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

 Pētījums “Zināšanu un informācijas bāzes veidošana jūras 
ūdeņu izmantošanas un jūras vides mērķu sasniegšanas 
ekonomiskai un sociālai analīzei”

 Izpildītājs SIA AKTiiVS sadarbībā ar LHEI, VIF.

 2017.gada decembris – 2022.gada maijs.

 Darbs 6 pētījuma tēmās.

◦ (2017-2018) Novērtējumi atjaunotā «Jūras vides stāvokļa 
novērtējuma» ekonomiskai un sociālai analīzei (ESA).

◦ (2019-2022) Novērtējumi un priekšlikumi atjaunotai pasākumu 
programmai (pasākumi, sociālekonomiskie novērtējumi).

◦ (2019-2022) Pētījums ieguvumu novērtēšanai no «ekosistēmas 
pakalpojumu» izmantošanas un jūras vides aizsardzības.



Atjaunotā «Jūras vides stāvokļa 
novērtējuma» ekonomiskā un 
sociālā analīze (ESA) 

Pieejams: 
https://www.varam.gov.lv/lv/j
uras-vides-stavokla-
novertejums-2018

 Jūras izmantošanas ESA

 Jūras izmantošanas attīstības 
tendenču novērtējums

 Jūras vides degradācijas 
radīto izmaksu novērtējums

https://www.varam.gov.lv/lv/juras-vides-stavokla-novertejums-2018
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 Darbs pasākumu programmai kvalitatīvajiem 
raksturlielumiem (D), kur esošais stāvoklis neatbilst LJVS.

 D1 (bentiskie biotopi, putni, roņi), D2, D5, D8, D10

 Katram D: (1) novērtējumi un sākotnēji pasākumu 
priekšlikumi; (2) tematiskas diskusijas; (3) gala 
novērtējumi un priekšlikumi pasākumu programmai.

Jūras vides stāvokļa vērtējums Kvalitatīvie raksturlielumi

Esošais stāvoklis atbilst LJVS 
(starptautiski vienotiem, vai nacionāliem 
indikatoriem)

D9

D6, D7

Esošā stāvokļa atbilstību LJVS nevar 
novērtēt

D1 (pelāģiskie biotopi), D4, D10 
(atkritumi jūrā), D11

Esošais stāvoklis neatbilst LJVS D1 (bentiskie biotopi, putni, roņi), D2, 
D5, D8,  D10 (atkritumi piekrastē)

Zivis (D1 un D3)



Vai pastāv risks 2027.gadā nesasniegt LJVS, ņemot vērā 
aktivitāšu sagaidāmo attīstību un esošo politiku (plānoto) 
pasākumu efektu.  «Pasākumu pietiekamības 
novērtējums». Politikas trūkumi, kur nepieciešami papildu 
pasākumi.

Politikas 
pasākumi

Aktivitātes

Slodzes 
izmaiņas

Stāvoklis

Aktivitāšu nākotnes 
izmaiņas

IR

Nepieciešami 
papildu 

pasākumi

Vai ir risks 
neatbilstībai 
LJVS / vides 

mērķim?

NAV



Slodzes uz roņu 
populācijām

Izmaiņu tendence (līdz 
2030.gadam)

Roņu apzināta nogalināšana  (bez izmaiņām, vai neliels pieaugums)
Sugas traucējums no cilvēka 
klātbūtnes

 (samazinājums)

Piezveja zvejas rīkos  (samazinājums)
Zivju nozveja (ietver pārzveju) un citi 
cilvēka darbības izraisīti barības ķēžu 
traucējumi

 (samazinājums)

Bīstamo vielu piesārņojuma ienese 
un piesārņotāju līmenis jūras vidē 
(dzīvsudrabs, PBDE, PFOS, TBT)

 (piesārņojuma ieneses samazinājums) 
(!) laika nobīde izmaiņām jūras vidē 
(vairākas desmitgades)

