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Kuriamas klestintis Baltijos j∆ros r
Prie‰ metus paskelbtos
Europos Sàjungos Baltijos
jros regiono strategijos tiksl˜
∞gyvendinimas Lietuvoje
∞gauna vis didesn∞ pagreit∞.
trategijà Europos Komisija parengò
atsiÏvelgusi ∞ tai, kad praòjus penkeriems metams po ES plòtros Baltijos
jros regionui kyla ∞vairi˜ gròsmi˜: rimtas
ekologinis pavojus, nevienodai i‰sivysãiusi
regiono valstybi˜ ekonomika, nepakankami energijos perdavimo ir paskirstymo tinklai, nepakankamos transporto jungtys, jros saugos ir saugumo
trkumai. Todòl strategija siekiama
spr´sti ‰ias problemas ir padaryti
regionà ekologi‰kai tvar˜, klestint∞,
prieinamà, patraukl˜ ir saug˜.
Manoma, kad ‰i strategija ne tik
bus naudinga ekonomi‰kai, bet vis˜
pirma pasitarnaus regiono gyventojams: jie galòs dÏiaugtis ‰varesne jra
(nauda aplinkai, turizmui, kokybi‰kesnis
poilsis), geresnòmis transporto sistemomis, dòl geresni˜ tinkl˜ energijos tiekimas
taps patikimesnis, laiv˜ eismas bus saugesnis, o pasinaudojus regiono integravimusi ∞
ES rinkà veiksmingesnòs taps ir ∞monòs
bei visas kis, pakils Ïmoni˜ gerovò.
ES pirmà kartà per visà istorijà pateikò
konkreãius silymus, skirtus visoms
Baltijos jros regiono valstybòms. Strategijos veiksm˜ plane nustatyta 15 prioritetini˜ sriãi˜ ir apie 80 pavyzdini˜ projekt˜,
apimanãi˜ energetikos, transporto, aplinkosaugos, inovacij˜, mokslini˜ tyrim˜,
nusikalstamumo maÏinimo, ‰vietimo, turizmo ir kitas sritis. Kai kurie projektai jau
pradòti vykdyti.
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Jros reik‰mò Lietuvai
Kaip tvirtina asociacijos “Baltijos slònis” administracijos direktorius, Klaipòdos
universiteto mokslininkas dr. Saulius Gulbinskas, jrinòs politikos formavimo svarba neabejotina, nes jra yra vienas perspektyviausi˜ ekonomini˜ ir gerovòs ‰altini˜, ypaã turint omenyje tai, kad sausumos
i‰tekliai sparãiai senka, o jroje yra rezerv˜, kuriuos galima naudoti. Îinoma, tai
reikia daryti racionaliai, nekenkiant ekologinei pusiausvyrai.
Kà jra rei‰kia Lietuvai? “Lietuvai jra
rei‰kia nepriklausomyb´. Ji itin reik‰minga geopolitiniu poÏiriu, tai i‰òjimas ∞
viso pasaulio plaãiuosius vandenis, po kuriuos driekiasi ms˜ jros keliai”, – sako
S.Gulbinskas, i‰skiriantis ir ekonomin´
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jros reik‰m´.
Nors Lietuvai priklausanti akvatorijos
dalis sudaro vos de‰imtadal∞ ‰alies teritorijos, tai ne taip jau maÏai. Mokslininkas
i‰skiria daug ∞vairi˜ jros reik‰mingumo
aspekt˜, pavyzdÏiui, naftos gavybà, daug
kur pasaulyje persikelianãià i‰ sausumos ∞
jras. Kitas dalykas – Ïuv˜ i‰tekliai. Tai
tradicinò ir svarbi Lietuvos Ïmoni˜ veiklos
sritis, apimanti ir visai nemenkà vandenyno Ïvejybà.
Labai svarbi ∞vairi veikla, susijusi su
jros transportu: tai ir laivyba bei uost˜
krova, Ïmonòms sudarytos darbo vietos,
greta j˜ ∞sikrusios ∞vairios ∞monòs, taip

n∞ mokslà, studijas ir verslà bei koordinuojanti Lietuvos Respublikos Vyriausybòs
2008 m. patvirtintos “Integruoto mokslo,
studij˜ ir verslo centro (slònio) Lietuvos
jrinio sektoriaus plòtrai programos”
∞gyvendinimà. ·ia programa siekiama
paÏangos visam jriniam sektoriui, o tai
tiesiogiai atitinka minòtos strategijos
veiksm˜ planà ir pagrindines kryptis.
Klaipòdos universiteto Baltijos pajrio
aplinkos tyrim˜ ir planavimo institutas su
Lietuvos ir kit˜ ‰ali˜ partneriais jau yra
∞gyvendin´s keliolika tarptautini˜ projekt˜, susijusi˜ su ES Baltijos jros
regiono strategija bei regiono plòtra. Dar
kiti tik pradedami.
