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Pārrobežu sadarbība jūras ekosistēmas un tās 
sniegto pakalpojumu novērtēšanā

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



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. 



Ekosistēmu pakalpojumu modelēšana 
un kartēšana

Ekosistēmu pakalpojumi - ekosistēmu ieguldījums cilvēka 
labklājībā.

• Projektā tiek modelēti gan apgādes, gan regulējošie, 
gan kultūras ekosistēmu pakalpojumi. 

• Modelēšanas rezultāti papildinās zināšanas jūras vides 
aizsardzībai par ekosistēmu pakalpojumiem Baltijas 
jūrā telpiskā griezumā.

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

• Izmantotā klasifikācija – CICES.

Juuso Haapaniemi Metsähallitus



Apgādes un regulējošie ekosistēmu pakalpojumi

Piemērs: Paredzamās reņģu nārsta vietas.

Tām ir ietekme uz veselīgu zivju populāciju saglabāšanu. 

• Savvaļas ūdens dzīvnieki uzturam (zivis un 
gliemenes);

• Savvaļas augu un aļģu biomasa.

Modelētie apgādes pakalpojumi (piemēri)

• Oglekļa krājumi un uzkrāšanās jūras vidē (sekvestrācija);
• Ūdens attīrīšana no barības vielām (filtrētāj-sugas);
• Erozijas kontrole;
• Nārstošanas biotopu un populāciju uzturēšana.

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

MAREA ekosistēmu pakalpojumu modelēšanai pirmo reizi tika digitizēti vēsturiskie Baltijas jūras 
kartēšanas dati



Makroaļģu raža (kapacitāte)Apgādes pakalpojumi (piemērs)
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Regulējošie pakalpojumi (piemērs) Barības vielu sekvestrācija (plūsma)



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



Pētījums par atpūtu Latvijas un Igaunijas piekrastē

• Pētījuma mērķis: 
• apzināt iedzīvotāju iecienītākās atpūtas vietas un nodarbes pie 

jūras, kā arī identificēt dabas un infrastruktūras faktorus, kas 
ietekmē vietas piemērotību konkrētajai nodarbei

• Novērtēt atpūtas nozīmi cilvēka (piekrastes lietotāja) labbūtībā

• Aptaujas mērķauditorija – piekrastes lietotāji

• Piekrastes apmeklētāju aptauja no 2021. gada jūlija līdz 
2021. gada novembrim sadarbībā ar Tartu universitāti

• Tiešsaistes un klātienes anketēšana

• 810 respondenti vecumā no 13-82 gadiem

• Atbilžu pārklājums visā piekrastē



Peldēšana; 25%

Sauļošanās; 9%

Pastaigas / pārgājieni; 38%

Ainavas baudīšana; 15%

Peldēšana Sauļošanās Laivošana / supošana (SUP)

Izbraucieni ar jahtu / burāšana Makšķerēšana Pastaigas / pārgājieni

Skriešana Riteņbraukšana Grāmatu, žurnālu u.c. Lasīšana

Kaitsērfings / vindsērfings Garīgas un tradīcijās balstītas nodarbes Ainavas baudīšana

Augu un dzīvnieku vērošana Kultūras mantojuma baudīšana Dabas pētīšana / zināšanu iegūšana par dabu

Cits

Apmeklētāju iecienītākās atpūtas aktivitātes Latvijas piekrastē



Biežāk nekā vienu reizi 
nedēļā, bet ne katru dienu; 

15%

Vienu reizi nedēļā; 20%

Vairākas reizes mēnesī, bet 
retāk nekā reizi nedēļā; 

17%

Vairākas reizes gadā, bet 
retāk nekā reizi mēnesī; 

28%

Katru dienu Biežāk nekā vienu reizi nedēļā, bet ne katru dienu
Vienu reizi nedēļā Vairākas reizes mēnesī, bet retāk nekā reizi nedēļā
Vienu reizi mēnesī Vairākas reizes gadā, bet retāk nekā reizi mēnesī

Mīļākās piekrastes vietas apmeklējuma biežums



Motivācija / saiknes ar iedzīvotāju labbūtību
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Cits Top3:
• Garīgā pašsajūta
• Fiziskā pašsajūta
• Vēlme sajusties tuvāk 

dabai

Labbūtība ir stāvoklis, kurā cilvēks 
jūtas labi, komfortabli un kopumā 
apmierināts ar savu dzīvi. Labbūtība ir 
daudzslāņaina un tā sevī ietver virkni 
savstarpēji saistītu faktoru, to skaitā 
drošības sajūtu, fizisko un garīgo 
veselību, materiālo labklājību, 
sociālās attiecības, iespēju mācīties 
un būt saskarsmē ar dabu.



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:

• Oglekļa uzkrāšanās jūras ekosistēmās;

• Barības vielu uzkrāšanās jūras 
ekosistēmās;

• Rekreācijas ekosistēmu pakalpojumi;

• u.c.

Somu Vides institūta vadīts pētījums ar Somijai, Latvijai un Igaunijai 
reprezentatīvu respondentu kopu 



Ģeoportāls

• Ģeoportālā, ko veido Tartu Universitāte, 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 iestrādātu 
lietotāju vajadzības.



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

Mērķa grupa: uzņēmēji un citi interesenti

Dabas aspekti

Cilvēka 

labbūtība

Sociālie aspekti

Ekonomika



Paldies par uzmanību!

Aicinām sekot projekta jaunumiem: 
http://marea.balticseaportal.net/

https://www.bef.lv/

http://marea.balticseaportal.net/
https://www.bef.lv/

