
Kristīne Pakalniete, SIA AKTiiVS

Jūras dienas 2021 semināram 21.05.2021.

Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansēts projekts „Zināšanu 
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 Atjaunotā pasākumu programma (2021-2027), lai 
sasniegtu un saglabātu labu jūras vides stāvokli 
(LJVS).

 Pasākumi, kas noteikti Kopienas tiesību aktos un 
starptautiskos nolīgumos un, 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. Kur nepieciešams, iespējamo papildus pasākumu 
izstrāde un izvērtējums.

3. Iespējamo papildus pasākumu efektivitātes un 
izmaksu novērtējums.

4. Novērtējums ieguvumiem no papildus pasākumu 
īstenošanas un LJVS sasniegšanas.

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



 Labklājības ieguvumi no uzlabojumiem jūras vides 
stāvoklī; izmantojot jūras vides raksturotājus un 
jūras ekosistēmas nodrošinātos «ekosistēmas 
pakalpojumus».

 Vai ieguvumi pārsniedz pasākumu 
izmaksas/zaudējumus.

 2 monetārās novērtēšanas oriģināl-pētījumi (ar datu 
vākšanu):

◦ (2019) Labklājības ieguvumi un zaudējumi 
sabiedrībai no jaunu AJT izveidošanas EEZ ūdeņos.

◦ (2021) Labklājības ieguvumi sabiedrībai no LJVS 
sasniegšanas (īstenojot papildus pasākumus).



 Rifu biotopi (bentiskie biotopi uz cietajām gruntīm) un to 
sniegtie «ekosistēmas pakalpojumi» (EP) EEZ ūdeņos

 Politikas mērķi AJT lielumam (% no rifu biotopu platības)

 Aktivitātes EEZ un to ietekme

 EP nodrošinājums scenārijos

Scenāriju raksturojums References 
scenārijs

1. politikas 
scenārijs

2. politikas 
scenārijs

AJT platība % no aļģu un 
gliemeņu biotopu platības

- EEZ ūdeņos

- kopā pētījuma teritorijā

0%

~ 24%

30 %

nedaudz > 30%

60 %

~ 50%
EP stāvoklis no lielaļģu un 
gliemeņu biotopiem EEZ 

ūdeņos

slikts 

(EPKoef 0-0.6)

diezgan labs

(EPKoef 0.3-0.75)

ļoti labs

(EPKoef 0.6-0.9)

Negatīva ietekme (no 
ierobežojumiem) uz 

ekonomikas aktivitātēm EEZ 
ūdeņos 

Nav ietekme

uz zvejniecību vai

jaunām 
aktivitātēm

uz zvejniecību un 

jaunām 
aktivitātēm



 Monetārs novērtējums labklājības ieguvumiem un 
zaudējumiem sabiedrībai (iedzīvotājiem)

◦ (ieguvumi) no uzlabojuma rifu biotopu stāvoklī un to 
sniegtajos EP (dažādos AJT lieluma scenārijos)

◦ (zaudējumi) no ierobežojumiem ekonomikas aktivitātēm

 «Izvēles eksperimenta metode»; «vēlēšanās maksāt» par 
izmaiņām politikas scenārijos (salīdzinājumā ar references 
scenāriju).

 Arī dati jūras «ekosistēmas pakalpojumu» 
sociālekonomiskai novērtēšanai.

 Reprezentatīva nacionāla izlase; Latvijas sabiedrības 
viedoklis.

 Rezultātus plānots publicēt starptautiskā zinātniskā 
izdevumā.



