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Šīs rokasgrāmatas mērķis ir aplūkot labas prakses piemērus ūdens resursu 
aizsardzības jomā, kā arī rīcības plānus, kādi ir īstenoti iniciatīvas “The Baltic 
Sea Challenge” ietvaros Baltijas jūras valstīs, lai nodrošinātu brīvprātīgu 
Baltijas jūras aizsardzības pasākumu īstenošanu vietējo pašvaldību līmenī. 
Šīs rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt jaunajām iniciatīvas “The Baltic 
Sea Challenge” dalīborganizācijām izstrādāt individuālus rīcības plānus, 
dalīties ar praktisku informāciju, idejām un konkrētiem īstenoto pasākumu 
piemēriem ūdens aizsardzības jomā. Šīs rokasgrāmatas mērķauditorija 
galvenokārt ir to pašvaldību domēs strādājošie ierēdņi un amatpersonas, 
kuras ir iesaistījušās iniciatīvā “The Baltic Sea Challenge” vai plāno tajā 
iesaistīties. Galvenais rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt uzsākt rīcības plāna 
izstrādes procesu, noteikt vides ziņā nozīmīgus pasākumus un tos īstenot. 
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Baltijas jūrai vienmēr ir bijusi nozīmīga loma tās 
piekrastē dzīvojošo cilvēku dzīvēs  — tā nodrošina 
atpūtas iespējas, kalpo kā iztikas avots, nodrošina 
ūdensceļus, kā arī palīdz piesaistīt tūristus un vei-
cināt uzņēmējdarbību. Baltijas jūras baseinam ir 
unikālas ģeogrāfiskās un bioloģiskās iezīmes. Tas ir 
daļēji slēgts, sekls iesāļa ūdens baseins ar blīvi ap-
dzīvotu sateces baseinu, un šie faktori padara to ār-
kārtīgi jutīgu ekoloģiskā ziņā. Citiem vārdiem sakot, 
ikviens cilvēks, kurš dzīvo, strādā vai nodarbojas ar 
uzņēmējdarbību jūras piekrastē, ir lielākā vai mazākā 
mērā atkarīgs no veselīgas jūras vides. Diemžēl Bal-
tijas jūra ir viens no piesārņotākajiem iesāļā ūdens 
baseiniem pasaulē. Dažas no lielākajām ar Baltijas 
jūru saistītajām problēmām ir kaitīgo antropogēno 
vielu, kā arī kuģu un laivu satiksmes radītais piesār-
ņojums, tomēr visnopietnāko apdraudējumu rada 
eitrofikācija, ko izraisa lielais augu barības vielu pie-
sārņojums Baltijas jūras plašajā sateces baseinā. 

Starptautiskie līgumi, kā arī valstu un starpvaldību 
pieņemtie normatīvie akti nav bijuši pietiekami efek-
tīvi, lai panāktu būtiskus uzlabojumus Baltijas jūras 
stāvoklī. Šī problēma, visticamāk, kļūs vēl aktuālāka, 
globālo klimata izmaiņu ietekmē kļūstot krasākiem 
laika apstākļiem, palielinoties lauksaimniecības pro-
cesa radītajam piesārņojumam un pilsētu applūša-
nas iespējām, un tā rezultātā jūrā nokļūs vēl vairāk 
augu barības vielu. Tas papildus akcentē nepiecieša-

mību noteikt konkrētus pasākumus negatīvās ietek-
mes samazināšanai uz jūru. Liela ietekme uz situāci-
ju jūrā ir pašvaldībām un citām organizācijām, un šī 
ietekme galvenokārt izpaužas kā kanalizācijas ūdeņu 
novadīšana, satiksme, lauksaimniecība un zemes iz-
mantošana. Savukārt tīri vietējie ūdeņi pašvaldībām 
var nodrošināt ieguvumus, piemēram, tūrisma noza-
rē un uzņēmējdarbības vides uzlabošanas ziņā. Šie 
faktori akcentē organizāciju nozīmību veselīgākas 
jūras vides uzturēšanā gan saistībā ar to iespējamo 
ieguldījumu piekrastes ūdeņu stāvoklī, gan saistībā 
ar pašu organizāciju konkurētspēju un pievilcīga tēla 
radīšanu.  

“The Baltic Sea Challenge”
2007. gada jūnijā Somijas pilsētas Turku un Helsinki 
apņēmās uzlabot Baltijas jūras stāvokli, izveidojot 
iniciatīvu “The Baltic Sea Challenge”, par ko pazi-
ņoja abu pilsētu mēri (skat.  1.  tabulu). Iniciatīvas 
mērķis ir uzlabot piekrastes ūdens stāvokli, kā arī 
visas Baltijas jūras stāvokli, īstenojot brīvprātīgus 
pasākumus, kas pārsniedz likumos noteiktās prasī-
bas. Pilsētas aicina šajā iniciatīvā iesaistīties arī citas 
organizācijas, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu Baltijas 
jūras stāvokli, daloties pieredzē saistībā ar brīvprātī-
giem pasākumiem ūdens aizsardzības jomā. Mērķis 
ir apkopot jaunas idejas saistībā ar ūdens aizsardzī-
bu un īstenot attiecīgus pasākumus.
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Helsinku un Turku pilsētas īstenojamie pasākumi 
ūdens aizsardzības jomā ir norādīti abu pilsētu vie-
notajā rīcības plānā. Šajā rīcības plānā ir norādītas 
konkrētas darbības, kuru mērķis ir, piemēram, sama-
zināt stacionāro un izkliedēto piesārņojuma avotu 
ietekmi, pilnveidot kuģu un laivu satiksmes radīto 
notekūdeņu apstrādes procesu, uzlabot piesārņoto 
sanešu bagarēšanas procesu, kā arī uzlabot rīcīb-
spēju naftas piesārņojuma gadījumā. Iniciatīvas “The 
Baltic Sea Challenge” tīkls ir strauji paplašinājies, un 
tagad jau simtiem iesaistīto organizāciju īsteno sa-
vus rīcības plānus, kā arī aicina citas organizācijas 
iesaistīties šajā iniciatīvā.

Iniciatīva “The Baltic Sea Challenge” ir paredzēta 
jebkurai organizācijai. Dalībā tiek aicinātas ne tikai 
pilsētas, bet arī citas valsts sektora organizācijas, 
izpētes un izglītības iestādes, nevalstiskās organizā-
cijas, arodbiedrības un uzņēmumi. Dalībai Turku un 
Helsinku pilsētas sāktajā ūdens aizsardzības iniciatī-
vā ir daudz priekšrocību. Turku un Helsinki ir lielas pil-
sētas, un tām ir nozīmīga loma ūdens aizsardzības 
jomā, tāpēc tās var sniegt atbalstu un ieteikumus 
mazākām pašvaldībām un citām organizācijām. Tur-
ku un Helsinki vēlas cieši sadarboties ar citām or-
ganizācijām Baltijas jūras jautājumos, tāpēc šīs pil-
sētas piedāvā finansiālu atbalstu un resursus šādas 
sadarbības izveidei. Pievienojoties iniciatīvai “The 
Baltic Sea Challenge”, organizācija var iesaistīties 
lielāka mēroga projektos, kā dalīborganizācija tā var 
vienkārši izveidot sakarus ar citām organizācijām, kā 
arī uzlabot savu publicitāti un atpazīstamību

Projekts “Pilsētas tīrākai jūrai”
Šī rokasgrāmata ir izstrādāta projekta “Pilsētas 
tīrākai jūrai” (“Cities for a Healthier Sea project) 
ietvaros. Šis projekts sāka darbību 2010.  gadā ar 
mērķi uzlabot iniciatīvas “The Baltic Sea Challenge” 

1. tabula. Iniciatīvas “The Baltic Sea Challenge” izveides vēstures kopsavilkums Helsinkos un Turku

2010
Projektā “Pilsētas tīrākai jūrai” iesaistītās 
pilsētas uzsāk darbību, veicinot iniciatīvas 
“The Baltic Sea Challenge” atpazīstamību 
starptautiskā mērogā un iesaistot citas 
Baltijas jūras reģiona valstis (Igauniju, 
Latviju un Zviedriju).

2006
Helsinku un Turku pilsētas mēri ierosina iniciatīvu.

Sadarbojoties abu pilsētu Vides departamentiem, 
tiek sagatavots dokuments par Baltijas jūras 
stāvokli, kā arī sākotnējais pasākumu plāns abām 
pilsētām.

2007
Sadarbībā ar citiem pilsētu departamentiem, 
piemēram, ostu pārvaldēm, 2007. gadā tiek 
sastādīts rīcības plāna teksts un tiek noteiktas 
iesaistītās puses.

Ir sagatavoti nepieciešamie dokumenti, tostarp 
Helsinku un Turku apņemšanās dokuments, Baltijas 
jūras stāvokļa apraksts un rīcības plāns.

Helsinku un Turku pilsētas mēru parakstītās 
vēstules, kā arī iniciatīvas “The Baltic Sea 
Challenge” rīcības plāns tiek nosūtīts kopā 
apmēram 420 organizācijām.

