
b. Pašreizējā pieeja ostām ir ļoti neelastīga, patiesā dzīve ir daudz
daudzveidīgāka. Lielāka elastība attiecībā uz klasifikāciju, prasībām
u.tml ļautu attīstīt plašāku un daudzveidīgāku ostu tīklu lielākam
lietotāju lokam. No vienas puses kvalitātes minimālā līmeņa noteikšana
ir nepieciešama, bet no otras puses tai vajadzētu vairāk rēķināties ar
reģionālajām atšķirībām - nav saprātīgi galvaspilsētā un mazajās salās
prasīt vienādu pakalpojumu skaitu un līmeni, taču viesiem domāta osta
ir nepieciešama abās vietās.
c. Ostu tīklam piederošo ostu sarakstu vajadzētu periodiski pārskatīt.
Nokļūšanai šajā sarakstā būtu jābūt ostas mērķim, izkrišana no šī
saraksta ir jājūt kā reāls drauds. Ir precīzāk jānosaka, kādas iespējas tiek
nodrošinātas, atrodoties šajā sarakstā, un kā šis saraksts tiek atjaunots.
d. Turklāt ir nepieciešams precizēt jūras tūrisma statistiku, kura pašlaik
tiek interpretēta patvaļīgi. Būtu labi pievienot aprakstu, kādai loģikai
seko mazizmēra kuģu satiksme un satiksmes dalībnieki un kādā
amplitūdā var būt ticamas izmaiņas un pieaugums.
Attīstības dokumentā varētu izmantot piedāvāto ostu klasifikāciju.
Labi pārdomāts un iztirzāts attīstības dokuments kalpo par saturīgu pamatu,
plānojot piekrastes un jūras telpas izmantošanu un nozares finansēšanu, kā arī
organizējot vides aizsardzību u.tt.
3. Par jūras teritorijas izmantošanas jomām ir lietderīgi sastādīt informācijas
brošūras/mājas lapas. Mērķis ir sniegt informāciju par jūras teritorijas tiesisku
un ilgtspējīgu izmantošanu, tādējādi padarot aktīvāku Igaunijas jūras telpas
izmantošanu. Tāpat ir svarīgi, lai palielinātos vispārējā informētība par jūras
teritorijas daudzpusīgu izmantošanu.
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7. Jēdzieni un saīsinājumi
Jēdzienu nodaļa tiek papildināta plānojuma sastādīšanas gaitā.
Atbilstošā ietekme – visa no konkrētā plānojuma ieviešanas izrietošā ietekme (tai
skaitā gan būtiskā, gan arī parastā ietekme), kuru ir nepieciešams izvērtēt.
Piekļuve – ceļš, pa kuru var pārvietoties ar transportlīdzekli, kājām vai velosipēdu un
kurš nodrošina publisko piekļuvi galamērķim (ostai, publiskajai pludmalei vai citam
objektam). Piekļuve var būt nodrošināta pa esošu ceļu vai ielu. Jūras teritorijas
plānojumā tiek noteikta nepieciešamība nodrošināt piekļuvi. Ceļa novietojums ir
noteikts vietējās pašvaldības ģenerālplānā vai detālplānojumā.
Atkritumu izgāšana – jebkura tīša atkritumu vai citu vielu vai lietu izgāšana jūrā vai
apglabāšana jūras dibenā no kuģa, gaisa transportlīdzekļa, platformas vai citas jūras
būves.39
IVN – ietekmes uz vidi novērtējums. Ietekmes uz vidi novērtējums šaurākā nozīmē ir
ietekmju izvērtēšana, kura tiek veikta, plānojot konkrētu darbību, jeb, tā sakot, projekta
līmenī (būvniecības projekts, apbūves atļauja, ūdens īpašās izmantošanas atļauja vai
tml.).
ISN – ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums. ISN tiek izmantots, izvērtējot
vispārēja līmeņa plānoto darbību (stratēģisko attīstības dokumentu, piem., plānojumu,
attīstības plānu u.tml.) ietekmi, jeb, tā sakot, aplūkošanai no “putna lidojuma”. ISN ir
vispārīgāks un nav tik detalizēts kā IVN.
Kuģošanas ceļš – ūdens ceļa daļa, kas ir ūdens satiksmei piemērotāka un publicēta
navigācijas informācijā, kā arī nepieciešamības gadījumā dabā atbilstoši apzīmēta.
Kuģošanas ceļa novietojums lielākoties ir atkarīgs no dabiskajiem apstākļiem, tāpēc
novietojuma mainīšana radītu būtiskus traucējumus kuģu satiksmei. Par kuģošanas ceļa
daļu tiek uzskatīta arī satiksmes nodalīšanas shēma.
Ekonomiskā zona (angļ.val. Exclusive Economic Zone, saīsināti EEZ) – ārpus
teritoriālās jūras esoša ar to robežojoša jūras teritorijas daļa, kuras robežas ir noteiktas
ar līgumiem, kas noslēgti starp Igaunijas Republiku un tās kaimiņvalstīm.
