
 

 

Vienošanās piedalīties ES platformā “Par cilvēku un lielo plēsēju līdzāspastāvēšanu“ 

Atzīstot grūtības, ko rada lielo plēsēju saglabāšana Eiropas Savienībā, Eiropas Komisija ir izveidojusi iniciatīvu “Lielie plēsēji”. Pēc apspriedēm ar ieinteresētajām personām tika nolemts izveidot īpašu ES platformu “Lielie plēsēji”, lai radītu 

pamatu strukturētam dialogam starp  interešu grupām par jautājumiem, kas rodas cilvēku un lielo plēsēju līdzāspastāvēšanā. Platformā brīvprātīgi varēs grupēties galvenās ieinteresētās organizācijas, kas interesējas par lielo plēsēju 

jautājumiem. Uzmanības lokā esošās sugas ir brūnais lācis, vilks, Eirāzijas lūsis un āmrija: ļoti apdraudētā suga Ibērijas lūsis nav šīs iniciatīvas daļa. 

Šīs platformas uzdevums ir veicināt veidus un līdzekļus, kā līdz minimumam samazināt un pēc iespējas risināt konfliktus starp cilvēku interesēm un lielo plēsēju sugu klātbūtni, ieinteresētajām organizācijām 

apmainoties ar informāciju un sadarbojoties beztermiņa, konstruktīvā un savstarpēju cieņu apliecinošā veidā. 

 

Turpmāk minētās organizācijas vienojas par šādiem pamatprincipiem: 

1. Strādāt saskaņā ar ES tiesisko regulējumu: galvenais tiesiskais instruments, uz kura pamata Eiropas Savienības teritorijā labvēlīgā aizsardzības statusā īstenot lielo plēsēju sugu aizsardzību un to  ilgtspējīgu apsaimniekošanu , ir ES 

Dzīvotņu direktīva (92/43/EEK).  

2. Nodrošināt vajadzīgo zināšanu bāzi: jebkāda lielo plēsēju sugu pārvaldība jāveido, pamatojoties uz drošiem zinātniskiem pierādījumiem un izmantojot labākos pieejamos un uzticamākos datus. 

3. Atzīt sociālekonomiskās vajadzības un kultūru ietekmē veidojušos apsvērumus un bažas: cilvēku kopienām ir tiesības ilgtspējīgi izmantot savus dabas  resursus un saglabāt kultūras mantojumu daudzfunkcionālā ainavā, kuras 

neatņemama sastāvdaļa ir lielie plēsēji. Ir jāapzinās saimniecisko darbību ietekme uz ainavu vērtību. Jāapzinās arī nepieciešamība gādāt par sabiedrības drošību.  

4. Risināt konfliktus ieinteresēto personu konstruktīvās sarunās: sadursmes jautājumos par lielajiem plēsējiem vislabāk risināt un cilvēku un lielo plēsēju līdzāspastāvēšanu sekmēt, ieinteresētajām personām konstruktīvi apmainoties ar 

domām vietējā, valstu  un ES līmenī. Šādi risinājumi jāpielāgo vietējiem un reģionāliem apstākļiem. 

5. Iesaistīties pārrobežu sadarbībā: lielo plēsēju  populāciju  areāli Eiropas Savienībā lielākoties šķērso valstu robežas. Tāpēc izolēti nacionāli risinājumi nedarbosies bez jēgpilna ieinteresēto personu dialoga, kurā notiek Eiropas Savienības 

un attiecīgo kaimiņvalstu pārrobežu sadarbība un cita starpā ir ņemtas vērā “Pamatnostādnes par lielo plēsēju sugu aizsardzības un apsaimniekošanas plāniem. 

 

Apakšā parakstījušās organizācijas apņemas pievienoties ES rīcības platformai “Lielie plēsēji”. To darot, tās apņemas sadarboties, lai rastu risinājumus konfliktiem, kas rodas cilvēku un lielo plēsēju līdzāspastāvēšanā: 

1) daloties pieredzē un apmainoties ar zināšanām, kā risināt problēmas, kas saistītas ar cilvēku un lielo plēsēju līdzāspastāvēšanu;  2) uzklausot un apspriežot citu ieinteresēto personu pieredzi un viedokli; 

3) iesaistoties dialogā, lai tiektos pēc vienprātības, un pieņemot, ka risinājumiem dažkārt var būt vajadzīgs kompromiss   4) atvērti pieņemot labas prakses piemērus, kas liecina par cilvēku un lielo plēsēju veiksmīgu 

līdzāspastāvēšanu; 

5) izsakot vēlmi nodot tālāk un pārbaudīt šos labās prakses piemērus;         6) nodrošinot savu spēju pilnībā iesaistīties platformas darbā. 
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Es vēlētos paust savu atzinību un silti apsveikt iepriekš uzskaitītās organizācijas par šā svarīgā nolīguma parakstīšanu, kuru es pilnībā atbalstu. Tas ir liels solis uz priekšu ES iniciatīvā “Lielie plēsēji”, kuru Komisija ir atbalstījusi pēdējo divu gadu 

laikā, un tas panākts, kopīgiem spēkiem konstruktīvas sadarbības un domu apmaiņas gaisotnē risinot jautājumus, kas saistīti ar cilvēku un lielo plēsēju līdzāspastāvēšanu ES.  
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