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Īsumā par projektu

Vadošais partneris: Somijas Vides institūts SYKE

Projektu līdzfinansē: Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma

Īstenošanas laiks: 06/2020-12/2022

Projekta mājaslapa: marea.balticseaportal.net

MAREA projektā tiek izstrādāti un testēti jauni ekosistēmu 
pakalpojumu kartēšanas, vides resursu uzskaites un 
ilgtspējas novērtējuma koncepti ilgtspējīgai jūras 
plānošanai un pārvaldībai divās pārrobežu pilotteritorijās 
– Somu līcī un Rīgas līcī. *

* Atsevišķi rezultāti būs pieejami arī visai Baltijas jūras teritorijai – piemēram, vairāki modelētie 
ekosistēmu pakalpojumi 



• Darba uzdevums Nr.1 – ekosistēmu pakalpojumu 
modelēšana un kartēšana;

• Darba uzdevums Nr. 2 – ekosistēmu uzskaite un 
novērtēšana;

• Darba uzdevums Nr. 3 – ilgtspējas kompasa izstrāde;

• Darba uzdevums Nr. 4 – ģeoportāla izveide. 



Darba uzdevums Nr.1 -
Ekosistēmu pakalpojumu modelēšana 

un kartēšana

• Ekosistēmu pakalpojumi – dažādi labumi, ko cilvēkiem 
sniedz daba (šai gadījumā – jūra).

• Tiks modelēti gan apgādes, gan regulējošie, gan 
kultūras ekosistēmu pakalpojumi. Modelēšanas 
rezultāti papildinās zināšanas jūras vides aizsardzībai 
par ekosistēmu pakalpojumiem Baltijas jūrā telpiskā 
griezumā un sniegs datus pārējiem MAREA darba 
uzdevumiem.

• Ekosistēmu pakalpojumu atlase – būtiskums Baltijas 
jūras kontekstā un datu pieejamība.

• Izmantotā klasifikācija – CICES.



Apgādes un regulējošie ekosistēmu pakalpojumi

Piemērs: Paredzamās reņģu nārsta vietas.

Tām ir ietekme uz veselīgu zivju populāciju saglabāšanu. 

• Kultivēto vai iegūto sugu biomasa;
• Pārtikai audzēto sugu uzturvērtība (piemēram, 

proteīna saturs);
• Ķīmiskais sastāvs rūpnieciskām vajadzībām 

(piemēram, polisaharīdu saturs). 

Modelētie apgādes pakalpojumi (piemēri)

• Oglekļa krājumi un uzkrāšanās jūras vidē (sekvestrācija);
• Ūdens attīrīšana no barības vielām (filtrētāj-sugas);
• Komerciāli nozīmīgo zivju nārsta vietas. 

Modelētie regulējošie pakalpojumi (piemēri)

Fokuss uz ekonomiski un ekoloģiski nozīmīgām 
sugām, piemēram:
komerciāli nozīmīgās zivju sugas, niedres, 
parastā jūraszāle Zostera marina, pūšļu fuks 
Fucus vesiculosus, sārtaļģes 
Furcellaria lumbricalis, ziemeļu ēdamgliemene 
Mytilus trossulus u.c. 



Attēlos: vēsturisko Baltijas jūras kartēšanas datu (80.-90. gadi) apzināšana LVĢMC arhīvā



Kultūras ekosistēmu pakalpojumi

Kultūras ekosistēmu pakalpojumu (KEP) modelēšana, izmantojot 
piekrastes apmeklētāju ĢIS aptauju (participatory GIS) un vides 
datus. 

Rekreācijas u.c. pakalpojumi

Piekrastes 

piemērotība 

rekreācijas 

aktivitātēm u.c. 

KEP



Darba uzdevums Nr. 2 – ekosistēmu pakalpojumu uzskaite un 
novērtēšana

Izmantojot ekosistēmu pakalpojumu modelēšanas 
rezultātus, tiks veikta vairāku jūras ekosistēmas 
pakalpojumu novērtēšana, izmantojot ekosistēmu 
uzskaites (ecosystem accounting) metodes. Iegūtie 
rezultāti paplašinās zināšanas par jūras vides vērtību 
ekonomiskā izteiksmē.

Izvēlētie piemēri:

• Niedres kā enerģijas resurss, būvmateriāls;

• Dzelzs-mangāna konkrēcijas Somu līcī;

• Pūšļu fuka un aļģu audzēšana;

• Oglekļa uzkrāšanās jūras ekosistēmās;

• Rekreācijas ekosistēmu pakalpojumi. 

Tiks izvērtētas arī pakalpojumu sinerģijas, konkurējošie 
ekosistēmu pakalpojumi (trade-offs). Piemēram: Kā 
rekreācijas pakalpojumus ietekmē niedru ieguve? 

Kā antropogēnā slodze ietekmē pakalpojumu 
nodrošinājumu un to vērtību?



Darba uzdevums Nr. 3 – Ilgtspējas kompass

Ilgtspējas kompass (Sustainability Compass) 
– rīks, kas palīdzēs novērtēt konkrētu 
saimniecisko darbību jūrā ilgtspēju no 
socioekonomisko un ekoloģisko aspektu 
puses, to ietekmi uz ANO izvirzītajiem 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem (SDGs).

Padziļināta izpratne par ilgtspējīgas 
attīstības mērķu saistību ar ekosistēmu 
pakalpojumiem Baltijas jūrā

Datu avoti ilgtspējas kompasam: MAREA 
rezultāti + pieejamie dati par jūras vidi + 
atziņas no zinātniskās literatūras + ekspertu 
zināšanas

Dabas aspekti

Cilvēka 

labbūtība

Sociālie aspekti

Ekonomika



Ilgtspējas kompasa testēšana – rīka konceptuālo elementu «tulkošana» konkrētās sociālajās, 
ekonomiskajās un ekoloģiskās komponentēs reālu saimniecisko darbību piemēros Baltijas jūrā

Šobrīd procesā nozaru ekspertu darba grupas veidošana 
(iespēja iesaistīties)

Gliemeņu audzētavas Vēja parki jūrā



Darba uzdevums Nr. 4 - ģeoportāls

• Ģeoportālā tiks apkopoti visi MAREA projektā 
izstrādātie rezultāti lietotājam draudzīgā, interaktīvā 
formātā. 

• Ģeoportāla mērķis – padarīt MAREA radītos 
rezultātus pieejamus un ērti lietojamus lēmumu 
pieņēmējiem un citām iesaistītajām pusēm. 

• Interaktīvas ekosistēmu pakalpojumu kartes,
rīkkopas (toolboxes) dažādu kalkulāciju veikšanai, 
kumulatīvās ietekmes aprēķina rīki, ilgtspējas 
kompass, datu lejupielāde u.c.  funkcijas. 

• Plānota iesaistīto pušu iesaiste, lai apzinātu 
lietotāju vajadzības.



Paldies par uzmanību!

Aicinām sekot projekta jaunumiem: 
marea.balticseaportal.net

bef.lv