Helsinku un Turku pilsētas mēri uzstājas pirmajā 
preses konferencē, informējot par abu pilsētu 
rīcības plāniem un paziņojot par kampaņu.
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atpazīstamību starptautiskā līmenī, kā arī iesaistīt 
projektā citas valstis — Igauniju, Latviju un Zviedri-
ju. Projekts “Pilsētas tīrākai jūrai” ir centrālā Balti-
jas valstu reģiona INTERREG IVA finansēts projekts 
2010.–2012. gadam, kurā piedalās septiņi partneri: 
Somijas pārstāvji — Helsinku un Turku pilsēta, kā arī 
organizācija „Centrum Balticum”; Igaunijas pārstāv-
ji  — Tallinas pilsētas domes Vides departaments, 
Centrālās un Austrumeiropas Reģionālā vides cen-
tra Igaunijas pārstāvniecība (REC Igaunija), kā arī 
Igaunijas Reģionālās un vietējās attīstības aģentūra 
(ERKAS); Latvijas Pašvaldību savienība (LPS). Pro-
jekta vispārējais mērķis ir uzlabot piekrastes ūdeņu 
stāvokli, kā arī Baltijas jūras stāvokli kopumā, aicinot 
pašvaldības brīvprātīgi īstenot pasākumus ūdens 
aizsardzības jomā, kas pārsniedz likumos noteiktās 
prasības. Pašreizējais mērķis ir veicināt projekta da-
līborganizāciju informētību par problēmām un iespē-
jām ietekmēt Baltijas jūras stāvokli, kā arī veicināt 
citu organizāciju un plašsaziņas līdzekļu iesaistīša-
nos ūdens aizsardzības jomā.

Projekta “Pilsētas tīrākai jūrai” galvenais mērķis ir 
aicināt citas pilsētas, pašvaldības un organizācijas 
iesaistīties jūras stāvokļa uzlabošanā un aicināt at-
tiecīgās organizācijas sagatavot individuālus rīcības 
plānus. Projekts palīdzēs vietējā līmeņa organizāci-
jām savos ikdienas darbības, administratīvajos un 
lēmumu pieņemšanas procesos ietvert jautājumu 
par pasākumiem ūdens aizsardzības jomā. Svarīgs 
projekta mērķis ir uzlabot valsts ierēdņu, amatper-
sonu un pilsoņu informētību par jūras stāvokli visās 
projekta dalībvalstīs, kā arī veicināt dialogu starp 
valsts ierēdņiem, analītiķiem, politiķiem un citiem in-
teresentiem. Papildu aspekts ir izpratnes nodrošinā-
šana par saikni starp jūras stāvokli un pilsētu konku-
rētspēju, kā arī starp jūras stāvokli un pašu pilsētas 
administrāciju. Darbība izpratnes nodrošināšanas 
jomā ir vērsta arī uz informēšanu par vietējā līmeņa 
organizācijām pieejamām izvēles iespējām un prak-
tiskajiem risinājumiem. 
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ĪSTENOJAMO PASĀKUMU NOTEIKŠANA 
Iniciatīva “The Baltic Sea Challenge” turpina savu 
darbību, īstenojot pakāpenisku procesu vietējās 
pašvaldībās (skat. 1.  attēlu). Kad organizācija ir ie-
saistījusies iniciatīvā “The Baltic Sea Challenge”, tiek 
sākts rīcības plāna sagatavošanas process. Organi-
zācijām, kas nolemj iesaistīties iniciatīvā “The Baltic 
Sea Challenge”, ir jāapliecina sava apņemšanās, 
sagatavojot individuālus rīcības plānus, un ir jāsaga-
tavo saraksts ar konkrētiem jauniem, brīvprātīgiem 
pasākumiem, kas uzlabotu attiecīgo valstu piekras-
tes ūdeņu stāvokli un Baltijas jūras stāvokli kopumā. 
Pēc tam attiecīgais rīcības plāns tiek īstenots un, ja 
iespējams, tā īstenošana tiek uzraudzīta. Kad kon-
krētie vietējā līmeņa ūdens aizsardzības pasākumi 
attiecīgajās pilsētās un pašvaldībās ir īstenoti, inicia-
tīvas dalībnieku uzdevums ir iesaistīt ūdens aizsar-
dzības pasākumos arī citas organizācijas.

Pieteikšanās dalībai
Iniciatīvas “The Baltic Sea Challenge” koordinatori 
sazinās ar iespējamām iniciatīvas dalīborganizāci-
jām, savukārt ieinteresētās organizācijas neatkarīgi 
sazinās ar koordinatoriem vai apmeklē projekta tī-
mekļa vietni (www.balticseachallenge.net) un piesa-
kās dalībai, aizpildot tiešsaistes veidlapu. Aizpildot 
veidlapu, organizācijai ir jāizvēlas kontaktpersona, 
kas pārstāvēs attiecīgo organizāciju un saņems 
visu informāciju saistībā ar iniciatīvu “The Baltic Sea 
Challenge”. Viena organizācija var norādīt vairākas 
kontaktpersonas. Uzreiz pēc tam, kad organizācija 
ir piekritusi piedalīties iniciatīvā “The Baltic Sea Chal-
lenge”, organizācijas personāls ir jāinformē par šo 
iniciatīvu un, ja iespējams, jāiesaista rīcības plāna 
sagatavošanas procesā.

Rīcības plāna sagatavošana
Iniciatīvas “The Baltic Sea Challenge” kontekstā rī-
cības plāns ir instruments, ar kuru saskaņā iniciatī-
vas dalībnieki īsteno pasākumus ūdens aizsardzības 

jomā. Tas ir dokuments, kurā ir norādīti pasākumi 
ūdens aizsardzības jomā, kas pārsniedz likuma pra-
sības, kā arī laika grafiks attiecīgo pasākumu īsteno-
šanai. Vārds “rīcība” ir plaši interpretējams: tas attie-
cas uz ikvienu darbību, pasākumu vai procedūru, kas 
ir vērsta uz iepriekš pieņemtās prakses mainīšanu, 
kā arī darbībām saistībā ar Baltijas jūras stāvokļa 
uzlabošanu.

Vispārpieņemts veids, kā sākt iniciatīvas “The Baltic 
Sea Challenge” īstenošanu un rīcības plāna izveidi, 
ir izveidot oficiālu vai neoficiālu darba grupu, kuras 
uzdevums ir izstrādāt iniciatīvas “The Baltic Sea 
Challenge” rīcības plānu. Šādās darba grupās var 
iekļaut, piemēram, valsts ierēdņus, vides aģentūru 
pārstāvjus, politiķus un nevalstisko organizāciju pār-
stāvjus. Turku un Helsinku pilsētas izstrādāto rīcības 
plānu var izmantot kā pamatmodeli — daudzas paš-
valdības ir to izmantojušas, izstrādājot individuālos 
rīcības plānus. 

Pasākumu izvēle
Pašvaldībām, kas piedalās iniciatīvā vietējā līmenī, 
Baltijas jūras ūdens sliktais stāvoklis rada problē-
mas saistībā ar to konkurētspēju un pievilcīga tēla 
radīšanu. Tāpēc ir svarīgi, lai, nosakot nepieciešamos 
pasākumus un apņemoties tos īstenot, pilsētas ap-
zinātos attiecīgo pasākumu ietekmi uz Baltijas jūras 
stāvokli. Pašvaldību darbību vides jomā nosaka liku-
mi un normatīvie akti, tomēr ir daudz aspektu, kuros 
nepieciešama rīcība ārpus likumā noteiktajām prasī-
bām. Pašvaldību noteiktajiem pasākumiem ir milzīga 
ietekme uz vidi un jūras apgabaliem, un ikvienā paš-
valdības sektorā ir iespēja īstenot brīvprātīgus pa-
sākumus ūdens aizsardzības jomā. Pašvaldībās tiek 
veikti iepirkumi, piemēram, pārtikas iepirkumi skolu, 
pirmsskolas izglītības iestāžu, slimnīcu, valsts ies-
tāžu ēdināšanas pakalpojumu vajadzībām un citiem 
mērķiem. Risinot vides jautājumus, svarīgs faktors ir 
tas, cik daudz pārtikas tiek izmests atkritumos, vai 
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Iniciatīva 
“The Baltic Sea Challenge”

• Vēstule 
• Ziņu avoti 
• Internets

Pilsēta/pašvaldība 
iesaistās iniciatīvā 

“The Baltic Sea 
Challenge” Tiek izveidota 

darba grupa, ierēdņi 
izstrādā rīcības 

plānu

Rīcības plāns tiek 
iesniegts pilsētas/

pašvaldības 
nodaļās, kas ir 

iesaistītas darbībā

Rīcības plāns 
tiek apstiprināts 

pilsētas/
pašvaldības 

padomē vai tās 
vides padomē

Rīcības plāns 
tiek īstenots

Citi tiek aicināti 
iesaistīties 

iniciatīvā “The 
Baltic Sea 
Challenge”

• Pilsēta/pašvaldība  
attiecīgi maina rīcību

• Sabiedrība tiek informēta 
par iesaistīšanās iespējām

• Iniciatīvā “The Baltic Sea 
Challenge” iesaistīto pilsētu/
pašvaldību skaits palielinās

• Pieaug iniciatīvas “The Baltic Sea 
Challenge” efektivitāte

Rodas ilgtermiņa 
pozitīvas izmaiņas 
piekrastes reģionu 

stāvoklī

• Tiek izvēlētas darbības
• Tiek uzrakstīts rīcības plāns
• Tiek plānotas rīcības izmaksas

1. attēls. Iniciatīva “The Baltic Sea Challenge” turpina savu 
darbību, īstenojot pakāpenisku procesu pilsētās un pašvaldībās.
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ir pieejama veģetārā vai organiskā pārtika un kāda 
ir pārtikas izcelsme (piemēram, vietējas izcelsmes 
produkti vai zivis). Baltijas jūru ietekmē enerģijas 
ražošanas process pašvaldībās, piemēram, tiek ie-
tekmēta gaisa kvalitāte (slāpekļa koncentrācija), un 
līdz ar to jebkādi pasākumi enerģētikas/klimata jomā 
palīdz uzlabot Baltijas jūras stāvokli kopumā. Nāka-
majā sadaļā ir norādīti Somijas pašvaldību īstenoto 
pasākumu piemēri, kas pārsniedz likumos noteiktās 
prasības.

