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11 Baltijas jūras reģiona valstu 

par telpisko plānošanu un 

attīstību atbildīgo ministru 

sadarbība

Starpvaldību sadarbības tīkls, 

dibināts 1992.gadā,

lai veicinātu sadarbību telpiskās 

plānošanas jomā Baltijas jūras 

reģionā



Jūras plānošana reģionā
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• Well integrated and coherent macro-region with overcome divides 

• Well balanced setup of metropolitan centres, small and medium 
size cities and towns 

• Fast, reliable and environmentally efficient technologies of 
transport, information and communication 

• Integrated energy production and supply system with well 
diversified sources of energy 

• Integrated land and sea space planning and management 

• Maritime spatial planning principles alleviating potential sea use 
conflicts for the present and future generations 

Territorial cohesion 
perspective 

of the Baltic Sea Region 
in 2030



BaltSeaPlan Spatial Vision 2030

• A healthy marine 
environment

• A coherent pan-Baltic 
energy policy

• Safe, clean & efficient 
maritime transport

• Sustainable fisheries 
& aquaculture 



Reģionālā sadarbība 
JTP jomā

• Joint HELCOM-VASAB MSP WG 
established in October 2010

• Baltic Sea Broad-Scale 
MSP principles adopted in 2010

• Knowledge exchange on good 
practices in MSP

• Minimum requirements for 
MSP in the Region

• Regional Baltic MSP Roadmap 
2013-2020 
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Jūras telpiskās plānošanas 
principi dažādiem Baltijas jūras 

plānošanas līmeņiem

Apstiprināti HELCOM un VASAB 2010.gadā



Principi
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1. Sustainable Management / Ilgtspējīga apsaimniekošana

2. Ecosystem Approach / Ekosistēmas pieeja

3. Long Term Perspective and Objectives / Ilgtermiņa perspektīva un mērķi

4. Precautionary Principle / Piesardzības princips

5. Participation and Transparency / Līdzdalība un caurspīdīgums

6. High Quality Data and Information Basis / Augstas kvalitātes dati un 

informācijas bāze

7. Transnational Coordination and Consultation / Starptautiska 

saskaņošana un konsultācijas



Principi
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8. Coherent Terrestrial and Maritime Spatial Planning / Saskaņota sauszemes 

un jūras telpiskā plānošana

9. Planning Adaptive to Characteristic and Spatial Conditions at different 
Areas / Dažādu reģionu īpatnībām un īpašiem apstākļiem pielāgota 
plānošana

10. Continuous Planning / Plānošanas nepārtrauktība
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Nākamie soļi

Vadlīnijas par ekosistēmas 
pieejas piemērošanu

Vadlīnijas par starptautiskajām 
(trans-boundary) 
konsultācijām, sadarbību un 
sabiedrības līdzdalību

Ekspertu grupa par JTP datiem



Jauns ES dalībvalstu 
sadarbības projekts

Towards coherence and 
cross-border solutions in 
Baltic Maritime Spatial 
Plans

2 padziļinātas 
sadarbības teritorijas



Ceļā uz
2021.gada 31.martu



Paldies par uzmanību!
www.vasab.org

E-pasts: info@vasab.org Twitter: vasab_org Facebook: VASAB