Baltijos jrai ypaã opios ekoloS.Gulbinskas: “Viena
ginòs gròsmòs, todòl daugelis tarptautini˜ projekt˜ susij´ su aplinkoms˜ prioritetini˜
saugos prioritetais. PavyzdÏiui, itin
sriãi˜ – padaryti
svarbu pagerinti Kur‰i˜ mari˜ ekologin´ bkl´. Tam reikia ne tik maBaltijos jros
Ïinti ter‰ianãi˜ ir eutrofikacijà skaregionà saugesn∞”.
tinanãi˜ medÏiag˜ patekimà diegiant baseininio valdymo principus,
pat laiv˜ statyba ir remontas. “Apie 18 bet ir prognozuoti paãi˜ mari˜ ekosistemos
proc. Lietuvos BVP yra susij´s su ∞vairia pokyãius, vykstanãius dòl klimato kaitos,
Klaipòdos uosto veikla. Daugelis ∞moni˜ kit˜ gamtini˜ ir antropogenini˜ veiksni˜.
Klaipòdoje veikia vien dòl to, kad ãia yra
Kur‰i˜ marios didÏiul´ ∞takà turi ir
uostas”, – ∞sitikin´s S.Gulbinskas. Kita Baltijos jros aplinkos bklei, nes tai tarpivertus, i‰skirtinis ir rekreacinis aspektas – nis “baseinas nusodintuvas”, per kur∞ vandaÏnas lietuvis prie jros vaÏiuoja ilsòtis.
duo ir nuosòdinò medÏiaga toliau keliauja ∞
ES Baltijos jros regiono strategijos tik- jrà. Projektas MOMENT kuria ‰iuoslus Lietuvoje aktyviai siekia ∞gyvendinti laikinius metodus, susijusius su upi˜
asociacija “Baltijos slònis”, vienijanti jri- basein˜ valdymu. Akmenos ir Danòs upòs
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gramos projektas DENOFLIT skirtas gamtosaugos poÏiriu verting˜ teritorij˜ Ïvalgymui atviroje jroje uÏ teritorini˜ vanden˜ ribos (toliau nei 12 jrmyli˜ atstumu
nuo kranto), j˜ vertybòms nustatyti ir Europos NATURA 2000 tinklo reikalavimus atitinkanãioms saugomoms teritorijoms
steigti. Tokie tyrimai, kuriuos atliekant bt˜ integruotai vertinamas tiek dugno land‰aftas, tiek svarbiausios Ïuv˜ ir vandens
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baseine kuriamas partnerystòs tinklas –
Vandens naudotoj˜ bendrija, rengiama
vadinam˜j˜ maistmedÏiagi˜ ir pavojing˜
medÏiag˜ i‰leidimo ∞ vandens telkinius
maÏinimo priemoni˜ programa. Projektu
AMBER siekiama pagerinti Baltijos jros
pakrantòs ekosistemà, ypaã atsiÏvelgiant ∞
esamà ir ateityje galimà klimato kaitos
poveik∞, Ïemòs panaudà ir gyvensenos
pokyãius.
PREHAB – projektas, skirtas
Baltijos jros dugno buveini˜ prognozei, ãia atsiÏvelgiama ir ∞ Ïmogaus
poveik∞ bei ∞ ekonomin∞ vertinimà.
Labai svarbus ir SMOCS projektas,
tiriantis Baltijos jros uost˜ grunt˜
uÏter‰tumà, kuris yra gamtos prieÏasãi˜
ir Ïmogaus veiklos rezultatas.
Projektas BRISK skirtas kovos su
naftos ir kit˜ kenksming˜j˜ medÏiag˜
i‰siliejimu bei avarij˜ likvidavimui tobulinti. “Viena ms˜ prioritetini˜ sriãi˜
– padaryti Baltijos jros regionà saugesn∞. Juk didòja naftos gavyba ir ypaã jos
transportavimas Baltijos jra, tad didòja
ir gròsmò, kad nafta gali i‰silieti. Dòl to
siekiame stiprinti gebòjimus reaguoti ∞
naftos i‰siliejimus ir bendradarbiavimà
visame regione”, – paai‰kina S.Gulbinskas.
Vienas didÏiausi˜ ‰iuo metu institute
vykdom˜ projekt˜ skirtas modernioms
aplinkos bklòs stebòjimo ir vertinimo
priemonòms kurti bei diegti. Øgyvendinant
‰∞ tarptautin∞ projektà, prie kurio dirba per
40 ∞vairi˜ jrini˜ sriãi˜ ekspert˜,

Straipsnio publikavimas finansuojamas i‰ ES fond˜, pagal 2007-2013 m.