Izvēloties pasākumus, pašvaldības var vispirms no-
rādīt visus jau īstenotos pasākumus. Pašvaldību 
loma dažādās valstīs var lielā mērā atšķirties, līdz ar 
to atšķiras arī īstenotie pasākumi. Pasākumu izvēli 
ietekmē arī pašvaldības atrašanās vieta  — iekšze-
mē esošu pašvaldību pasākumi var krasi atšķirties 
no piekrastes apgabalos īstenotajiem pasākumiem. 
Organizācijas var izvēlēties pasākumus, ko iekļaut 
savos rīcības plānos. Rīcības plānā iekļautajiem pa-
sākumiem ir jābūt vērstiem uz Baltijas jūras stāvokļa 
uzlabošanu. Vienlaikus ar plānotajiem jaunajiem pa-
sākumiem var norādīt esošos pasākumus, kas tiek 
veikti vides jomā un kuru mērķis ir uzlabot Baltijas 
jūras stāvokli. Bieži vien atsevišķa pasākuma ietek-
me ir grūti izvērtējama. Tomēr brīvprātīgo pasākumu 
ūdens aizsardzības jomā īstenošanai organizācijā 
ir nozīmīga loma, jo šādi tiek veidota attieksme un 
rodas pārdomas saistībā ar darbību ūdens aizsardzī-
bas jomā. Šajā rokasgrāmatā norādītie pasākumi ir 
atlasīti, pamatojoties uz attiecīgo pasākumu izvēr-
tēto piemērotību un atbilstību pašvaldībām un citām 
organizācijām.

Rīcības plānu apstiprināšana un īstenošana
Kad vietējā līmeņa darba grupas ir sagatavojušas 
rīcības plānus, tos apstiprina pašvaldības dome. Ofi-
ciāli apstiprinot rīcības plānu, īpaši tā īstenošanas 
pasākumus, tiek veicināta tā atpazīstamība un tiek 
nodrošināts spēcīgāks atbalsts tā īstenošanai. 

Rīcības plānu īstenošanas pārraudzība var būt sa-
režģīts process, ja nav izstrādāts atbilstīgs plāns. 
Dažas pašvaldības, kas ir iesaistījušās iniciatīvā “The 
Baltic Sea Challenge”, ziņo, ka rīcības plānu īsteno-
šanu traucē apstāklis, ka nav nodrošināta atbilstīga 
pārraudzība. Ieteicams reizi gadā veikt izvērtējumu, 
ko var veikt, piemēram, vides aģentūra. Arī iniciatī-
vas “The Baltic Sea Challenge” koordinatori veic da-
līborganizāciju īstenoto pasākumu pārraudzību, no-
drošinot iespēju iesniegt atskaites par īstenotajiem 
pasākumiem, izmantojot projekta tīmekļa lapu.

Jaunu dalībnieku piesaistīšana
niciatīvas “The Baltic Sea Challenge” dalībnieki izpla-
ta informāciju par projekta pamatmērķi, “izaicinot” 
jaunus dalībniekus uz iesaistīšanos projektā. Tas 
nozīmē, ka citi dalībnieki tiek aicināti izstrādāt indi-
viduālus rīcības plānus, pamatojoties uz konkrētām 
vajadzībām ūdens aizsardzības jomā, un pilnībā ie-
saistīties projektā. Vārdi “iespēja” un “izaicinājums” 
nav interpretējami kā norādes uz konkurenci starp 
projekta dalībniekiem. Dalībniekiem ir dažādas vaja-
dzības, un dalībnieku īstenoto pasākumu rezultāti 
ir salīdzināmi tikai ar viņu pašu sākotnējo stāvokli, 
nevis citu dalībnieku sasniegumiem. Pašvaldībām ir 
daudz potenciālo mērķauditorijas grupu, kuras varē-
tu iesaistīt projektā. Piemēram, projektā var iesaistīt 
citas pašvaldības, apkaimē esošos uzņēmumus un 
izglītības iestādes, kā arī Baltijas jūras reģiona sa-
draudzības pilsētas. Organizācijas var sazināties ar 
iniciatīvas “The Baltic Sea Challenge” koordinatoriem 
un saņemt ieteikumus par to, kuras organizācijas va-
rētu iesaistīt un kādā veidā.
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Helsinku un Turku pilsētas rīcības plāns  
Helsinku un Turku pilsētas rīcības plāna sagatavo-
šanas sākuma posmā tika radītas idejas saistībā ar 
pasākumiem. Sadarbojoties abu pilsētu vides de-
partamentiem, tiek sagatavots dokuments par Bal-
tijas jūras stāvokli, kā arī sākotnējais rīcības plāns. 
Šo darbu veica Helsinku pilsētas Vides centra Vides 
aizsardzības un izpētes departaments sadarbībā ar 
Turku pilsētas Vides aizsardzības nodaļas darbinie-
kiem. Vides departamentu vadītājiem tika noteikta 
vispārīgā atbildība par iniciatīvu “The Baltic Sea Chal-
lenge”.

Sākotnēji tika noteikti 14  pasākumi Baltijas jūras 
stāvokļa uzlabošanai. Tie tika iedalīti divās grupās — 
vienā grupā tika apvienoti pasākumi, ko īsteno pati 
pilsēta, savukārt otrā grupā tika apvienoti pasākumi, 
kuru īstenošanai nepieciešams sadarboties ar citām 
organizācijām. Sākotnējais saraksts tika papildus iz-
vērtēts, un tika noteikti 7–9 galīgie pasākumi, kā arī 
tika reģistrēts pamatojums katra pasākuma īsteno-
šanai. Daži pasākumi sarakstā tika izlaisti. Galīgajā 
pasākumu sarakstā tika iekļauti astoņi pasākumi. 
Tika izvērtēta pilsētu domes departamentu iekšējā 
darbu sadale plānoto pasākumu ietekmes kontek-
stā, un katram pasākumam tikai noteikts atbildīgais 
departaments. Katrai jau īstenotajai darbībai saistī-
bā ar katru plānā iekļauto pasākumu tika noteiktas 
izmaksas (un ieņēmumi), lai iegūtu priekšstatu par 
to, kādas izmaksas plānojamas saistībā ar jauna-

jiem pasākumiem, piemēram, kanalizācijas sistēmas 
renovācija, piesārņoto sanešu bagarēšana un mak-
sas noteikšana par notekūdeņu novadīšanu ostās. 
Gadījumos, kad tas ir nepieciešams, Turku un Hel-
sinku kopīgais rīcības plāns tiek atjaunots. Piemē-
ram, 2011.  gada pavasarī kā jauns pasākums tika 
ieviesta rīcībspējas uzlabošana naftas piesārņojuma 
gadījumā. Šāds uzdevums tika noteikts, aktīvi sadar-
bojoties ar Turku un Helsinku glābšanas dienestiem.

Sadarbībā ar citiem pilsētu departamentiem, pie-
mēram, ostu pārvaldēm, tika sastādīts rīcības plāna 
teksts un tika noteiktas iesaistītās puses. Galīgajā 
pasākumu sarakstā tika veiktas nelielas izmaiņas. 
Katram pasākumam tika noteiktas organizācijas, ku-
ras plānots iesaistīt projekta darbā.  

Vides ziņā būtiski pasākumi — noteikti, 
pamatojoties uz HELCOM Baltijas jūras 
rīcības plānu
Baltijas jūras rīcības plāns, ko 2007. gadā izstrādā-
ja Helsinku komiteja, ir programma, kuras mērķis ir 
novērst galvenos apdraudējuma veidus Baltijas jū-
ras videi, lai līdz 2021. gadam Baltijas jūrā atjauno-
tu labvēlīgu ekoloģisko situāciju. HELCOM Baltijas 
jūras rīcības plāns ir vērsts uz četrām galvenajām 
jomām — eitrofikācija, bīstamās vielas, kuģniecības 
aktivitātes un bioloģiskās daudzveidības un dabas 
saglabāšana. Šīs četras jomas var izmantot sākot-
nējo mērķu noteikšanai, izstrādājot lokālā līmeņa 
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pasākumus ūdens aizsardzības jomā. Baltijas jūras 
rīcības plāns var kalpot kā struktūra, nosakot vietējā 
mēroga pasākumus, kas norādīti iniciatīvas “The Bal-
tic Sea Challenge” rīcības plānos. Iepriekš norādīto 
tēmu kontekstā mērķis ir novērst Baltijas jūras eitro-
fikāciju, kaitīgo vielu piesārņojumu, nodrošināt videi 
draudzīgas jūrniecības aktivitātes un saglabāt labvē-
līgu vidi Baltijas jūras augu un dzīvnieku sugām. 