Biogēnu ienese un eitrofikācijas 
ietekmes

 (piesārņojuma ieneses samazinājums) 
(!) laika nobīde izmaiņām jūras vidē 
(vairākas desmitgades)

Impulsīvs zemūdens troksnis  (bez izmaiņām)

Slodzes uz jūras putniem Izmaiņu tendence (līdz 
2030.gadam)

Sugas traucējums no cilvēka 
klātbūtnes dēļ tūrisma un rekreācijas

 (neskaidra tendence – neliels slodzes 
samazinājums vai pieaugums)

Piezveja zvejas rīkos  (samazinājums)

Zivju nozveja (ietver pārzveju) un citi 
cilvēka darbības izraisīti barības ķēžu 
traucējumi

 (samazinājums)

Sugas traucējums no vēja 
elektrostacijām jūrā

 (nav sagaidāma būtiska slodze)

Bīstamo vielu piesārņojuma ienese 
un piesārņotāju līmenis jūras vidē 
(dzīvsudrabs, PBDE, PFOS, TBT)

 (piesārņojuma ieneses samazinājums) 
(!) laika nobīde izmaiņām jūras vidē 
(vairākas desmitgades)

Ogļūdeņražu piesārņojums Avārijas noplūdēm  (nav sagaidāmas 
izmaiņas vai neliels samazinājums)

Sistemātiskām noplūdēm  (nav 
sagaidāmas izmaiņas vai neliels 
pieaugums)

Biogēnu ienese un eitrofikācijas 
ietekmes

 (piesārņojuma ieneses samazinājums) 
(!) laika nobīde izmaiņām jūras vidē 
(vairākas desmitgades)

Esošo svešo sugu izplatība un 
ietekme

 (slodzes samazinājums)

Cieto atkritumu ienese piekrastē un 
jūras vidē

 (slodzes samazinājums) (!) iespējama 
zināma laika nobīde izmaiņām jūras vidē

Slodzes uz bentiskajiem
biotopiem

Izmaiņu tendence (līdz 
2030.gadam)

Biogēnu ienese un eitrofikācijas 
ietekmes

 (piesārņojuma ieneses samazinājums) 
(!) laika nobīde izmaiņām jūras vidē 
(vairākas desmitgades)

Esošo svešo sugu izplatība un 
ietekme

 (slodzes samazinājums)

Hidroloģisko apstākļu izmaiņas  (bez izmaiņām)

Ūdens duļķainība un brūnēšana  (neliels slodzes samazinājums vai 
slodze bez izmaiņām)

Zivju nozveja (ietver pārzveju) un citi 
cilvēka darbības izraisīti barības ķēžu 
traucējumi

 (samazinājums)

Fiziskās slodzes – dzīvotņu postījumi 
(mīksto grunšu biotopiem)

 (slodzes samazinājums vai slodze bez 
izmaiņām)

Fiziskās slodzes no vēja 
elektrostacijām jūrā

 (nav sagaidāms nozīmīgs slodzes 
pieaugums)

Slodzes Deskriptoriem ar 
neatbilstību LJVS

Izmaiņu tendence (līdz 
2030.gadam)

D2 Jaunu svešo sugu ienākšana 
cilvēka darbības rezultātā

 (slodzes samazinājums)

D2 Esošo svešo sugu izplatība un 
ietekme

 (slodzes samazinājums)

D5 Biogēnu ienese  (piesārņojuma ieneses samazinājums) 
(!) laika nobīde izmaiņām jūras vidē 
(vairākas desmitgades)

D8 Bīstamo vielu piesārņojuma 
ienese (dzīvsudrabs, PBDE, PFOS, 
TBT)

 (piesārņojuma ieneses samazinājums) 
(!) laika nobīde izmaiņām jūras vidē 
(vairākas desmitgades)

D10 Cieto atkritumu ienese piekrastē 
un jūras vidē

 (slodzes samazinājums) (!) iespējama 
zināma laika nobīde izmaiņām jūras vidē



 Politikas trūkumi, kur nepieciešami papildu pasākumi.