 Ieguvumu nozīmība no individuāliem EP, ko 
nodrošina rifu biotopi

Ieguvumi no rifu biotopu sniegtajiem “ekosistēmas pakalpojumiem” balles 1-10 punkti no 100

No bīstamām piesārņojošām vielām tīra ūdens vide cilvēkiem un jūras dzīvniekiem 8.7 16
Gaisa kvalitāte no oglekļa piesaistes, samazinot atmosfērā oglekļa dioksīdu un citas
siltumnīcefektu izraisošas gāzes

8.9 14.6

Pārtikā izmantojamas jūras zivis 8.1 23.6
Barības vielu pārpalikumu „pārstrāde”, nodrošinot labu ūdens vides kvalitāti 8.3 12.2
Sajūtas, veselība un citi labumi no atpūtas aktivitātēm pie jūras (ņemot vērā rifu
biotopu ieguldījumu ūdens vides kvalitātē)

8.6
11

Sajūtas no jūras ainavas baudīšanas (ņemot vērā rifu biotopu ieguldījumu ūdens vides
kvalitātē)

8.4

Garīgs apmierinājums un/vai atbildības sajūta par pastāvēšanu un saglabāšanu
nākamajām paaudzēm

7.8 7.9

Izejmateriāli no jūras zivīm un lielaļģēm dažādām cilvēku vajadzībām 6.7 9.4
Iespējas apmeklēt ar jūru saistītas kultūras un vēstures vietas, un saglabāt piekrastes
sabiedrību tradīcijas, dzīvesveidu un kultūru (ņemot vērā rifu biotopu ieguldījumu
ūdens vides kvalitātē)

6.8

5.3
Garīga pieredze (ņemot vērā rifu biotopu ieguldījumu ūdens vides kvalitātē) 6.6
Izglītošanās un jaunas informācijas iegūšana (ņemot vērā rifu biotopu ieguldījumu
ūdens vides kvalitātē)

6.6



 Monetārie novērtējumi ieguvumiem un zaudējumiem 
sabiedrībai (iedzīvotāju labklājībai) no AJT EEZ ūdeņos 
(aptaujas datu statistiskās modelēšanas rezultāts)

Modeļa parametri
Vidējā VM vērtība, EUR / 1 personu / gadā 

[95% KI]
ASCsq (ieguvumi no AJT, kas nav izskaidrojami 

ar modelī iekļautajiem vides parametriem)
5.72 [3.69; 7.75]

Lielaļģu “ekosistēmas pakalpojumu” stāvoklis
diezgan labs

2.74 [1.8; 3.67]
ļoti labs

2.88 [1.87; 3.88]

Gliemeņu “ekosistēmas pakalpojumu” stāvoklis
diezgan labs

2.94 [1.94; 3.95]
ļoti labs

2.98 [1.95; 4.02]

Negatīva ietekme uz ekonomikas aktivitātēm 
EEZ ūdeņos

uz zvejniecību
-1.22 [-1.76; -0.68]

uz jaunām aktivitātēm
-0.82 [-1.22; -0.43]

uz zvejniecību un jaunām aktivitātēm
-2.04 [-2.98; -1.11]



 Iedzīvotāji akceptē ierobežojumus (vērtētajām) 
ekonomikas aktivitātēm no AJT izveidošanas, lai saglabātu 
rifu biotopus un to sniegtos EP.

◦ Ieguvumi no laba rifu biotopu sniegto EP stāvokļa tiek vērtēti 
augstāk par zaudējumiem no ierobežojumiem ekonomikas 
aktivitātēm.

 Balstoties uz iedzīvotāju vērtējumu, neto ieguvumi 
Latvijas sabiedrībai no jaunām AJT EEZ ūdeņos, 
aizsargājot rifu biotopus un to sniegtos EP, mērāmi 15 
miljonos EUR gadā. Šādi ieguvumi daudzkārt pārsniedz 
pasākuma izmaksas.

 Nav vērtēti ekonomiskie ieguvumi un zaudējumi jūras 
izmantošanas ekonomikas nozarēm. Bet tie būtu 
individuālām nozarēm/uzņēmumiem.



 Novērtējums stāvokļa kvalitatīvo raksturlielumu (Deskriptoru) 
atbilstībai LJVS.