HELCOM mērķus var attiecināt arī uz Pašvaldību 
īstenotiem vietēja mēroga pasākumiem saistībā ar 
brīvprātīgo darbu ūdens aizsardzības jomā. Piemē-
ram, eitrofikācijas — vienas no Baltijas jūras rīcības 
plāna galvenajām jomām — gadījumā augu barības 
vielu radītais piesārņojumam ir vietēja mēroga rak-
sturs, tāpēc ļoti liela loma ir vietējo organizāciju dar-
bībai un potenciālam Baltijas jūras aizsardzības ziņā, 
un ne tikai vietējā mērogā. Lai samazinātu augu 
barības vielu koncentrāciju, ir jānodrošina pašval-
dību kanalizācijas sistēmu izstrāde, uzturēšana un 
atjaunošana, rezerves cauruļvadi ir jāizmanto tikai 
ārkārtas situācijās un ir ieteicams izmantot nodalītu 
kanalizācijas sistēmu. Praktiski pasākumi saistībā ar 
lauksaimniecības procesā radīto augu barības vielu 
piesārņojuma samazināšanu ir, piemēram, mēsloša-
nas apjoma samazināšana, augu apklāšana ziemas 
periodā, minimāla kultivēšanas sistēmu izmanto-
šana, pievēršanās organiskās pārtikas audzēšanai, 
mēslojuma un kūtsmēslu izmantošanas pārtraukša-
na augsta riska apgabalos un augsta riska periodos, 
augu barības vielu koncentrācijas noteikšana, kā arī 
mitrāju un bufera zonu izveide. Citu galveno tēmu — 
kaitīgo vielu radītais piesārņojums, dabai draudzīgas 

jūrniecības aktivitātes un bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšana — HELCOM Baltijas jūras rīcības plānā 
ir akcentēti vairāki ekoloģiskie un vadības mērķi, ko 
var papildus izvērtēt, iniciatīvas “The Baltic Sea Chal-
lenge” kontekstā nosakot pasākumus Baltijas jūras 
aizsardzībai.

Somijas pašvaldību pieredze
Nākamajās sadaļās ir norādīti piemēri pasākumiem, 
kādi tika īstenoti 18  pašvaldībās (norādītas tālāk), 
kuras ir iesaistījušās iniciatīvā “The Baltic Sea Chal-
lenge” Somijā. Pasākumi ir iedalīti septiņās katego-
rijās: stacionārais piesārņojums, piesārņojums no 
mazapdzīvotiem apgabaliem, lauksaimniecības pro-
cesā radītais izkliedētais piesārņojums, kuģu satik-
smes radītais piesārņojums, kaitīgās vielas, naftas 
piesārņojums Baltijas jūrā un sabiedrības izpratnes 
palielināšana. Dažkārt ir ļoti grūti nodalīt likumos 
noteiktus pasākumus no brīvprātīgiem pasākumiem. 
Tāpēc piemēru sarakstā ir iekļauti visi pasākumi, 
ko pašvaldības ir norādījušas individuālajos rīcības 
plānos. Jāuzsver, ka papildus šajā rokasgrāmatā 
norādītajiem pasākumiem pašvaldības var veikt arī 
citus pasākumus, kas nav iekļauti rīcības plānā. Kā 
norādīts iepriekš, katrai organizācijai ir atšķirīgas va-
jadzības, un tāpēc rīcības plāniem ir jāatspoguļo kon-
krētā situācija konkrētajā pašvaldībā. Tas nozīmē, 
ka pašvaldību rīcības plāni ir jāpielāgo attiecīgajām 
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vajadzībām. Cerams, ka šie piemēri palīdzēs jauna-
jām dalīborganizācijām individuālo plānu izstrādē un 
īstenošanā.    

- Helsinki
- Turku
- Espo
- Hamina
- Ī pašvaldība 
- Kokola
- Kotka 
- Lempēle pašvaldība 
- Lieto pašvaldība
- Minemeki pašvaldība 
- Nāntali 
- Oulu
- Rauma
- Siuntio pašvaldība
- Somero 
- Tornio 
- Vantā 
- Vihti pašvaldība

Stacionārā piesārņojuma apjoms
Stacionārais piesārņojums ir piesārņojums, kas 
pastāv konkrētos apgabalos un ir vienkārši identi-
ficējams. Šāda piesārņojuma avoti ir notekūdeņu 
apstrādes iekārtas, rūpnieciskās iekārtas un zivju 
audzētavas. Liela ietekme ir notekūdeņu apstrādes 
iekārtām, kas lielā mērā palielina stacionāro piesār-
ņojumu. Ņemot vērā to, ka (vairākumā valstu) par 
notekūdeņu apstrādi ir atbildīgas pašvaldības, šie 
pasākumi ir ļoti nozīmīgi Baltijas jūras stāvokļa uzla-
bošanas kontekstā. Pašvaldībām ir iespēja ietekmēt 

notekūdeņu apstrādes procesu un piešķirt attiecī-
gus resursus, tāpēc vairākums pašvaldību, kuras ir 
iesaistījušās iniciatīvā “The Baltic Sea Challenge”, 
par piemēru ir izmantojušas Helsinku un Turku ap-
ņemšanos, un pasākumi saistībā ar stacionārā pie-
sārņojuma novēršanu ir lielā mērā līdzīgi. Tālāk norā-
dīti daži piemēri.

• Kanalizācijas sistēmu renovācija ar mērķi samazi-
nāt notekūdeņu noplūdi.

• Kanalizācijas sistēmu stāvokļa pārbaude un reno-
vācija, ja nepieciešams; apvienoto kanalizācijas 
sistēmu renovācija ar mērķi tās nodalīt. 

• Pastāvīga notekūdeņu sūkņu staciju darbības 
pārraudzība, lai novērstu notekūdeņu noplūdes.

• Mājokļu īpašnieku aicināšana pieslēgt drenāžas 
un lietusūdens sistēmas ielu lietusūdens sistē-
mām tā vietā, lai ūdeņus novirzītu esošajās no-
tekūdeņu vai apvienotajās kanalizācijas sistēmās.

• Notekūdeņu apstrādes uzlabošana, nodrošinot 
centralizētu ūdens attīrīšanu un slēdzot mazās 
notekūdeņu apstrādes iekārtas.

• Vislabākos iespējamos attīrīšanas rezultātus no-
drošina rūpīga notekūdeņu attīstīšanas iekārtu 
pārvaldība.

• Attiecīgā notekūdeņu apstrādes uzņēmuma dar-
bības zonā esošo mājokļu īpašnieku aicināšana 
pieslēgties kanalizācijas tīklam.  
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• Notekūdeņu apstrāde uzlabojas, paplašinot eso-
šo notekūdeņu apstrādes iekārtu jaudu un proce-
su papildinot ar slāpekļa koncentrācijas samazinā-
šanas tehnoloģijām.

• Pašvaldības iestāžu īstenota pārraudzība attiecī-
bā uz to, cik efektīvi darbojas pašvaldībām nepie-
derošas notekūdeņu apstrādes iekārtas.

• Ūdens resursu pārvaldības stratēģijas pilnveide 
un īstenošana. 

• Pēc iespējas dabiskāku lietusūdens pārvaldības 
metožu izmantošana tā vietā, lai izmantotu lietu-
sūdens notekcaurules.

• Lietusūdens apstrādes plāna sagatavošana.

• Lietusūdens pārvaldības un lietusūdens kanalizā-
cijas sistēmas izstrāde un uzlabošana.

• Stratēģisko vai strukturālo plānu izmantošana 
prioritāšu noteikšanai un pārvaldības īstenošanai 
ar mērķi samazināt stacionāro un izkliedēto pie-
sārņojumu; lietusūdens pārvaldības un cauruļvadu 
sistēmas risinājumu izvērtēšana. 

• Pašvaldība vai pilsēta apņemas nodrošināt tīrī-
bu ražošanas zonās, lai novērstu ķīmisko vielu, 
smago metālu un citu kaitīgu vielu noplūdes. Šis 
pasākums tiek īstenots plānošanas posmā, ražo-
šanas zonas izvietojot ārpus gruntsūdens zonām. 
Lietusūdens kanalizācijas sistēma tiek aprīkota ar 
naftas un smilts nodalīšanas sistēmu, un ir no-
drošināta atbilstība normatīvajām prasībām.

Notekūdeņu noplūdes mazapdzīvotos apga-
balos
Mazapdzīvotos apgabalos organisko vielu un fos-
fora kopējais apjoms mājsaimniecību notekūdeņos 
rada daudz lielāku apkārtējās vides piesārņojumu, 
nekā mājsaimniecība, kuras kanalizācijas sistēma ir 
pieslēgta ūdens piegādes uzņēmuma kanalizācijas 
sistēmai. Lai mazapdzīvotos apgabalos samazinā-
tu notekūdeņu noplūdes, pašvaldības savos rīcības 
plānos ir noteikušas dažādus pasākumus. Šos pa-
sākumus var iedalīt konkrētās darbībās, kas uzla-
bo kanalizācijas sistēmas infrastruktūru konkrētos 
mazapdzīvotos apgabalos, un darbībās, kuru mērķis 
ir mainīt mājokļu īpašnieku attieksmi. Tālāk norādīti 
šādu darbību piemēri.

• Kanalizācijas sistēmu uzlabošana un paplašināša-
na mazapdzīvotos apgabalos. 

• Informācijas un ieteikumu sniegšana mazapdzīvo-
tos apgabalos esošu māju īpašniekiem par to, kā 
pilnveidot un uzlabot kanalizācijas sistēmas, ap-
vienojot individuālās notekūdeņu sistēmas, u. c. 

• Pašvaldību īpašumā esošu notekūdeņu sistēmu 
atjaunošana pirms normatīvajos aktos noteiktā 
termiņa.  

• Mazapdzīvotos apgabalos esošu māju īpašnieku 
mudināšana pieslēgties kopējai kanalizācijas sis-
tēmai, ja tas ir iespējams.  

• Atbalsta nodrošināšana kooperatīvu apvienību 
veidošanai kanalizācijas sistēmu izbūves jomā. 

• Māju īpašnieki tiek aicināti veidot sausās tualetes 
un veikt organiskā mēslojuma kompostēšanu.

• Jaunu darbības virzienu noteikšana vides aizsar-
dzības jomā un pasūtījumu gatavošana notekūde-
ņu pārvaldības sistēmu izveidei mazapdzīvotos 
apgabalos. 