 Pasākumu izstrāde:

◦ Esošo politiku plānotie pasākumi (1b). [14 pas.kopumi]

◦ Papildu pasākumi (2a, 2b, papildinošie) [31 pasākums]
Vides mērķi un rīcības virzieni Pamata 

pasākumi
Papildu 

pasākumi
JVM1 Antropogēnās aktivitātes nav negatīvi ietekmējušas jūras biotopus un sugas

RV1 Nodrošināt efektīvu jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un aizsardzības mērķu 
sasniegšanu un uzlabot informācijas bāzi par bioloģiskās daudzveidības stāvokli, vērtību un 
aizsardzības pasākumu efektivitāti

5 pasākumu 
kopumi

10

RV2 Novērst jaunu svešo sugu ieviešanos no cilvēka darbības un, cik iespējams, mazināt 
esošo jūras invazīvo svešo sugu ietekmi

1 pasākumu 
kopums

4

JVM3 Eitrofikācija nerada negatīvu ietekmi uz jūras ekosistēmu 

RV3 Samazināt biogēnu piesārņojuma ieneses slodzi uz jūras vidi un uzlabot informāciju par 
nozīmīgiem piesārņojuma avotiem

2 pasākumu 
kopumi

4

JVM5: Piesārņojošo vielu koncentrāciju līmenis nerada nevēlamu ietekmi uz jūras ekosistēmu 

RV4 Samazināt bīstamo vielu piesārņojuma ieneses slodzi uz jūras vidi un uzlabot informāciju 
par nozīmīgiem piesārņojuma avotiem

4 pasākumu 
kopumi

8

JVM6: Cietie atkritumi nerada nevēlamu ietekmi uz jūras ekosistēmu 

RV5 Samazināt atkritumu ienesi jūras piekrastē un ūdens vidē un uzlabot informācijas bāzi 
un analītiskos instrumentus slodzes un pasākumu efektivitātes novērtēšanai

2 pasākumu 
kopumi

5



 Kvantitatīvi novērtējumi pasākumu tiešajām finansiālajām 
izmaksām. Informācija no literatūras, piemēri no prakses, 
ekspert-vērtējumi, pieņēmumi. Intervāli, ņemot vērā 
nenoteiktību.

 Lielākā daļa izmaksu valsts pārvaldes sektoram.

 Daļa pasākumu varētu radīt tiešas un netiešas izmaksas 
nozarēm (zaudētos ienākumus, pieaugumu regulārās darbības 
izmaksās). Nav kvantificētas, jo iespējamie pasākumi šobrīd nav 
zināmi.  Kuģošana (komerciālā un atpūtas), ostas, piekrastes 
rekreācija, citas.

Tiešās finansiālās izmaksas 
2,473-2,533 milj. EUR 
plānošanas periodam,

jeb 0,412-0,422 milj. EUR 
vidēji gadā.

0,81% no esošā valsts 
budžeta izdevumiem vides 

aizsardzībai.

Jūras vides mērķi PP 
skaits

Mērķa 
D

+ ietekme uz citiem 
D

% no 
Kop.Izm.

JVM1 (jūras biotopi 
un sugas)

10 D1 D3, D4, D5, D6, D8 31%
4 D2 D1, D3, D4, D6 15%

JVM3 (eitrofikācija) 4 D5 D1, D3, D4, D6, D8 5%
JVM5 (piesārņojošās 
vielas)

8 D8 D1, D3, D4, D9 39%

JVM6 (cietie 
atkritumi)

5 D10 D1, D4, D8, D9 10%



Papildu pasākumi D Efektivitāte Izmaksas Izmaksu-efektivitāte
JVM1 PP1 Nacionālais jūras biotopu atjaunošanas plāns D1 vidēja ļoti augsta vidējas vidēja augsta

