
Sveicināti Baltijas Vides Foruma pirmajā tematiskajā pārskatā par 

mūsu aktuālajiem projektiem – par un ap Baltijas jūru! 

Vēlamies informēt un sniegt ieskatu par šobrīd īstenoto projektu  

norisi, galvenajām aktivitātēm, pētījumiem un jaunumiem. Klātienē 

tikties un kopā pārrunāt, diskutēt un apspriest ar jūras vidi, 

ekosistēmas pakalpojumiem, izpēti un novērtējumu saistītos 

aspektus pagaidām nevaram, tāpēc «dodamies» pie jums digitāli, 

sākot pārskatu ar Rīgas līci, tad dodoties tālāk uz Dienvidkurzemi un 

tad – plašākos Baltijas jūras ūdeņos!    

Baltijas Vides Foruma «jūras projektu» komanda:

Kristīna Veidemane, Anda Ruskule, Dace Strigune, Agnese Reķe, 
Marta Štube un Ivo Vinogradovs 

NR1/ 2021. gada janvāris

Baltijas Vides Forums 
par Baltijas jūru 



No jūras ekosistēmas novērtējuma līdz integrētai 
pārvaldībai un ilgtspējīgai jūras un piekrastes plānošanai

Projekts uzsākts 2020. gadā, tā mērķis ir kopā ar projekta partneriem no 
Somijas un Igaunijas izstrādāt jaunus jūras ekosistēmas pakalpojumu 

kartēšanas, vides resursu uzskaites un ilgtspējības novērtējuma konceptus

Šie dažādie elementi tiks apvienoti ģeo-portālā, kas kalpos kā atbalsts 
lēmumu pieņēmējiem, piedāvājot ilgtspējīgus plānošanas risinājumus 

divās pārrobežu pilot-teritorijās: Somijas-Igaunijas pilot-teritorijā Somu 
līcī un Latvijas-Igaunijas pilot-teritorijā Rīgas līcī, plašāk: šeit

Patlaban strādājam pie Baltijas jūras vēsturisko ģeoloģisko un zoobentosa
datu apzināšanas un digitalizēšanas, kā arī zinātniskās literatūras analīzes 
par ekosistēmas pakalpojumu novērtēšanas metodēm, bet rudens pusē 

ceram tikties klātienes pasākumos ar ieinteresētajām pusēm, lai 
pārrunātu Baltijas jūras pārvaldības un plānošanas aspektus 

Galvenie fakti par MAREA
• Vadošais partneris: Somijas Vides institūts
• Projektu līdzfinansē: Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu 

sadarbības programma
• Īstenošanas laiks: 05/2020-12/2021

https://www.bef.lv/projekti/marea-2/


Sauszemes-jūras resursu sasaiste Zilās 
izaugsmes sekmēšanai piekrastē

Projekts uzsākts 2019. gadā, kopā ar projekta partneriem no Baltijas jūras reģiona 
valstīm strādājam pie telpiskiem risinājumiem jaunu jūras izmantošanas veidu 
attīstības, lai līdzsvarotu piekrastes iedzīvotāju un dabas aizsardzības intereses

Latvijā projekta pilotteritorija Dienvidkurzemes piekraste, 2019. gada vasarā tika 
apsekoti un izpētīti 11 ainavu telpu veidi no Latvijas robežas Nidā līdz Labragam, 

savukārt 2020. gada vasarā  Dienvidkurzemes piekraste tika apsekota no jūras 
puses, kuģojot ar jahtu un novērtējot 18 krasta ainavu telpas! Plašāk par to, kā 

mums gāja abos Dienvidkurzemes piekrastes apsekojuma etapos:  šeit

2021. gads ir projekta noslēguma gads, aicinām savos plānotājos atzīmēt 1. un 2. 
jūniju, kad (attālināti) norisināties 4. Jūras telpiskās plānošanas forums, kurā 

informēsim arī par Land-Sea-Act projekta rezultātiem un sasniegumiem!   