• Indivīdi un iestādes tiek aicinātas izmantot maz-
gāšanas līdzekļus, kas nesatur fosfātu.
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Izkliedētais piesārņojums lauksaimniecībā
Lielākā daļa lauksaimniecību Somijā atrodas privāt-
īpašumā, un pašvaldību īpašumā atrodas nelielas 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības. Tā-
pēc pašvaldību uzdevums ir būt citiem par piemēru. 
Viens no veidiem, kā ietekmēt lauksaimnieku izman-
totās metodes, ir dalīties informācijā un sniegt ie-
teikumus — šis uzdevums ir īpaši akcentēts lielākajā 
daļā rīcības plānu. Lauksaimniecības un mežistrādes 
procesa radītā augu barības vielu piesārņojuma sa-
mazināšana, iespējams, ir visgrūtākais uzdevums, 
ar kādu nākas saskarties pilsētām un pašvaldībām, 
jo nav daudz efektīvu un tiešu veidu, kā risināt šo 
problēmu. Faktiski šī ir visnopietnākā un sarežģītākā 
problēma valsts līmenī, turklāt izkliedētais piesārņo-
jums lielā mērā ietekmē piekrastes ūdeņu stāvokli.  

Liela nozīme ir trīs pasākumiem, un šie pasākumi 
ir iekļauti gandrīz ikvienas pilsētas vai pašvaldības 
rīcības plānā. Papildus šiem pasākumiem ir arī citi 
konkrēti pasākumi, ko var īstenot saistībā ar lauk-

saimniecību un mežkopību. Pirmkārt, pašvaldību īpa-
šumā esošā lauksaimniecības zeme tiek pārveidota 
moduļveida laukos, veicot lauksaimnieciskus ūdens 
aizsardzības pasākumus, piemēram, tiešo sēšanu, 
augu apklāšanu ziemas periodā, augu barības vielu 
koncentrācijas noteikšanu, pievēršanos organiskās 
pārtikas audzēšanai, kā arī mitrāju, sanešu dīķu, bu-
fera zonu u.  tml. zonu izveidi. Otrkārt, individuālie 
lauksaimnieki tiek aicināti iekļaut attiecīgos ūdens 
aizsardzības pasākumus savās ikdienas darbībās. 
Treškārt, svarīgs instruments ūdens aizsardzības 
veicināšanai lauksaimniecībā ir individuālo lauksaim-
nieku informēšana par pieejamajām metodēm un 
ieteikumu sniegšana saistībā ar tām. Jauna veida 
domāšana saistībā ar jaunu metožu ieviešanu lauk-
saimniecības ražošanas procesā pozitīvi ietekmē 
piekrastes ūdens stāvokli, kurā lielos apjomos no-
kļūst lauksaimniecības procesā radītais piesārņo-
jums. Tālāk norādīti Somijas pilsētās un pašvaldībās 
īstenoto pasākumu piemēri.
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• Lauksaimniecības ēku, kā arī kūtsmēslu glabāša-
nas un izmantošanas pārraudzība un kontrole, kā 
arī lauksaimnieku sadarbība kūtsmēslu izmanto-
šanas ziņā.

• Vienotu norāžu un apmācības nodrošināšana 
vietējiem lauksaimniekiem (saistībā ar lauksaim-
niecības jomā īstenojamiem ūdens aizsardzības 
pasākumiem). 

• Lauksaimnieki tiek aicināti īstenot ūdens aizsar-
dzības pasākumus (piemēram, izveidot bufera 
zonas starp laukiem un ūdenstilpēm, sanešu 
dīķus, mitrājus, iegremdētus dambjus, segto 
drenāžu, veikt tiešo sēšanu, noteikt augu barības 
vielu koncentrāciju un atstāt papuves apgabalus), 
kuriem tiek nodrošināts atbalsts vides aizsardzī-
bas jomā.

• Pašvaldību apstrādātās vai iznomātās lauksaim-
niecības zemes platības kalpo kā labas prakses 
piemēri zemes apsaimniekošanā ūdens aizsardzī-
bas ziņā (skat. iepriekš norādītos pasākumus). 

• Pašvaldības sadarbojas ar lauksaimniekiem un 
nosaka īpašas prasības saistībā ar ūdens sistē-
mas aizsardzību pašvaldību apstrādātajās vai 
iznomātajās lauksaimniecības platībās.

• Izmantojot zemes apmaiņas vai citas metodes, 
tiek pārtraukta tādu ūdenstilpju tuvumā esošu 
lauksaimniecības platību apstrāde, kuras regulāri 
tiek appludinātas.

• Pašvaldības dalība projektos un programmās, 
kuru mērķis ir veicināt ūdens aizsardzību lauk-
saimniecībā.

• Pārraudzības nodrošināšana ar mērķi pēc iespē-
jas samazināt kūdras ražošanas un mežu nosusi-
nāšanas ietekmi uz ūdenstilpēm.

• Mežizstrādes nozares ietekmes samazināšana, 
atstājot neskartas meža zonas starp ūdenstilpēm 
un izzāģētām mežu platībām.

• Netiek nosusināti pašvaldību īpašumā esoši 
kūdrāji un tiek atjaunoti nelieli kūdrāji, kas tikuši 
nosusināti.

Kuģu satiksmes radītais piesārņojums
Kuģu un laivu satiksme ietekmē Baltijas jūras pie-
krastes ūdeņus, radot notekūdeņu un gaisa piesār-
ņojumu, kā arī cita veida piesārņojumu. Vispārpie-
ņemta prakse ir tāda, ka starptautiskajos ūdeņos da-
biskas izcelsmes kanalizācijas ūdeņi tiek pārstrādāti 
dabiskā bakteriālā procesā, tāpēc saskaņā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem kuģu notekūdeņu 
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pārstrādes jomā kuģiem ir atļauts novadīt apstrādā-
tos un neapstrādātos kanalizācijas ūdeņus tieši jūrā, 
ne tuvāk kā 12 jūras jūdžu attālumā no krasta līnijas. 
Tomēr tiek gatavotas izmaiņas kuģu notekūdeņu 
apstrādes jomā. Pašlaik notekūdeņu izmeši vienlai-
kus ar izmešiem gaisā tieši ietekmē piekrastes ūde-
ņu eitrofikācijas procesu, un tas nozīmē, ka uz tiem 
attiecas valstu un starptautiskie tiesību akti. Tomēr 
papildus likumos noteiktām prasībām pašvaldības 
var brīvprātīgi apņemties samazināt kuģu satiksmes 
radīto piesārņojumu.  

Daudzi no pasākumiem, kādus ir nolēmušas īstenot 
pašvaldības, ir saistīti ar kuģu un laivu satiksmes 
radītā piesārņojuma samazināšanu. Šādi pasākumi 
ietver gan konkrētas darbības, gan pasākumus iz-
pratnes veicināšanā par kuģošanas ietekmi uz Balti-
jas jūras stāvokli. Pašvaldībās visbiežāk tiek īstenoti 
divi pasākumi: tiek pieprasīta maksa par notekūdeņu 
savākšanu, kas automātiski tiek iekļauta kuģu atkri-
tumu pārstrādes maksā neatkarīgi no tā, vai kuģis 

novada notekūdeņus ostas kanalizācijas sistēmā vai 
jūrā, kā arī tiek uzlabota notekūdeņu pārvaldība laivu 
ostās, jahtu piestātnēs un kempinga zonās, palieli-
not septisko tvertņu skaitu. Tālāk norādīti papildu 
piemēri, kādus var īstenot pašvaldībās.

• Ostas uzturēšana bez ledus, lai samazinātu deg-
vielas apjomu, kāds nepieciešams manevrēšanai 
ostā.

• Notekūdeņu novadīšanas vietu izveide piestāt-
nēs.

• Piestātnēs mazākā mērā tiek izmantotas papil-
diekārtas, piedāvājot kuģiem izmantot krasta 
elektrības padeves līnijas.

• Pašvaldību dalība izpētes projektos un program-
mās, kurās tiek analizēta kuģu satiksmes ietekme 
uz vidi. 
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• Jahtu piestātņu īpašnieku apmācība ar mērķi uzla-
bot atkritumu un notekūdeņu pārvaldību.

• Laivu braucēju informēšana par jahtu piestātņu 
noteikumiem, kā arī notekūdeņu un citu atkritumu 
izmešanas kārtību jahtu piestātnēs. 

• Laivu braucēji tiek aicināti ievērot “zilā karoga” 
saistības.

Kaitīgo vielu radītais piesārņojums
Visiem pilsētvides apgabaliem raksturīga iezīme ir 
jūras dibena sanešu, piemēram, ostu un piestātņu 
tuvumā, piesārņojums ar alvorganiskiem savienoju-
miem un citām kaitīgām vielām, tāpēc ir jānodrošina 
piesārņoto sanešu pārvaldība. Daudzos piekrastes 
apgabalos sanešu piesārņojums ar kaitīgām vielām 
ir tik liels, ka tos nevar izmest jūrā un to uzglabāša-
nai ir jāveido īpašas zonas. Turklāt piesārņotie sane-
ši var radīt kaitējumu videi arī citu darbību, ne tikai 
bagarēšanas, rezultātā. Piemēram, kuģu propelleru 
darbības radītā ķīļūdens un upes plūsmas ietekmē 

saneši var atkārtoti iekļūt ūdens straumē un kaitīgās 
vielas uzkrāties organismos. Turku un Helsinku pilsē-
tās ir noteikti divi pasākumi bagarēšanas ietekmes 
mazināšanai uz ūdens sistēmām. Pirmkārt, jāveic 
koriģējošas darbības bagarēšanas zonās, kas ir vis-
lielākajā mērā piesārņotas ar alvorganiskiem savie-
nojumiem un citām kaitīgām vielām. Otrkārt, pilsē-
tas sadarbojas ar citām organizācijām, lai izveidotu 
piesārņoto sanešu apstrādes un izmešanas zonas 
un noteiktu to apstrādes metodes. Tālāk norādīti ie-
spējamo pasākumu piemēri.