JVM1 PP2 Izstrādāt AJT DAP kvantitatīvus mērķus un efektīvus pasākumus D1 ļoti zema ļoti zemas vidēja
JVM1 PP3 Nacionālā metodoloģija AJT tīkla efektivitātes novērtēšanai D1 nav efekta ļoti zemas (nav efekta)
JVM1 PP4 Ligzdojošo putnu aizsardzībai noteikt rekreācijas aktivitāšu ierobežojumus 
ligzdošanai nozīmīgās vietās un periodā

D1 ļoti augsta zemas ļoti augsta

JVM1 PP5 Izstrādāt un īstenot sugu aizsardzības plānu piekrastē ligzdojošām putnu 
sugām

D1 ļoti augsta zemas ļoti augsta

JVM1 PP6 Informācija atjaunotajam nacionālajam jūras telpiskajam plānojumam 
(bentiskajiem biotopiem)

D1 ļoti zema ļoti zemas vidēja

JVM1 PP6 Informācija atjaunotajam piekrastes infrastruktūras tematiskajam 
plānojumam un jūras telpiskajam plānojumam (jūras putniem)

D1 augsta ļoti zemas ļoti augsta

JVM1 PP7 Īstenot izpētes monitoringu informācijas nodrošināšanai papildus 
indikatoriem (jūras putniem)

D1 nav efekta ļoti zemas (nav efekta)

JVM1 PP8 Starptautiskā informācijas apmaiņa un koordinācija (jūras putniem) D1 nav efekta ļoti zemas (nav efekta)
JVM1 PP9 Īstenoto roņu aizsardzības pasākumu efektivitātes novērtējums D1 nav efekta ļoti zemas (nav efekta)
JVM1 PP10 Uzlabot informācijas bāzi par jūras ekosistēmas pakalpojumiem un 
informācijas publisko pieejamību politikas izstrādei

D1 nav efekta vidējas (nav efekta)

JVM1 PP11 Kuģu un atpūtas laivu korpusu bioloģiskā apauguma apsaimniekošanas 
normatīvais regulējums un pasākumi

D2 vidēja zemas vidējas vidēja

JVM1 PP12 Apaļā jūrasgrunduļa populācijas ierobežošanas pasākumi D2 vidēja ļoti augsta ļoti zemas augsta ļoti augsta

JVM1 PP13 Informācijas apmaiņa jūras reģionā (svešajām sugām) D2 nav efekta ļoti zemas (nav efekta)
JVM1 PP14 Turpināt izpēti par jūras svešo sugu izplatības tendencēm un ietekmēm D2 nav efekta zemas (nav efekta)
JVM3 PP15 Nacionālais aprēķins biogēnu slodzes samazinājumam uz piekrastes 
ūdeņiem no atjaunoto UBAP (2022-2027) pasākumiem

D5 nav efekta ļoti zemas (nav efekta)

JVM3 PP16 Novērtējumi un pasākumu izstrāde slodzei uz upēm un jūru ar 
biogēniem, bīstamām vielām un mikro-plastiku no lietusūdeņu kanalizācijas ūdeņiem 
un pārplūdēm (rēķinot atsevišķi katram piesārņotāju veidam)

D5, 

D8, 

D10

nav efekta zemas (nav efekta)

JVM3 PP17 Nacionālās informācijas sniegšana HELCOM slodžu ietekmes 
novērtējumiem biogēnu slodzei un ietekmei no kravas kuģu notekūdeņiem, kravu 
atliekām un kuģu tehniskajiem ūdeņiem

D5 nav efekta ļoti zemas (nav efekta)

JVM3 PP18 Izvērtējums nepieciešamībai pēc uzlabojumiem Latvijas ostās attiecībā 
uz mēslojuma pārkraušanu un uzglabāšanu

D5 nav efekta ļoti zemas (nav efekta)