Ekonomiskajā zonā piekrastes valstij ir priekšroka uz jūras bioloģiskajiem resursiem
un ekskluzīvās tiesības izmantot jūras dibenā esošās dabas bagātības un izveidot
mākslīgās salas. Ekonomisko zonu regulē ANO Jūras tiesību konvencija (UNCLOS).
Jūras teritorijas izmantošanas nosacījumi – plānojumā noteikti jūras izmantošanas
priekšnoteikumi un prasības attiecībā uz atsevišķām funkcijām un nozarēm, lai
nodrošinātu jūras teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu izmantošanu.

39

Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (LC),
1972 (and the 1996 London Protocol); Ūdens likums
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Jūras teritorijas plānojuma ieviešana – jūras teritorijas izmantošanas atļaušana un
darbību veikšana atbilstoši ieviestajā plānojumā norunātajām pamatnostādnēm un
nosacījumiem.
Jūras jūdze – garuma mērvienība. Viena jūras jūdze atbilst Zemes meridiāna loka
vienas minūtes vidējam garumam. Šajā plānojumā jūras jūdze atbilst garumam 1852
metri.
Pastāvīgais savienojums – šajā plānojumā tas ir transporta infrastruktūras daļa, kas
dod iespēju nepārtraukti šķērsot jūru.
Jūras nozaru izaugsme jeb zilā izaugsme/blue growth – ilgtspējīga jūrniecības
ekonomika, kas aptver visas ar jūru saistītās nozares: tūrismu, atjaunojamo enerģiju,
akvakultūru, zvejniecību, biotehnoloģiju, jūras dzīlēs esošo derīgo izrakteņu
izmantošanu u.tml.
Iekšējā jūra – jūras teritorijas daļa, kas atrodas starp teritoriālās jūras atskaites līniju
un piekrasti. Teritoriālās jūras atskaites līnija ir iedomāta līnija, kas savā starpā savieno
sauszemes, salu, saliņu, klinšu un virs ūdens redzamo atsevišķo akmeņu punktus, kuri
atrodas vistālāk no piekrastes.
Pamatnostādne – plānojumā sniegtie vispārējie norādījumi, kuri izriet no jūras
teritorijas ilgstošās vīzijas un kopīgās lietošanas vajadzībām. Pamatnostādņu
ievērošanu uzrauga par nozari atbildīgais resors. Atkāpjoties no pamatnostādnēm, ir
jāsadarbojas ar citām saistītajām vai ietekmētajām pusēm, lai nodrošinātu plānojuma
risinājuma visaptverošu īstenošanu.
Peldvieta – ūdenstilpne vai tās daļa, kas tiek izmantota peldēšanai, kā arī ar to
robežojošā sauszemes daļa, kura ir apzīmēta sabiedrībai saprotamā veidā.
Nosacījums – plānojumā noteikta prasība, kuras ievērošana ir obligāta.
Teritoriālā jūra – jūras teritorijas daļa, kas robežojas ar iekšējo jūru un kuras platums
ir 12 jūras jūdzes. Uz teritoriālo jūru attiecas Igaunijas valsts jurisdikcija. Teritoriālās
jūras ārējā robeža ir Igaunijas valsts robeža. Teritoriālās jūras vidējais dziļums ir
aptuveni 30 m. Teritoriālā jūra kopā ar iekšējo jūru tiek uzskatīta par teritoriālajiem
ūdeņiem.
Ūdens satiksmes teritorija – intensīvi ūdens satiksmei izmantojama teritorija, kura
nav publicēta navigācijas informācijā. Šādas teritorijas ir noteiktas sadarbībā ar Jūrlietu
pārvaldi (metodiku skat. punktā 5.3.4), ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt arī citus
jūras izmantošanas veidus.
Akvakultūra – ūdens organismu (zivju, gliemju, vēžveidīgo un ūdens augu (piem.,
aļģu) turēšana vai audzēšana ar tehnoloģijas palīdzību, kas ir domāta produkcijas
iegūšanai lielākos apjomos nekā to pieļautu dabiskie vides apstākļi.
Mazā osta – osta, kurā tiek sniegti ostu pakalpojumi ūdens transportlīdzekļiem, kuru
lielākais garums ir mazāks par 24 metriem.
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Ekosistēmas pakalpojumi – cilvēkiem nepieciešamās ekosistēmas īpašības, piem.,
pārtika, atpūta, klimatu regulējošās īpašības utt. Ekosistēmas pakalpojumi tiek novērtēti,
taču tie parasti netiek pārdoti (tiem nav tirgus vērtības).
Ekosistēmas pieeja – saskaņā ar Konvenciju par bioloģisko daudzveidību ekosistēmas
pieeja ir zemes, ūdens un bioloģisko resursu vienotas apsaimniekošanas stratēģija, kura
pievērš vienādu uzmanību gan aizsardzībai, gan arī ilgtspējīgai izmantošanai.
Saīsinājumi
ISN – ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums, ietekmju izvērtēšanas daļa, kas atbilst
Ietekmes uz vidi novērtējuma un vides pārvaldības sistēmas likuma prasībām.
IeIz - ietekmju izvērtēšana; plaša izrietošo ietekmju analīze, kura tiek veikta paralēli
plānojuma risinājuma izstrādei.