• Alvorganisko savienojumu un citu kaitīgo vielu 
koncentrācijas pārraudzība sanešos, kā arī koriģē-
jošu darbību veikšanas nepieciešamības noteik-
šana.

• Individuāla pārvaldības plāna izstrāde saistībā ar 
katru bagarēšanas un uzbērumu izveides pasā-
kumu. 
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• Bagarēšanas plānošanas laikā krasta tuvumā dzī-
vojošie tiek informēti par ziņošanas procedūrām, 
kā arī tiek sniegta informācija par to, kā bagarēša-
nu padarīt pēc iespējas videi draudzīgāku.

• Pašvaldības piedalās izpētes un izstrādes projek-
tos, kuru mērķis ir analizēt kaitīgo vielu koncen-
trāciju sanešos un nodrošināt piesārņoto sanešu 
pārvaldību.

Naftas piesārņojums Baltijas jūrā
Palielinoties kuģu satiksmei Baltijas jūrā, palielinās 
naftas piesārņojuma apdraudējums. Naftas pie-
sārņojumam īpaši pakļauti ir piekrastes apgabali, 
piemēram, arhipelāgu apgabali. Tāpēc Turku un 
Helsinku pilsētas ir pieņēmušas lēmumu uzlabot 
reaģētspēju naftas piesārņojuma gadījumā. Pilsē-
tās tiks izstrādāts sadarbības modelis, kura mērķis 
ir nodrošināt sagatavošanās un glābšanas funkci-
jas jūras vides katastrofu gadījumā. Svarīga rīcības 
plāna sastāvdaļa ir profesionālu speciālistu, kā arī 
pilsētas personāla apmācība. Šādi tiek nodrošināta 
labāka reaģētspēja naftas piesārņojuma gadījumā 
Somijas piekrastē. Ir izstrādāti arī citi konkrēti pa-
sākumi, piemēram, tiek veikti sagatavošanās darbi 
reaģēšanas piestātnes būvniecībai Helsinkos, tiek 
veidota naftas noplūžu ierobežošanas bāze Turku, 
kā arī tiek plānota un īstenota ierobežojošo elemen-
tu enkurvietu izveide piekrastē, lai sagatavotos naf-
tas noplūžu gadījumiem. Tālāk norādīti iespējamie 
pasākumi.

• Naftas piesārņojuma piestātnēs novēršana, no-
drošinot naftas cauruļvadu pienācīgu pārvaldību 
un uzturēšanu, ar naftu piesārņotā ūdens rūpīgu 
pārvaldību un kuģu uzpildes procesa pārraudzību.

• Glābšanas dienesta gaisa reaģēšanas grupu dar-
bības noteikšana, reaģējot uz vides katastrofām 
jūrā.

• Piekrastes attīstīšanas sistēmu vispārējā stāvok-
ļa noteikšana krasta zonā.

• Vienotu apmācības kursu organizēšana, kuros 
piedalās glābšanas dienesta speciālisti, kā arī 
pilsētas dienestu apmācība rīcībai naftas noplū-
des gadījumā.

• Pašvaldību un glābšanas dienestu sadarbības 
modeļa izstrāde saistībā ar gatavību un glābša-
nas pienākumiem jūras vides katastrofu gadīju-
mā. 

• Tiek plānota un īstenota ierobežojošo elementu 
enkurvietu izveide piekrastē, lai sagatavotos naf-
tas noplūžu gadījumiem, kā arī tiek veikti ieguldī-
jumi jūras piekrastes zonas ierobežojošo elemen-
tu un jaunās kuģa klases naftas piesārņojuma 
reaģēšanas sistēmu izbūvē.

Izpratnes palielināšana
Informācijas sniegšanai un izglītošanai saistībā ar vi-
des jautājumiem un ūdens aizsardzību ir vissvarīgā-
kā loma, jo šādi tiek palielināta iedzīvotāju izpratne 
par to, kā viņu rīcība un izvēle ietekmē vidi, līdz ar 
to veicinot videi draudzīgu rīcību. Tāpēc vairākumā 
gadījumu pašvaldību rīcību plānos ir iekļauts uzde-
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vums veicināt sabiedrības izpratni. Arī fondi, piemē-
ram, Arhipelāgu jūras aizsardzības fonds (Protection 
Fund for the Archipelago Sea), kas nosaka profesora 
grāda piešķiršanu vides izpētes vai aizsardzības un 
pārraudzības jomā, palīdz ne tikai palielināt izpratni, 
bet arī īstenot konkrētus ūdens aizsardzības pasā-
kumus ar mērķi uzlabot jūras stāvokli. Jaunieši ir tie, 
kas pieņems lēmumus nākotnē, tāpēc, lai nodroši-
nātu veselīgāku jūras vidi, ļoti svarīgi ir uzlabot jau-
niešu izpratni un censties ietekmēt viņu domāšanu. 
Daudzās pašvaldībās ir īstenoti konkrēti izpratnes 
veicināšanas pasākumi izglītības iestādēs. Tālāk no-
rādīti pasākumu piemēri, kādus pašvaldības ir īste-
nojušas, lai palielinātu izpratni par Baltijas jūru un 
tās problēmām. 

• Pašvaldības iedzīvotāju izpratnes palielināšana 
par viņiem pieejamām iespējām uzlabot Balti-
jas jūras stāvokli. Izpratnes veicināšanai kalpo, 
piemēram, presē un internetā publicēti raksti, 
grāmatas par Baltijas jūru, informatīvi bukleti par 
rīcības plānu, kā arī lekciju, publisku pasākumu un 
tematisku pasākumu rīkošana.

• Pašvaldību dalība vietēja mēroga projektos un 
programmās, kuru mērķis ir palielināt iedzīvotāju 
izpratni par tīras jūras nozīmīgumu, kā arī veicināt 
videi draudzīgu domāšanas veidu.  

• Pašvaldību dalība tehniskos/zinātniskos projek-
tos, kas ir saistīti ar Baltijas jūras stāvokļa uzla-
bošanu, sadarbībā ar universitātēm, augstākās 
izglītības iestādēm un izpētes institūtiem. 

• Profesora grāda piešķiršana (piemēram, vides 
izpētes un aizsardzības jomā). 

• Jūras aizsardzības fonda dibināšana. 

• Pašvaldību atbalsts starptautiskiem vides pro-
jektiem saistībā ar Baltijas jūru, izmantojot attie-
cīgus tīklus, piemēram, sadarbībā ar BaltMet vai 
Baltijas pilsētu savienību.

• Pašvaldību īstenota vietējo jūras ūdeņu un citu 
ūdenstilpju pārraudzība, kā ari attiecīgo apgabalu 
iedzīvotāju informēšana par pārraudzības rezul-
tātiem.

• Ar Baltijas jūru saistītu tēmu iekļaušanas skolu 
dabaszinību programmās. 

• Skolas tiek aicinātas aktīvi iesaistīties jūras stā-
vokļa uzlabošanas pasākumos un iesaistīties 
iniciatīvā “The Baltic Sea Challenge”.

• Skolu apņemšanās ievērot ilgtspējīgas attīstības 
principus un veicināt videi draudzīgu rīcību.

• Iniciatīvas “The Baltic Sea Challenge” tīmekļa la-
pas saišu ievietošana pašvaldību un pilsētu iestā-
žu tīmekļa lapās.
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Rīcības plāna izstrāde Tallinas pilsētas domē  
Iniciatīva “The Baltic Sea Challenge” ir guvusi atsau-
cību ne tikai Somijā, bet arī citās Baltijas jūras re-
ģiona valstīs, turklāt rīcības plāna sagatavošanas un 
pasākumu īstenošanas process dažādos reģionos 
var atšķirties, ņemot vērā atšķirīgo administratīvo 
un juridisko praksi. Lai nodrošinātu veselīgāku vidi 
jūras un vietējā mēroga ūdeņos, iniciatīva “The Baltic 
Sea Challenge” tiek īstenota starptautiskā mērogā 
Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Zviedrijā. Lai šī rokasgrā-
mata būtu plašāk izmantojama starptautiski Baltijas 
jūras valstu kontekstā, šajā sadaļā sniegts īss kop-
savilkums par iniciatīvas “The Baltic Sea Challenge” 
rīcības plāna izveides procesu Igaunijā, Tallinas pilsē-
tas domē, un Zviedrijā, Nīšēpingas pašvaldībā. 
Tallinas pilsēta iesaistījās iniciatīvā “The Baltic Sea 
Challenge” 2008.  gadā pēc uzaicinājuma vēstules 
saņemšanas no Helsinku un Turku pilsētas. Pēc 
gada, 2009.  gadā, tika izvērtēta piekrastes ūdens 
kvalitāte Tallinas apkaimē saskaņā ar ES Ūdens 
struktūras direktīvā noteikto pārraudzības stratēģi-
ju. Pētījumā tika izvērtēta situācija piecās Tallinas 