JVM5 PP19 Īstenot iedzīvotāju informēšanas un izglītošanas pasākumus D8 zema vidēja zemas vidēja
JVM5 PP20 Veikt izpēti un, ja nepieciešams, izstrādāt LJVS robežvērtības bīstamām 
vielām jūras sedimentos

D8 nav efekta zemas (nav efekta)

JVM5 PP21 Izvērtējums esošajam regulējumam ostu padziļināšanai, izņemtās grunts 
izvietošanai un darbībām ar piesārņotu grunti

D8 zema vidēja zemas vidēja

JVM5 PP22 Izstrādāt un ieviest nacionālo regulējumu kuģu remontam un korpusu 
apkopei TBT piesārņojuma novēršanai

D8 zema zemas vidējas vidēja zema

JVM5 PP23 Veicināt TBT nesaturošu pret-apauguma krāsu izmantošanu uz atpūtas 
kuģiem/laivām

D8 zema zemas vidēja

JVM5 PP24 Uzlabot informāciju un tās pieejamību par piesārņojumu ar bīstamajām 
vielām no piesārņotām vietām un atkritumu izgāztuvēm

D8 nav efekta nav novērtētas nav efekta

JVM5 PP25 Veikt izpēti par slodzi un iespējamiem papildus pasākumiem, lai 
novērstu bīstamo vielu noteci un izplatību no augsnē un sedimentos uzkrātā 
piesārņojuma un atkritumu apglabāšanas

D8 nav efekta vidējas nav efekta

JVM5 PP26 Veicināt rūpniecībā, enerģētikas nozarē, jūras transporta un 
infrastruktūras nozarēs izmantoto materiālu un izstrādājumu, kas satur bīstamās 
vielas, aizvietošanu

D8 zema zemas vidējas vidēja zema

JVM6 PP27 Izvērtēt nepieciešamību pēc nacionālā regulējuma, lai nodrošinātu 
efektīvu stimulu pasīvi nozvejoto atkritumu nodošanai ostās

D10 zema ļoti zemas vidēja

JVM6 PP28 Izstrādāt un ieviest nacionālo regulējumu aizliegumam apzinātai balonu 
masveida izlaišanai gaisā

D10 zema ļoti zemas vidēja

JVM6 PP29 Izstrādāt vadlīnijas pašvaldībām pasākumu noteikšanai pašvaldību 
plānošanas/normatīvajos dokumentos

D10 vidēja ļoti zemas augsta

JVM6 PP30 Īstenot pētījumus par cietajiem atkritumiem un mikro-piegružojumu 
jūras ūdens vidē

D10 nav efekta zemas nav efekta

JVM6 PP31 Īstenot pētījumu, lai izstrādātu analītisku politikas lēmumu atbalsta 
instrumentu pasākumu novērtēšanai

D10 nav efekta ļoti zemas (nav efekta)

 Jo pasākumam 
zemākas izmaksas, 
rēķinot pret panākto 
efektu, jo tam ir 
augstāka izmaksu-
efektivitāte.

 Vienota pieeja 
visiem D (daļēji 
kvantitatīva).

 5 novērtēšanas 
kategorijas («ļoti 
zems» līdz «ļoti 
augsts») ar 
kvantitatīviem 
intervāliem.



 Ieguvumi cilvēku labklājībai no uzlabojuma jūras vides stāvoklī.

 Monetāram ieguvumu novērtējumam speciāls vides 
ekonomiskās novērtēšanas pētījums (ar datu vākšanu) (2021). 
Nacionāla iedzīvotāju aptauja (reprezentatīva izlase).

 Uzlabojumi jūras vides stāvoklī tiek panākti ar pasākumu 
ieviešanu (efektu). Ieguvumi no LJVS sasniegšanas.

 Ieguvumi no papildu pasākumu un daļēji arī esošo politiku 
plānoto pasākumu ieviešanas.