Îmogi‰k˜j˜ i‰tekli˜ plòtros veiksm˜ programos 3 prioriteto Tyròj˜ gebòjim˜
stiprinimas“ VP1-3.1-·MM-05-K priemon´ tematini˜ tinkl˜, asociacij˜ veiklos stiprinimas vykdant projektà Asociacijos
Baltijos slònis“ veiklosstiprinimas (BALTIJA)
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pauk‰ãi˜ teritorijos, gana reti Europoje ir
∞manomi tik nedideliuose vandenyse – tokiuose kaip Lietuvos i‰skirtinò ekonominò
zona.
·ia strategija siekiama visas Baltijos
jros ‰alis paversti klestinãiu regionu. Prie
‰i˜ sieki˜ prisideda jau baigtas projektas
SDI-4-SEB, kur∞ vykdant buvo kuriami
tam tikri darnaus vystymosi indikatoriai,
dabar leidÏiantys palyginti ∞vairi˜ regiono
dali˜ lyg∞, sukurti integruotà pakrantòs zonos valdymo model∞. Øgyvendinant ‰∞ projektà buvo pasitelkiami ∞vairs socialiniai,
ekonominiai ir gamtos rodikliai, pavyzdÏiui, gyvenimo lygis, pakranãi˜
vanden˜ ekologinò bklò, klimato
kaitos tendencijos, krant˜ erozijos
mastai ir kt.
Dar vienas svarbus projektas –
BALTSEAPLAN, skirtas jrinòms
teritorijoms planuoti. Dòl aplinkosaugos prioritet˜ ir skirting˜ jrinòs
pramonòs bei verslo sektori˜, toki˜
kaip krovini˜ perveÏimas, Ïvejyba,
vòjo energetika ar mineralini˜
i‰tekli˜ kasyba, kyla nesutarimai
tarp suinteresuot˜ grupi˜. Projektu
siekiama spr´sti konfliktus, kylanãius dòl teritorij˜ naudojimo, ir suderinti skirting˜ vartotoj˜ interesus,
numatyti jros naudojimo prioritetus.
S.Gulbinsko tikinimu, kylanãius konfliktus tikrai galima spr´sti – jau sukaupta
didelò kaimynini˜ ‰ali˜ patirtis, kuria gali
pasinaudoti ir Lietuva. Pasak pa‰nekovo,
‰iuo metu Lietuvoje svarstomi suskystint˜
duj˜ terminalo, Klaipòdos giliavandenio ir
·ventosios uosto statymo klausimai. Ir
kiekvienam ‰iam objektui bus reikalinga
tam tikra jros akvatorija. Jau dabar apie 4
proc. visos Lietuvos jros akvatorijos
uÏima saugomos teritorijos, negana to, ‰∞
plotà siekiama padidinti iki 9 proc. O tai
bus susij´ su tam tikr˜ veikl˜ ribojimu.
S.Gulbinsko tvirtinimu, jroje gali
atsirasti vòjo elektrini˜ park˜. Jie jau dabar
statomi Vokietijoje – tiek Baltijos, tiek
·iauròs jroje, ketinama vòjo elektrini˜
parkus statyti ir ·vedijoje. Didinami laivybos ir Ïvejybos mastai, planuojamos ∞vairios jungtys, pavyzdÏiui, visiems Ïinomas
dujotiekis NORD STREAM, sujungsiantis
Vokietijà ir Rusijà.
Be jokios abejonòs, energetinòs nepriklausomybòs klausimai yra labai svarbs.
Jau netolimoje ateityje planuojama nutiesti
Lietuvos ir ·vedijos energetin´ jungt∞
NORDBALT. Projektai POWER ir “SB
OFFER skirti vòjo energetikos veiklos
perspektyvai Baltijos jroje gerinti.
Galima priminti, kad Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir ekonominòje zonoje jau
numatytos penkios perspektyvios vietos
■
vòjo jògaini˜ parkams statyti.
“BALTIJOS SLñNIO” ARCHYVO NUOTR.

regionas

diegiamos automatinòs stebòjimo sistemos, leisianãios realiu laiku stebòti svarbiausi˜ aplinkos parametr˜, toki˜ kaip
vandens druskingumo, srovi˜, bang˜,
ap‰vietimo ir vieno svarbiausi˜ vandens
kokybòs rodikli˜ – mikrodumbli˜ koncentracijos, – kaità pasirinktoje jros vietoje.
Kuriami hidrodinaminiai, ne‰men˜
transporto ir ekologiniai modeliai leis ∞vertinti ∞vairius bklòs raidos scenarijus, tarkime, prie‰ uosto gilinimo darbus arba prie‰
rengiantis papldimius papildyti smòliu.
Kitas svarbus ES LIFE + NATURE pro-
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