apkaimē esošās ūdenstilpēs, kas ir savienotas ar 
jūru (Tallinas līcis, Piritas upes estuārs un Kopli līcis). 
Pārraudzības un ekoloģiskās klasifikācijas rezultātā 
tika konstatēts, ka piekrastes ūdens kvalitāte Talli-
nas apkaimē ir vidēja vai slikta. Lai īstenotu iniciatī-
vas “The Baltic Sea Challenge” pasākumus un uzla-
botu vietējo piekrastes ūdeņu ekoloģisko kvalitāti, 
Tallinas pilsētas domes Vides departaments sāka 
pilsētas rīcības plāna sagatavošanu projekta “Pilsē-
tas tīrākai jūrai” ietvaros. 
Tallinas pilsētas rīcības plāns tika izveidots atbil-
stīgi Tallinas pilsētas domes Vides departamenta 
izstrādātās 2030. gada vides stratēģijas mērķiem. 
Plānam ir pieci pamatmērķi: lietusūdens apstrādes 
stratēģijas noteikšana, starptautiskās sadarbības 
paplašināšana, ātrdarbīgo prāmju ietekmes izpēte 
un samazināšana, vides risku pārraudzības uzlabo-
šana, iedzīvotāju motivēšana pieslēgties publiskajai 
kanalizācijas sistēmai. Tallinas pilsētas vides stratē-
ģija tiek īstenota atsevišķu plānu un projektu veidā. 
Pilsētā īstenotie pasākumi akcentē problēmas sais-
tībā ar lietusūdeni, un viens no pilsētas galvena-
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jiem uzdevumiem ir izstrādāt stratēģiju lietusūdens 
apstrādes jomā. Šajā kontekstā Tallinas pilsētas 
mērķis ir lietusūdens apstrādes sistēmās izmantot 
novatoriskus risinājumus (mitrājus, dīķus, ūdenskri-
tumus, nosēdumu baseinus un zaļos jumtus), vien-
laikus īstenojot pilsētvides plānošanas un būvniecī-
bas pasākumus. Tālāk norādīti Tallinas pilsētā veikto 
ūdens aizsardzības pasākumu piemēri.

• Tallinas pilsētas stratēģijas sagatavošana lietus-
ūdens apstrādes jomā.

• Videi draudzīgas lietusūdens apstrādes iekārtas 
būvniecība, kas ir saistīta ar Tallinas lielāko satik-
smes mezglu, kura būvniecība vēl nav pabeigta, 
un apkārtējo zonu. Rezultātā lietusūdens pa 
atvērtiem kanāliem ieplūst Kadriorga parkā un 
veido ūdenskritumus un brīnišķīgus dīķus.

• Sanitārās drošības zonas paplašināšana Tallinas 
galvenā ūdens rezervuāra, Ülemiste ezera, vaja-
dzībām. Rezultātā Ilemistes ezera sanitārā dro-
šības zona ir paplašināta dažviet līdz pat 400 m 
(iepriekšējo 90 m vietā).

• Regulāru ūdens mērījumu veikšana, lai noteiktu 
ūdens kvalitāti upēs un lietusūdens notekās, kas 
ieplūst Tallinas līcī (kopš 1990. gadu vidus).

• Divu vietēja mēroga semināru organizēšana Tal-
linā, kuru mērķis ir palielināt izpratni par Baltijas 
jūrā valdošo apstākļu nozīmīgumu. Konferenču 
gaitā tika izteikti dažādi viedokļi saistībā ar prob-
lēmām, kas skar Baltijas jūru, kā arī tika veicināta 
brīvprātīga iesaistīšanās šo problēmu risināšanā.

• Brošūru izveide igauņu valodā par Baltijas jūru. 
Šajās brošūrās tika norādītas piecas darbības, 
ko ikviens var veikt, lai glābtu jūru. Brošūras tika 
izplatītas universitātēs un skolās, pilsētas domes 
departamentos, vides festivāla “Rohevik” laikā 
(kurš notika 2011. gada 17. septembrī Tallinā; 
skat. www.rohevik.ee), kā arī Tallinas pilsētas 
domē.

Rīcības plāna izstrāde Nīšēpingas pašvaldībā
Nīšēpingas pašvaldība atrodas Baltijas jūras Zvied-
rijas piekrastē, aptuveni 100 km attālumā dienvid-
rietumu virzienā no Stokholmas. Lai gan atrašanās 
vieta Baltijas jūras piekrastē pašvaldībai palīdz pie-
saistīt tūristus, nodrošina atpūtas iespējas, uzlabo 
dzīves kvalitāti un veicina iedzīvotāju skaita pieau-
gumu, kā arī kalpo kā konkurētspējas priekšrocība, 
piekrastes ūdens ekoloģiskais stāvoklis ir slikts. Lai 
uzlabotu Baltijas jūras vides apstākļus, Nīšēpingas 
pašvaldība pēc Helsinku un Turku pilsētas aicinājuma 
2008. gada iesaistījās iniciatīvā “The Baltic Sea Chal-
lenge” un vietējā mēroga ūdens aizsardzības pasā-
kumu īstenošanā. Iesaistoties iniciatīvā “The Baltic 
Sea Challenge”, pašvaldības vispārīgais mērķis bija 
uzlabot piekrastes ūdens kvalitāti un aicināt iesaistī-
ties arī citas organizācijas.
Pēc tam, kad 2008. gada maijā tika saņemts Somi-
jas pilsētu aicinājums iesaistīties iniciatīvā, šī paša 
gada augustā pašvaldības dome to oficiāli apstip-
rināja. Pašvaldības dome izveidoja ūdens aizsardzī-
bas grupu, kurā tika iekļauti, piemēram, pašvaldības 
vides sektora, notekūdeņu apstrādes uzņēmuma, 
ugunsdzēsības departamenta, kā arī pilsētvides 
plānošanas departamenta pārstāvji, un grupa sāka 
rīcības plāna sagatavošanu. Nīšēpingas pašvaldības 
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rīcības plānam ir piecas galvenās sadaļas: eitrofi-
kācija, klimats, kaitīgās vielas, pilsētvides plānoša-
na, informācija un izglītība. Katrā sadaļā ir norādīti 
konkrēti pasākumi, kas veicami, lai uzlabotu vietējo 
ūdeņu stāvokli. Rīcības plānā norādītie ūdens aizsar-
dzības pasākumi galvenokārt ir notiekoši vai plānoti 
pasākumi, kas tiek veikti ikgada budžeta ietvaros. 
Pasākumiem, kuru veikšanai ir nepieciešami papildu 
līdzekļi, ir jāsaņem pašvaldības padomes apstiprinā-
jums. Rīcības plāna īstenošanas rezultātā Nīšēpin-
gas pašvaldībā ir uzlabojusies izpratne par problē-
mām saistībā ar ūdeni, ir skaidrāki mērķi saistībā ar 
ūdens kvalitāti, kā arī ir palielinājusies pašvaldības 
amatpersonu iesaistīšanās. Tālāk norādīti daži Nīšē-
pingas pašvaldības rīcības plānā iekļauto pasākumu 
piemēri.

• Jaunu notekūdeņu un lietusūdens pārvaldības 
plānu īstenošana. 

• Pasākumu noteikšana izkliedētā notekūdeņu pie-
sārņojuma ietekmes samazināšanai.

• Jaunas ūdens cauruļvadu sistēmas būvniecība 
piekrastē.

• Rīcības plāna izstrāde un īstenošana plūdu novēr-
šanai.

• Videi draudzīgāku ugunsdzēsības metožu izstrā-
de.

• Laivu mazgāšanas sistēmas izveide.

• Flotes rezervju izveide.

• Izpratnes uzlabošana un zināšanu nodrošināšana, 
rīkojot izstādi un informācijas kampaņu.

• Starptautiskas sadarbības uzsākšana Baltijas 
pilsētu savienības ietvaros. 
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REZULTĀTI PĒC PIEVIENOŠANĀS 

INICIATĪVAI “THE BALTIC SEA 

CHALLENGE” 
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Iniciatīvas “The Baltic Sea Challenge” rezultāti ir no-
vērtēti Turku lietišķo zinātņu universitātes studentes 
Janetes Lepenenas (Janette Leppänen) 2011. gada 
diplomdarbā. Darba mērķis bija novērtēt to, cik veik-
smīgi līdz šim ir noritējusi iniciatīva “The Baltic Sea 
Challenge” un kāds ir iniciatīvas dalībnieku viedoklis 
par tās ietekmi. Mērķis bija turpināt iniciatīvas “The 
Baltic Sea Challenge” attīstību un sniegt ieteikumus 
darbībai nākotnē, pamatojoties uz pētījuma rezul-
tātiem. Pētījuma mērķauditorija bija Somijas orga-
nizācijas, kas iesaistījušās iniciatīvā “The Baltic Sea 
Challenge” 2010. gadā. Novērtējums tika veikts, iz-
mantojot tīmekļa aptauju (Webropol) un tematiskas 
intervijas. Pētījums tika nosūtīts 217 organizācijām, 
un atbildes sniedza 57 organizācijas (atbildes koefi-
cients ir 39,6 %). 

