Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas kopsavilkums
17.02.2014.-28.03.2014.
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1.

Programmas projekts –
Programmas saturs

Vides konsultatīvā padome

Mainīt Programmas 2.1. mērķi no „Tīri
ūdeņi” uz „Veselīgu ekosistēmu”(Healthy
water ecosystems): Uzlabot Baltijas jūras
un tās reģiona ūdeņu ekosistēmas stāvokli,
samazinot piesārņojuma slodzi un palielinot
vides pārvaldības efektivitāti.
Šāds konkrētais mērķis atbilstu precīzāk
HELCOM izvirzītajiem mērķiem Baltijas
jūras stāvokļa uzlabošanai, kā arī ES
stratēģiju Baltijas jūras reģionam Rīcības
plānā izvirzītos mērķus. Baltijas jūras vides
stāvoklis ir jāskata plašāk ne tikai saistībā ar
barības vielu un bīstamo vielu antropogēnās
pieplūdes
samazināšanu.
Turklāt
programmas projektā saistībā ar mērķi 2.1.
ietvertais problēmas skaidrojums jau ir
plašāks nekā mērķa definīcija (47 lapā).
Esošo problēmas skaidrojumu būtu
jāpapildina ar jau Vides pārskatā sniegto
problēmas raksturojumu attiecībā uz
bioloģisko daudzveidības stāvokli Baltijas
jūrā un nepieciešamību nodrošināt tās
aizsardzību.

1

Ņemts vērā/nav ņemts vērā
Skaidrots: Eiropas Savienības Strukturālo un
investīciju fondu Eiropas teritoriālās sadarbības
programmas 2014.-2020.gada plānošanas periodā
vērstas uz tematisko koncentrāciju, t.i., ierobežotu
skaitu tematisko mērķu un ieguldījumu prioritāšu
izvēli, tādā veidā sasniedzot pēc iespējas lielāku
ietekmi un rezultātus. Partnervalstis diskusiju
rezultātā vienojušās par nepieciešamību 2.prioritārā
virziena ietvaros samazināt Baltijas jūras reģiona
ūdeņu piesārņojumu un stiprināt resursu ziņā
efektīvu izaugsmi, jo īpaši ilgtspējīgu ražošanu un
atjaunojamo
energoresursu
izmantošanu,
energoefektivitāti un jūras nozaru izaugsmi.
Ieguldījumu prioritātes, kas vērstas uz bioloģiskās
daudzveidības pārvaldību un adaptāciju klimata
pārmaiņām netika atbalstītas partnervalstu vidū, līdz
ar to diskusija par jau pieņemtajiem lēmumiem
Programmēšanas
komitejā
netiek
atvērta.
Priekšlikumi
darbību
piemēriem
nosūtīti
Programmas
Apvienotajam
Tehniskajam
Sekretariātam turpmākai izvērtēšanai iekļaušanai jau
izvēlēto konkrēto mērķu ietvaros, kas būtu vērsti uz
minēto jomu atbalstu.

Pamatojums, ja
iebildums/priekšlikums
nav ņemts vērā

2. Pie mērķa 2.1. minētajiem darbības
piemēriem ietvert šādas papildus darbības:
2.1. Bioloģiskās daudzveidības pārvaldības
pasākumu ieviešana Baltijas jūras un
piekrastes teritorijās, tai skaitā, saskaņotas
monitoringa un novērtēšanas pieejas
izstrādes visam Baltijas jūras reģionam;
2.2. Alternatīvu, ūdens videi nebīstamu
transporta
degvielu
izmantošanas
paplašināšanas sekmēšana, lai samazinātu
jūras vides riskus no kuģu degvielām un
pārvadāmajām
šķidrajām
degvielām
(piemēram,
sašķidrinātās dabas gāzes
gāzturbīnu dzinēji kuģiem, sašķidrinātā
naftas gāze sauszemes transportā),.
2.3. Reģionālu klimata pārmaiņu adaptācijas
pasākumu ieviešana piekrastes teritorijās un
salās.

2.

Programmas projekts –
Programmas saturs

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests

Zem kura no konkrētajiem mērķiem būtu
iekļaujamas
darbības
reaģēšanas
pasākumiem, apmācībām?

Skaidrots: Programmas 3.prioritārā virziena
„Ilgtspējīga transporta nozare” konkrētā mērķa
„Drošība jūrā” ietvaros plānots atbalsts riska
novēršanas un reaģēšanas pasākumu risinājumu
pilotēšanai; jūras drošuma tehnoloģiju izvēršanai.
Minētās darbības kvalificētos šo konkrēto mērķu
ietvaros.

3.

Programmas projekts –
Programmas ieviešana

Rīgas plānošanas reģions

Vai Programmā plānoti paraugprojekti
(flagship) Eiropas Savienības Stratēģijas
Baltijas jūras reģionam īstenošanai, vai jau
ir zināmi projektu atlases kritēriji?

Skaidrots: Programmā plānots finansēt projektus ar
potenciālu stratēģisko ietekmi ES Stratēģijas Baltijas
jūras reģionam īstenošanai Projektu sagatavošanas
fonda ietvaros (Seed Money). Finansējuma
saņēmējiem būs jāizstrādā projektu priekšlikumi ar
stratēģisku nozīmi vienā no ES Stratēģijas Baltijas
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jūras
reģionam
prioritārajām
jomām
vai
horizontālajiem pasākumiem, kas labākajā gadījumā
ir saistīti ar partnervalstu kopīgajām prioritātēm.
Projekti tiks sagatavoti pieteikumam līdzekļu
saņemšanai no jebkuras ES valsts vai citiem
finansējuma avotiem. Neatkarīgi no Baltijas jūras
reģiona programmas, piešķirto līdzekļu projekti var
būt saistīti ar jebkuru ES stratēģijas Rīcības plānā
minēto tēmu.
Projektu sagatavošanas fondā plānoti atklātie
projektu konkursi, vadlīnijas pirmajam projektu
konkursam (tai skaitā projektu atlases kritērijus)
plānots sākt izstrādāt š.g. otrajā pusgadā.
4.

Vides pārskata
projekts

Dabas aizsardzības pārvalde

Iesakām precizēt Vides pārskatā lietoto
terminoloģiju, kas attiecas uz dabas
aizsardzību, piemēram, lietot vārdu „jūras
ērglis” šobrīd lietotā vārda „baltastes ērglis”
(Vides pārskata 17.lpp.) vietā, kā arī Latvijā
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām tiek
izstrādāti dabas aizsardzības, nevis vadības
plāni. Iesakām arī Vides pārskatā lietoto
terminu „zilā izaugsme” ielikt pēdiņās.

Datums: 03.04.2014.
Atbildīgā amatpersona: Ilga Gruševa
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Ņemt vērā, precizēts Vides pārskata projekts.