Kopējie nacionālie 
labklājības ieguvumi no 
pasākumu ieviešanas, 
sasniedzot LJVS (visām 
vērtētajām jūras vides 
problēmām) ir 16,2 

(13,4-19,1) milj. EUR 
gadā. 

Pētījumā novērtētās jūras vides 

problēmas

Ieguvumi, milj. eiro 

gadā

Pārmērīga barības vielu uzkrāšanās 2-2,5

Bīstamas piesārņojošas vielas 3

Svešās sugas 2,5

Jūru piesārņojošie atkritumi 3

Dabīgo sugu dažādība 2,5

Zivju populāciju stāvoklis 2,5



 Var neieviest papildu pasākumus, ja 
nav būtiska apdraudējuma jūras 
videi, vai izmaksas būtu 
nesamērīgas apdraudējumam.

 LJVS jāsasniedz u.c. nosacījumi.

 Nacionālā pieeja, (izvērtējumu un 
lēmumu pieņemšanas process, t.sk. 
lēmumu pieņemšanas kritēriji)

 Izņēmumu piemērošanas 
nepieciešamība un pamatotība.

 Papildu pasākumu izmaksu-
ieguvumu analīze.

 Nav pamatojuma piemērot 
izņēmumus.

Visiem D D1 D2 D5 D8 D10
Ieguvumi/ 
Izmaksas

2.0 1.3 7.6-
12.6

3.9 1.1 2.4



Izmaksas

Politikas 
pasākumi

Aktivitātes

Slodzes Jūras vides 
stāvoklis

Ietekme uz 
cilvēku labklājību

Ekosistēmas 
pakalpojumi

Bio-fiziskās 
struktūras un 

procesi

Funkcijas

Ieguvumi

Vērtības

Ekosistēmas ieguldījums cilvēku labklājībā.

 sasaiste starp EP nodrošinājumu un ieguldījumu labklājībā;

 aptvert visus Latvijas jūras ūdeņiem nozīmīgus EP;

 ietvert monetāru novērtējumu; 

 iespēja analizēt izmaiņas EP nodrošinājumā un ar to saistītajos 
ieguvumos politikas scenārijos.



 Sasaistei – ESA4MSP 

 Indikatoru pieeja

 Novērtēšanas 
pētījums

 Kvantitatīvi dati par EP izmantošanu un ieguvumiem. 
[Ieguvumi]

 Monetāri novērtējumi ieguldījumam labklājībā. [Vērtība]

 Novērtējumi izmaiņām vērtībā politikas scenārijos 
(īstenojot jūras vides aizsardzības pasākumus, sasniedzot 
vides mērķus). [Izmaiņas vērtībā]



Jūras “ekosistēmas pakalpojumi” Labuma 
guvēji (% 
no iedz.)

Ieguvumu 
nozīmība (1-

10 balles)

Ieguvumu 
nozīmība (p 

no 100)

Monetārie labklājības 
ieguvumi, milj. EUR gadā

P1 Jūras zivis cilvēku uzturam un 
dzīvnieku barībai

84 8.1 23.6 70-190 (tirgus cena)

P2 Jūras aļģes dažādām cilvēku 
vajadzībām

64 6.7 9.4 (Iespējamās 
izmantošanas vērtība)

R1 Barības vielu regulācija 87 8.3 12.2 577,2 (311,3-843,1) 
(novērstās izmaksas)

R2 Bīstamo piesārņojošo vielu 
regulācija

94 8.7 16.0 NN

R3 Oglekļa piesaistīšana 95 8.9 14.6 46,6 (23,3-69,9) 
(novērstā kaitējuma 

izmaksas)
K1 Vide rekreācijai 92 8.6 11.0 65.0-72.2
K2 Vide ainavas baudīšanai 91 8.4 45.3-50.3
K3 Vide zinātnei un izglītībai 61 6.6 5.3 11.0-12.3
K4 Vide kultūras un vēstures 
mantojuma saglabāšanai

66 6.8 17.7-19.7

K5 Vide garīgai pieredzei 62 6.6 13.8-15.3
K6 Vide iedvesmai 15% EP «izmantotāju» 15.8-17.5
K7 Biotopu un sugu pastāvēšana 81 7.8 7.9 20.5-22.8

KOPĀ: 100 593,7 – 1313,1



«Ekosistēmas kultūras 
pakalpojumi»

 Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, 
kas apmeklē Baltijas jūru 
atpūtai (83%).

