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pamatdirektīvā (2008/56/EC)

Projekta Nr. 17-00-F06803-000001

Projektu īsteno:
Vides aizsardzības un
reģionālās a s bas
ministrija

EJZF

€

Finansē: Eiropas Savienības
Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonds
2014-2020

Kopējais budžets:
3 333 334 EUR

PĒTĪJUMI

Projekta ilgums: 5 gadi
06.2017.-06.2022.

Projekta ietvaros sistemātiski tiek uzlabota
zināšanu bāze par jūras ekosistēmu, jūras vides
stāvokli un to ietekmējošām slodzēm, tajā skaitā
cilvēka darbības radītajām, un to savstarpējo
ietekmi, sociālekonomiskajiem aspektiem, kā arī
papildinātas zināšanas, kas nepieciešamas
pasākumu programmai laba jūras vides stāvokļa
panākšanai un saglabāšanai. Projekts atbalsta
Jūras stratēģĳas pamatdirektīvā noteikto
prasību ieviešanu – ne retāk kā reizi 6 gados ir
jāpārskata un jāatjaunina jūras novērtējums,
monitoringa programma un pasākumu
programma, ņemot vērā jaunāko zinātnisko
informācĳu un atziņas.

“Zināšanu uzlabošana par jūras ekosistēmu, jūras vides stāvokli un to ietekmējošām slodzēm” (2017-2022). Pē jums aptver 11
tēmas jūras vides stāvokļa un tā izmaiņu cēloņu un tendenču raksturošanai, jūras ekosistēmas elementu un jūras vidi ietekmējošo
bioloģisko un ﬁzisko slodžu novērtēšanai, kā arī jūras vides galveno ekosistēmas vēr bu apzināšanai, kvan ﬁcēšanai un jūras vides
degradācijas nemonetārai novērtēšanai.
“Zināšanu un informācijas bāzes veidošana jūras ūdeņu izmantošanas un jūras vides mērķu sasniegšanas ekonomiskai un sociālai
analīzei” (2017-2021). Pē jumā ietverta jūras izmantošanas ekonomiskā un sociālā analīze, jūras vides degradācijas radīto izmaksu
novērtējums, potenciāli nepieciešamo papildu pasākumu izvērtējums, to izmaksu-efek vitātes analīze un sociālekonomisko
ietekmju novērtējums, ieguvumu no jūras ekosistēmas sniegto pakalpojumu izmantošanas un jūras vides aizsardzības novērtējums.
“Piesārņojumu izraisošu avotu radītās biogēnu slodzes uz Bal jas jūru noteikšana, lai deﬁnētu efek vus pasākumus piesārņojuma
samazināšanai” (2018). Ziņojums ietver informācijas un datu analīzi par piesārņojuma slodžu novērtējumu no Latvijas teritorijas uz
Bal jas jūru un Rīgas jūras līci, Latvijas progresu piesārņojuma slodžu samazināšanā un HELCOM noteikto mērķu izpildē Bal jas
jūras ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai.
“Sanešu pārvietošanās jūrā izpēte un laba jūras vides stāvokļa kvalita vā raksturlieluma “Hidrogrāﬁskie apstākļi” rādītāju
aprobācija” ” (2019). Pē jums izvērtē sanešu pārvietošanās raksturu un ģeomorfoloģiskās izmaiņas Latvijas jurisdikcijā esošajā
jūras akvatorija daļā, aprobējot Jūras stratēģijas pamatdirek vā noteiktā laba jūras vides stāvokļa kvalita vā raksturlieluma
«Hidrogrāﬁskie apstākļi» rādītājus.
Konsulta vais atbalsts Vides aizsardzības un reģionālās a s bas ministrijai projekta ak vitāšu koordinēšanā un publicitātes
nodrošināšanā (2019-2022).
Plašāka informācija:
Vides aizsardzības un reģionālās a s bas ministrija, h p://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/juras_vides_aizsardziba
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