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Jūras dienas 2020 semināram 20.11.2020.

Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansēts projekts „Zināšanu 

uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā” (Nr. 17-00-F06803-000001)



 Jānosaka pasākumi, kas jāveic, lai sasniegtu vai 
saglabātu labu jūras vides stāvokli (LJVS), iekļaujot 
tos pasākumu programmā.

 Pasākumu programmā: (i) pasākumi, kas noteikti 
Kopienas tiesību aktos un starptautiskos nolīgumos; 
(ii) ja nepieciešams, papildus pasākumi LJVS 
panākšanai.

 Papildus pasākumi ir tehniski iespējami un izmaksu-
efektīvi, un pirms papildus pasākumu ieviešanas ir 
veikts ietekmes novērtējums, tostarp izmaksu un 
ieguvumu analīze.



1. Esošo politiku pasākumu ar ietekmi uz jūras vidi 
efektivitātes («pietiekamības») novērtējums.

2. Iespējamo papildus pasākumu izstrāde un 
izvērtējums.

3. Iespējamo papildus pasākumu sociālekonomiskais 
novērtējums.

4. Priekšlikumu izstrāde novērtējumiem un 
pasākumiem iekļaušanai atjaunotajā pasākumu 
programmā.



 Ņemot vērā rezultātus no atjaunotā «Jūras vides 
stāvokļa novērtējuma» (JN, 2018)

 Novērtējumi laika periodam līdz 2027.gadam 
(direktīvas 2.plānošanas cikls).

 Novērtējumi kvalitatīvajiem raksturlielumiem, jeb 
deskriptoriem (D).

 Novērtējumu un pasākumu koordinācija jūras 
reģionā.



 JN 2018 – risks 2020.gadā nesasniegt LJVS.

 Atjaunotajai pasākumu programmai – novērtējums 
uz 2.cikla beigām (2027); cik iespējams kvantitatīvs
novērtējums.

 Ir informācija par slodzes apjomu un aktivitāšu 
ieguldījumu slodzē, stāvokļa indikatori, LJVS 
robežvērtības un vides mērķi.

RISKA 

VĒRTĒJUMS

Riska vērtējuma 

TICAMĪBA

D2 Svešās sugas Vidējs Vidēja-Augsta

D3 Komerciālās zivju sugas Vidējs Vidēja

D5 Eitrofikācija Vidējs-Augsts Augsta

D10 Cietie atkritumi jūras piekrastē Vidējs-Augsts Augsta



“Pasākumu pietiekamības 
novērtējums”

Iespējamie papildus 
pasākumi un to 

sākotnējais (tehniskais) 
izvērtējums

Iespējamo papildus 
pasākumu 

sociālekonomiskais 
novērtējums

D1 Bentiskajiem biotopiem –
Kvalitatīvs

Citiem D1 komponentiem –
pieejas izstrāde

D2 Kvantitatīvs (Tematiskā diskusija)
D5 Kvantitatīvs
D8 Pieejas izstrāde
D10 Cietie atkritumi piekrastē –

Kvantitatīvs
(Tematiskā diskusija)

 Darbs plānots Deskriptoriem D1, D2, D5, D8, D10 (cietajiem 
atkritumiem piekrastē).

 Esošais stāvoklis neatbilst LJVS, pietiekama informācijas bāze.



 Pieeja (piemērs cietajiem atkritumiem piekrastē).

 Pieejas atšķirības slodžu un stāvokļa Deskriptoriem.

 Informācijas avoti: HELCOM SOM atjaunotajam BJRP; 
nacionālie dati un ekspertu vērtējumi.



D2 svešās sugas 

 «Pasākumu pietiekamības novērtējums» - jaunu svešo 
sugu ienākšanas cilvēka darbības rezultātā slodzes 
samazinājums < 20%. Mērķa līmenis ir 100% 
samazinājums. Sagaidāmais samazinājums tālo no LJVS.

 Esošo politiku pasākumi neaptver nozīmīgus slodzes 
avotus (bioloģiskais apaugums uz kuģu un atpūtas laivu 
korpusiem). Izvērtēt iespēju palielināt efektu pasākumiem 
kuģu balasta ūdeņu pārvaldībai.

