
 

Jūras diena 2021  

ZINĀŠANU UZLABOŠANA JŪRAS VIDES AIZSARDZĪBAI 

2021. gada 21. maijs (tiešsaistes sanāksmju platformā ZOOM)  

Dienaskārtības projekts   

10:00-10:05 Iepazīstināšana ar pasākuma dienaskārtību un tehnisko norisi 

Sandra Kropa, pasākuma moderatore 

10:05-10:10 Pasākuma atklāšana  

Alda Ozola, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija  
Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos  

10:10-10:15 Ievads par EJZF projektu "Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā" 

Baiba Zasa, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija, Vides aizsardzības departaments 

10:15-10:25 Jūras telpiskais plānojums: ieviešanas pirmie divi gadi un aktuālākais patlaban  

Mārtiņš Grels, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija, Telpiskās plānošanas un zemes 
pārvaldības departaments 

BALTIJAS JŪRAS STĀVOKLIS  

10:25-10:55 Jūras vides stāvokļa novērtējums Latvijā (EJZF projekts "Zināšanu uzlabošana jūras vides stāvokļa jomā") 

Juris Aigars, Latvijas Hidroekoloģijas institūts  

10:55-11:20 Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana 

Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā (LIFE REEF projekts) 

Gunta Gabrāne, Dabas aizsardzības pārvalde 

11:20-11:40  Invazīvās sugas apaļā jūras grunduļa loma Baltijas jūras zemūdens aizsargājamo biotopu funkcionēšanā 
(LZP projekts) 

Ingrīda Andersone, Latvijas Hidroekoloģijas institūts 

11:40-12:00 Jūras ekosistēmas un to sniegto pakalpojumu novērtēšana (MAREA projekts)  

Agnese Reķe, Baltijas Vides Forums 

12:00-13:00 Pārtraukums 

PASĀKUMI EFEKTĪVĀKAI BALTIJAS JŪRAS AIZSARDZĪBAI UN RESURSU IZMANTOŠANAI 

13:00-13:30 Pasākumu sociālekonomisko novērtējumu un priekšlikumu izstrāde Latvijas atjaunotajai pasākumu 
programmai, lai panāktu un saglabātu labu jūras vides stāvokli (EJZF projekts "Zināšanu uzlabošana jūras 
vides stāvokļa jomā") 

Kristīne Pakalniete, SIA AKTiiVS 

13:30 -13:50 Iniciatīvas, lai samazinātu mikroplastmasas apjomu, pirms tā nonāk jūrā (FanpLESStic-sea projekts) 

Ieva Putna-Nīmane, Latvijas Hidroekoloģijas institūts 

14:00-14:20 Ekosistēmā balstītas zivsaimniecības pārvaldības veidošana (SEAwise projekts) 

Ivars Putnis, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" 

14:20-14:40 Zinātniskā padoma izstrāde saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku Baltijas jūrā 

Didzis Ustups, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" 

14:40-15:10 Plānošanas risinājumi, lai sabalansētu jūras vēja parku attīstību ar tūrisma attīstību, ainavas saglabāšanu 
un dabas aizsardzību Dienvidkurzemes piekrastē (LAND-SEA-ACT projekts)  

Anda Ruskule, Baltijas Vides Forums 

15:10-15:20 Kopsavilkums un pasākuma noslēgums 

 
Pasākums organizēts ar Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansēta projekta „Zināšanu 

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

 