 Latvijas iedzīvotāju atpūtas 
vizītes pie jūras (21-22 milj. 
apmeklējumu gadā).

 Latvijas iedzīvotāju īpatsvars 
(%), kas nodarbojas ar 
dažādām atpūtas aktivitātēm 
pie jūras.

 Rekreācijas ieguvumi (uz 
biotisko jūras vidi 
attiecināmie) 190-210 milj. 
EUR gadā.



Ilustrācijas Slodzes, 
pasākumi

Biotopi EP Pieeja, 
metode

Novērtējums

(1) Labklājības 
ieguvumi no 
pasākumu 
ieviešanas

Pasākumi 
eitrofikācijas 
samazinā-
šanai

Dūņu 
biotopi 
(LV 
ūdeņi)

Regulējošie 
EP (R1 un 
R3, 
noglabā-
šana)

Indikatoru 
pieeja, 
novērsto 
izmaksu 
metode

EP nodrošinājuma 
pieaugums par 1% 
labklājības ieguvumi 6,25 
(3,35-9,1) milj. eiro gadā.

(2) Labklājības 
ieguvumi no PP 
papildu pasākumu 
ieviešanas

PP papildu 
pasākumi 
bentisko
biotopu 
aizsardzībai

Gliemeņu 
biotopi

(LV 
ūdeņi)

Regulējošie 
EP (R1 un 
R3, 
uzkrāšana 
biomasā)

Indikatoru 
pieeja, 
novērsto 
izmaksu 
metode

Pieaugums EP 
nodrošinājumā par 5-
10%  labklājības 
ieguvumi 13,9 (7,7-20) 
milj. EUR gadā. 

Ieg/Izm: 35-125.
(3) Izmaiņas 
labklājības 
ieguvumos no 
izmaiņām EP 
nodrošinājumā

Apaļā jūras-
grunduļa 
negatīvā 
ietekme

Bentiskie
biotopi

(Pilot-
terit.)

Visi EP no 
bent. 
biotopiem

Indikatoru 
pieeja, 
dažādas 
metodes EP

+/- individuālu EP 
nodrošinājumā 
(ESA4MSP). Labklājības 
zaudējumi > 1 milj. EUR 
gadā.

(4) Izmaiņas 
labklājības 
ieguvumos politikas 
scenārijos rifu 
biotopu aizsardzībai

Politikas 
scenāriji rifu 
biotopu 
aizsardzībai

Rifu 
biotopi

(BJ daļa, 
EEZ)

Visi EP no 
rifu 
biotopiem

Novērtēšanas 
pētījums, 
izvēles 
eksperi-
ments

EP nodrošinājums 
«slikts» (Koef <0.6) 
«ļoti labs» (Koef 0.6-0.9). 
Labklājības ieguvumi 9 
(6-12) milj. EUR gadā.



 Labklājības ieguvumu novērtējumi, izmantojot 
«ekosistēmas pakalpojumu» pieeju un «vides tēmu» 
pieeju, «ekosistēmas pakalpojumiem» dažādas 
novērtēšanas metodes.

 Nenoteiktība (novērtējumos daudz pieņēmumu, 
aprēķinu, ekspert-vērtējumu). Piesardzīgi vērtējumi.

 Nepieciešams pilnveidot gan metodoloģiskos 
aspektus, gan informācijas bāzi.

 Pirmie detalizētie kvantitatīvie novērtējumi.

 Ieguvumi pārsniedz izmaksas.