 Slodzes avoti, ko nevar ietekmēt BJ reģiona līmenī.

 Sugu sekundārā introdukcija (izplatīšanās starp jūras 
baseiniem) un esošo svešo sugu negatīvā ietekme.



 D2 iespējamie papildus pasākumi, kas iekļauti novērtēšanā, un to 
sākotnējais (tehniskais) izvērtējums (pamatojums, tehniskā 
iespējamība, vides efekts ietekmētās grupas).

Nr. Pasākuma nosaukums Pasākuma veids Slodzes avots/Aktivitāte

D2_1 Pastiprinātas kuģu pārbaudes 
un rīcības balasta ūdeņu 
neatbilstības novēršanai

Administratīvais 
pasākums

Kuģošana - balasta ūdeņi

D2_2 Kuģu korpusu bioloģiskā 
apauguma pārvaldības 
pasākumi (5 apakš-pasākumi)

Administratīvie, 
Informācijas un Tehniskie 
pasākumi

Kuģošana (komerciālā) -
bioloģiskais apaugums uz 
kuģu korpusiem

D2_3 Atpūtas kuģu korpusu bioloģiskā 
apauguma pārvaldības 
pasākumi (4 apakš-pasākumi)

Administratīvie, 
Informācijas un Tehniskie 
pasākumi

Rekreācija - bioloģiskais 
apaugums uz atpūtas 
kuģu korpusiem

D2_4 Esošo invazīvo svešu sugu (ISS) 
izplatības un negatīvās ietekmes 
ierobežošanas pasākumi (6 
apakš-pasākumi)

Administratīvie 
pasākumi, Papildinošie 
pasākumi, konkrēti 
pasākumi vēl nav zināmi

NA (svešo sugu izplatība 
un negatīvā ietekme)

D2_5 Informācijas apmaiņa un 
koordinācija jūras reģionā (2 
apakš-pasākumi)

Papildinošie pasākumi NA (svešo sugu izplatība 
un negatīvā ietekme)



D10 cietie atkritumi piekrastē

 «Pasākumu pietiekamības novērtējums» - nepieciešams 
turpmāks atkritumu daudzuma samazinājums par vismaz 20-
30%, lai sasniegtu mērķa līmeni (90%; 20 a.v. uz 100 m). Liels 
nenoteiktības intervāls. 

 Pietiekami un efektīvi nacionālie pasākumi ES direktīvu prasību 
ieviešanai, kas ir ierēķināti «bāzes scenārijā». 

 Papildus pasākumi (i) lai panāktu papildus atkritumu daudzuma 
samazinājumu (6 pasākumi, ietver apakš-pasākumus); (ii) 5 
papildinošie pasākumi informācijas bāzes uzlabošanai 
(atkritumi jūras vidē, mikro-plastika, reģionālā informācijas 
apmaiņa). 

 (2021.gadā) papildus pasākumu sociālekonomiskais 
novērtējums, priekšlikumi pasākumiem iekļaušanai pasākumu 
programmā.



D5 eitrofikācija

 «Pasākumu pietiekamības novērtējums» - biogēnu ieneses 
samazinājums nedaudz zem mērķa līmeņa (HELCOM biogēnu
ieneses mērķi, MAI). Nepieciešamība pēc papildus pasākumiem 
nozīmīgiem slodzes avotiem. Koordinācija ar ŪSD UBAP.

D1, bentiskie biotopi: 

 Kvalitatīvs «pasākumu pietiekamības novērtējums» - slodžu 
samazinājums nebūs pietiekams, lai sasniegtu LJVS. 

 Nepieciešamība pēc papildus pasākumiem nozīmīgām slodzēm: 
Biogēnu ienese un eitrofikācija (papildus pasākumi D5); svešo 
sugu negatīvā ietekme un jaunu sugu ienākšanas risks 
(papildus pasākumi D2); Ūdens duļķainība un brūnēšana; 
Hidroloģisko apstākļu izmaiņas (pastiprina skābekļa deficītu, 
sāļuma izmaiņas); Zivju nozveja un citi cilvēka darbības izraisīti 
barības ķēžu traucējumi.