Galvenie fakti par Land-Sea-Act
• Vadošais partneris: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
• Līdzfinansē: Interreg Baltijas jūras transnacionālās sadarbības programma
• Īstenošanas laiks: 01/2019-12/2021
• Mājaslapa: land-sea.eu

https://www.bef.lv/krasta-ainavu-telpu-novertejums/
https://land-sea.eu/


Zināšanu uzlabošana jūras vides 
stāvokļa jomā

Projekts uzsākts 2017. gadā,  tā mērķis – pilnveidot zināšanu 
bāzi par Baltijas jūras vidi, kas nepieciešams pasākumu 
programmai, lai panāktu un saglabātu labu jūras vides 

stāvokli. Kopš 2019. gada sniedzam konsultatīvo  atbalstu 
projekta administrēšanā un īstenošanā 

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiek pētīts jūras vides stāvoklis, 
jūras ekosistēma, jūras vidi ietekmējošās slodzes un to 

savstarpējā mijiedarbība, veikta jūras izmantošanas sociālā un 
ekonomiskā analīze, novērtējums sociālekonomiskajiem 

ieguvumiem no jūras izmantošanas un citi pētījumi. Plašāka 
informācija par projektu: šeit

Atzīmējot ikgadējo Eiropas Jūras dienu, maijā tiek plānots 
informatīvs pasākums, un aicināsim tajā piedalīties! 

Galvenie fakti par projektu
• Vadošais partneris: Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija
• Finansē: Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un 

zivsaimniecības fonds 2014-2020
• Īstenošanas laiks: 06/2017-16/2022

https://www.varam.gov.lv/lv/ejzf-projekts-zinasanu-uzlabosana-juras-vides-stavokla-joma


Mūsu ekspertes ir iesaistītas arī iniciatīvās un 
projektos par Baltijas jūras telpisko plānošanu

Jūras telpiskās plānošanas platforma nodrošina Eiropas 
Savienības dalībvalstīm specifiskas zināšanas, ekspertu 

konsultācijas, pieredzes pārnesi un apmaiņu par jūras telpiskās 
plānošanas sekmīgu īstenošanu. Plašāka informācija (angļu 

valodā)  par platformas darbību  pieejama šeit

Savukārt jūras telpiskajā plānošanā iesaistīto pušu un 
lēmumu pieņēmēju pratības un zinātības paaugstināšanai 
tiek īstenots projekts Capacity4MSP. Tajā liels uzsvars tiek 
likts uz sadarbības veicināšanu, zināšanu pārnesi un 
dialoga veidošanu starp visām pusēm, kas iesaistītas un 
mijiedarbojas jūras telpiskā plānošanas procesā. Plašāka 
informācija (angļu valodā) par projektu: šeit

https://www.msp-platform.eu/
https://vasab.org/project/capacity4msp/


Baltijas jūras unikālā ekosistēma un dabas vērtības, jūras sniegtie 
labumi cilvēkiem, cilvēka un jūras attiecības, vides un ekoloģiskie 
riski, resursu plānošana, jūras aizsardzības iniciatīvas – šie un vēl 
citi ar Baltijas jūru saistītie temati mums bijuši aktuāli jau kopš 

2005. gada, kad esam īstenojuši un piedalījušies dažāda mēroga 
projektos par Baltijas jūras izpēti, aizsardzību un plānošanu, 

piemēram:

• Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā  
(2005-2009/ LIFE MPA)

• Jūras telpiskās plānošanas ieviešana Baltijas jūrā 
(2009-2012/ BaltSeaPlan)

• Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības 
monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa 

novērtēšanai Baltijas jūrā (2010-2015/ LIFE MARMONI)

• Daudzlīmeņu pārvaldība, īstenojot jūras telpisko plānošanu 
Baltijas jūras reģionā (2012-2014/PartiSEApate)

• Jūras telpiskais plānojums (2015-2016/ JTP)

http://lifempa.balticseaportal.net/
http://www.baltseaplan.eu/
http://marmoni.balticseaportal.net/wp/
http://www.partiseapate.eu/
https://jurasplanojums.net/


Ceram, ka ar šo pārskatu sniedzām ieskatu gan Baltijas 
Vides Foruma aktuālajos projektos par Baltijas jūru, gan 

tādos projektos, kas jau noslēgušies! 

Plānojam arī turpmāk gatavot un izsūtīt šādu informatīvu 
apkopojumu, papildinot to ar informāciju par jaunākajiem 

pētījumiem, iniciatīvām, notikumiem un aktualitātēm 
par Baltijas jūru – mūsu vienīgo un kopīgo!

Lai veiksmīgs, radošs un panākumiem bagāts 2021. gads!

Plašāka informācija par citiem mūsu dabas, klimata 
un ķīmisko vielu pārvaldības projektiem   

@beflatvia @BEF_Latvia @padzivosim_zalibef.lv

https://www.facebook.com/beflatvia/
https://twitter.com/BEF_Latvia
https://www.instagram.com/padzivosim_zali/
https://www.bef.lv/