 «Bāzes scenārijs» (sagaidāmais stāvoklis bez papildus 
pasākumiem); Deskriptori, kur LJVS nepieciešami papildus 
pasākumi.

 Monetārs novērtējums ieguvumiem no uzlabojuma jūras vides 
stāvoklī [«bāzes scenārijs»  LJVS]. (no papildus pasākumiem)



 Līdzīgs pētījums ir veikts arī citās Baltijas jūras valstīs (FI, SE, DE).

 «Kontingenta novērtējuma metode», «vēlēšanās maksāt» par 
piedāvāto jūras vides stāvokļa uzlabojumu.

 Reprezentatīva nacionāla izlase; Latvijas sabiedrības viedoklis.

 Pilot-aptauja (maijs-jūnijs); aptauja datu vākšanai (augusts); 
rezultāti š.g. oktobrī.

Jūras vides 

problēmas
Stāvoklis bez papildus pasākumiem Labs vides stāvoklis

Pārmērīga barības 
vielu uzkrāšanās

Pastiprināta aļģu augšana.
Skābekļa trūkums jūras dziļumā, samazināta ūdens caurspīdība 

(cauredzamība 3 metru dziļumā).
Krastā pūstošas aļģes.

Lēna aļģu augšana.
Jūras augiem un dzīvniekiem pietiekams skābekļa daudzums un ūdens 

caurspīdība (cauredzamība dziļāk par 4 metriem).
Krastā gandrīz nav pūstošu aļģu.

Bīstamas 
piesārņojošas vielas

Dažām vielām palielināts daudzums jūras vidē, radot kaitējumu jūras 
zivīm un citiem jūras organismiem.

Visu vielu daudzums drošā līmenī, neradot kaitējumu jūras dzīvajai 
dabai.

Svešzemju sugas

Regulāra jaunu svešzemju sugu ienākšana (1 jauna suga vidēji katru otro 
gadu).

Vairākas ienākušās sugas rada ievērojamu kaitējumu vietējām sugām un 
cilvēku darbībai.

Neienāk jaunas svešzemju sugas.
Esošo sugu ietekme, cik iespējams, samazināta.

Jūru piesārņojošie 
atkritumi

Atkritumi krastā 30-40% no esošā daudzuma.
Atkritumi jūrā rada kaitējumu jūras dzīvniekiem un augiem.

Gandrīz nav atkritumu krastā (10% no esošā daudzuma).
Nav kaitējuma jūras dzīvniekiem un augiem.

Dabīgo sugu 
dažādība

Samazināta jūras grunts augu izplatība un kvalitāte.
Dzīvnieku un ūdens putnu skaita samazināšanās vairākām raksturīgām 

sugām.

Visas jūras ūdeņiem raksturīgās augu, dzīvnieku un ūdens putnu 
populācijas ir labā stāvoklī.
Daudzveidīgs sugu sastāvs.

Zivju populāciju 
stāvoklis

Samazināts migrējošo zivju skaits (lasim, taimiņam).
Izjaukts zivju sugu sastāvs (maz plēsīgo zivju, vairāk citu sugu zivju).

Visas raksturīgās zivju populācijas ir labā stāvoklī. 
Daudzveidīgs un sabalansēts zivju sugu sastāvs.



Nozīmīgi projekti darbam Baltijas jūras reģiona līmenī 
saistībā ar pasākumu un sociālekonomisko 
novērtējumu izstrādi

 HELCOM ACTION (2019-2020) => novērtējumi 
atjaunotā HELCOM BJRP izstrādei

https://helcom.fi/helcom-at-work/projects/action/

 HELCOM BLUES (2021-2022) => novērtējumi 3. 
Baltijas jūras stāvokļa novērtējumam (HOLAS III)

https://helcom.fi/helcom-at-work/projects/blues/

https://helcom.fi/helcom-at-work/projects/action/
https://helcom.fi/helcom-at-work/projects/blues/