Iniciatīvas “The Baltic Sea Challenge” ietekmi uz 
Baltijas jūras stāvokli nevar izmērīt tieši. Tomēr tās 
rezultātā neapšaubāmi ir palielinājusies iniciatīvas 
dalībnieku un saistīto grupu izpratne. SWOT analī-
zes rezultātā tika noteiktas iniciatīvas “The Baltic 
Sea Challenge” esošās un iespējamās priekšrocības, 
trūkumi, iespējas un apdraudējumi. Analīzes rezultā-
tā tika noteikti galvenie faktori, kas var uzlabot vai 
dažos gadījumos traucēt iniciatīvas “The Baltic Sea 
Challenge” attīstību un kurus vajadzētu ņemt vērā, 
konkrētām pašvaldībām plānojot un īstenojot attie-
cīgo rīcības plānu (skat. 2. tabulu).
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Priekšrocības Trūkumi

ApdraudējumiIespējas

- darbība tīklā
- brīvprātības raksturs
- izpratnes palielināšana

- nepietiekama apņemšanās
- daudz iesaistīto organizāciju
- brīvprātības raksturs
- pārraudzības problēmas

- projekta darbības apsīkums
- nepietiekami resursi
- pārāk daudz citu projektu
- neliela interese par 

iniciatīvu “The Baltic Sea 
Challenge” 

- plaša sadarbības 
tīkla izveide

- ilgtermiņa rezultāti
- jaunu darbības 

modeļu izstrāde

2. tabula. Galvenās priekšrocības, trūkumi, iespējas un apdraudējumi, ar kādiem saskārušās 
organizācijas, kas ir iesaistījušās iniciatīvā “The Baltic Sea Challenge”
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Nākamajās sadaļās ir atspoguļoti anketēšanas re-
zultāti, kur respondentiem tika lūgts norādīt priekš-
rocības un problēmas, ar kurām viņi sastapušies 
iniciatīvas “The Baltic Sea Challenge” īstenošanas 
gaitā.

Problēmas, kādas radušās saistībā ar 
iniciatīvu “The Baltic Sea Challenge”
Lai gan daudzi respondenti uzskata brīvprātības 
principu par priekšrocību, tas ir norādīts arī kā trū-
kums. Kā jau brīvprātīgā darbā, iniciatīvas “The Baltic 
Sea Challenge” īstenošanai problēmu rada tas, ka 
šī iniciatīva nav organizācijas pamatuzdevums, bet 
gan brīvprātīga apņemšanās.

Vairākums respondentu uzskata, ka iniciatīvas “The 
Baltic Sea Challenge” mērķi atbilst viņu organizācijas 
vajadzībām. Tomēr dažiem respondentiem bija grū-
tības norādīt darbības, kādas viņi varētu veikt. Pie-
mēram, iekšzemē esošas pašvaldības konstatēja, 
ka pasākumu īstenošanu traucē tas, ka nav ciešas 
sadarbības ar piekrastes apgabaliem. Secinājums ir 
tāds, ka ir lielākā mērā jāakcentē ūdens aizsardzības 
pasākumu svarīgums sateces baseina apgabalā. 
Viena no galvenajām problēmām ir finanšu resursu 
un laika trūkums. Daudzām pašvaldībām ir ierobežo-
ti budžeta resursi, un to darbību ietekmē pašreizējā 
ekonomikas situācija. 

Nav iespējams novērtēt to, kāda ir īstenoto pasāku-
mu ietekme uz Baltijas jūru, un ir nepieciešams ilgs 
laiks, lai šī ietekme atspoguļotos jūrā un piekrastē. 
Tāpēc kā trūkums tika atzīmēta nepietiekama ilgter-
miņa apņemšanās īstenot iniciatīvu. Respondenti 
pauda bažas par zināmu projekta darbības apsīku-
mu, kas kavē dalīborganizāciju motivāciju un entu-

ziasmu. Lai gan lielākoties organizācijas piekrīt, ka 
svarīgs faktors ir brīvprātības princips, tās uzskata, 
ka iniciatīvas “The Baltic Sea Challenge” organizato-
riem būtu jānodrošina zināma pārraudzība. Viens no 
iniciatīvas “The Baltic Sea Challenge” apdraudēju-
miem ir tas, ka gadījumā, ja netiks nodrošināta šāda 
pārraudzība, netiks veikti konkrēti pasākumi un pro-
jekts tiks nodots aizmirstībai.

Priekšrocības, kādas nodrošina iesaistīšanās 
iniciatīvā “The Baltic Sea Challenge”
Pētījuma rezultāti liecina, ka lielākoties dalībnieki ir 
apmierināti ar iniciatīvas “The Baltic Sea Challenge” 
rezultātiem. Tiek uzskatīts, ka iniciatīva labvēlīgi 
ietekmē gan Baltijas jūras stāvokli, gan dalībnieku 
vietējās ūdens aizsardzības pasākumus. Rīcības plā-
ni, kuros iesaistās daudzas organizācijas, palielina 
izpratni par situāciju Baltijas jūrā un atvieglo sadar-
bību. Respondenti arī atzīmē, ka iniciatīvai ir pozitīva 
ietekme uz organizācijas tēlu. Iniciatīvā “The Baltic 
Sea Challenge” piedalās daudz un dažādas organi-
zācijas, kā arī tajā liela ietekme ir Helsinku un Turku 
pilsētai, kas uzlabo tās atpazīstamību. Respondenti 
arī uzskata, ka svarīgs faktors ir tiešsaistes atpazīs-
tamība un brošūru publicēšana. 

Viens no centrālajiem jautājumiem ir saistīts ar ini-
ciatīvas “The Baltic Sea Challenge” iespējamo devu-
mu iesaistītajām organizācijām (skat. 3. tabulu). Ap-
tuveni 40–50 % respondentu uzskata, ka iniciatīva 
“The Baltic Sea Challenge” ir palīdzējusi viņiem uz-
labot atpazīstamību un attīstīt sadarbību, savukārt 
25 % pagaidām nav saskatījuši nekādu lietderīgu at-
devi. Kā papildu lietderīgas atdeves veids tika norā-
dīts kampaņas minēšana gan organizācijas iekšējā, 
gan ārējā saziņā.
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Brīvprātīga darbība ūdens aizsardzības jomā 
tiek uzskatīta par svarīgu, un pat nelielākajām 
iesaistītajām organizācijām ir iespēja īstenot ūdens 
aizsardzības pasākumus. Iesaistoties iniciatīvā “The 
Baltic Sea Challenge”, darbam nav nepieciešamas 
lielas pūles  — katra organizācija var izvēlēties 
individuālas darbības un pasākumus atbilstīgi savām 
iespējām. Pētījuma rezultāti apliecina, ka dalībnieki 
ir samērā apmierināti ar izaicinājuma “The Bal-
tic Sea Challenge” norisi un paveikto darbu ūdens 

aizsardzības jomā, kā arī uzskata, ka sadarbība ir 
bijusi veiksmīga vai daļēji veiksmīga. Vairākums 
organizāciju uzskata, ka sadarbība iniciatīvas 
“The Baltic Sea Challenge” kontekstā ir radījusi 
iespēju plašākā mērogā īstenot pasākumus, kuru 
īstenošanai mazākām organizācijām nepietiek resur-
su. Sadarbības attīstība tiek uzskatīta par svarīgu 
faktoru, un efektīvākais veids, kā to īstenot, ir kopīgi 
organizēt pasākumus.

Some other way  11%
Not in any way  25%
In networking  56%
In image making  43%

3. tabula. Kā dalībnieki ir izmantojuši iniciatīvas “The Baltic Sea Challenge” iespējamos ieguvumus (n = 57)

Cits veids

Nav lietderīga

Sadarbības izveide

Organizācijas  
tēla uzlabošana

0% 10% 20% 30% 50%40% 60%

Iniciatīvas “The Baltic Sea Challenge” lietderība

11%

25%

56%

43%
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Izmantojiet šo kontrolsarakstu, ja esat iesaistījušies 
iniciatīvā “The Baltic Sea Challenge” vai plānojat tajā 
iesaistīties.

Konkrēta un pamatota rīcības plāna izveide, kurā 
noteikti pasākumi, kas pārsniedz likumos noteiktās 
prasības

Personāla informēšana par iniciatīvu “The Baltic Sea 
Challenge” un, ja iespējams, personāla darbinieku 
iesaistīšana rīcības plāna izstrādē.

Rīcības plāna īstenošana un atjaunināšana

Sadarbība ar citām iesaistītajām organizācijām, radot 
jaunas idejas un daloties informācijā.

Ja projekta gaitā rodas jautājumi, droši sazinieties 
ar iniciatīvas “The Baltic Sea Challenge” 
kontaktpersonām.

Nodrošiniet iniciatīvas “The Baltic Sea Challenge” un 
rīcības plāna pieejamību organizācijā pamanāmā veidā.  

Izplatiet informāciju par pozitīvajiem rezultātiem un 
aiciniet citas organizācijas iesaistīties iniciatīvā “The 
Baltic Sea Challenge”

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7. 
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Iniciatīvas “The Baltic Sea Challenge” koordinatori:

Papildinformācijas avoti par Helsinku un Turku pilsētā īstenotajiem pasākumiem:

Lotta Nummelin
Baltic Sea Challenge Co-ordinator, Helsinki
City of Helsinki Environment Centre
P.O. Box 500
00099 City of Helsinki, Finland
tel. +358 9 3103 3195
lotta.nummelin@hel.fi

Pekka Kansanen
Director General of Environment Centre
City of Helsinki Environment Centre
P.O. Box 500
00099 City of Helsinki, Finland
pekka.kansanen@hel.fi 

Salla-Maria Alanen
Baltic Sea Challenge Co-ordinator, Turku
Centrum Balticum
Vanha Suurtori 7
20500 Turku, Finland
tel. +358 40 556 5426
salla-maria.alanen@centrumbalticum.org

Olli-Pekka Mäki
Environmental Planner
Environmental Protection Office, City of Turku
P.O. Box 355
20101 Turku, Finland
olli-pekka.maki@turku.fi 

Informāciju par iniciatīvu “The Baltic Sea Challenge”, kā arī par projektu “Pilsētas tīrākai jūrai”, lūdzu, 
skatiet projekta tīmekļa lapā. Laipni lūdzam arī sazināties arī ar kontaktpersonām.

www.balticseachallenge.net


