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1. Starptautisko, nacionālo un reģionālo plānošanas 
dokumentu ietekmes izvērtējums 

1.1. Starptautisko plānošanas dokumentu ietekmes izvērtējums 
 

Latvija ir starptautisku vienošanos dalībvalsts, kuras pienākumos ir realizēt attiecīgajos 

dokumentos nospraustos mērķus un uzdevumus. Tāpēc JTP izstrādes laikā tiek izvērtēti 

starptautiskie (Eiropas Savienības un Baltijas jūras reģiona) stratēģiskie plānošanas 

dokumenti, kam ir tieša vai netieša ietekme uz jūras telpas plānošanu un tās izmantošanu.  

 

Lielākai daļai Eiropas Savienības politikas plānošanas dokumentu ir netieša ietekme uz jūras 

telpas izmantošanu. EIROPA 2020 Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei 

izvirza konkrētus mērķus dalībvalstīm, kuru sasniegšana lielā mērā tiek nodrošināta, ieviešot 

Latvijas nacionālo reformu programmu „Eiropa 2020” stratēģijas īstenošanai. Pašreiz Latvijas 

nacionālā reformu programma nesaista izvirzīto mērķu sasniegšanu ar jūras telpas 

izmantošanu, bet mērķu sasniegšana tiek plānota, balstoties uz aktivitātēm sauszemē. Tomēr 

JTP var sekmēt EIROPA 2020 mērķu sasniegšanu, it īpaši ar atjaunojamo energoresursu 

īpatsvara palielināšanu, kā arī citu sociālekonomisko mērķu (nabadzības samazināšana, 

nodarbinātības palielināšana) sasniegšanu.  

 

Eiropas Komisijas (EK) iniciatīvas “Resursu ziņā efektīva Eiropa” (COM(2011) 21) galvenie 

politikas virzieni attiecas uz tādām jomām kā enerģētika, klimata pārmaiņas, transports, vide 

un bioloģiskā daudzveidība. Šai EK iniciatīvai ir tieša ietekme un JTP, jo tās prioritātes ir 

saistītas ar ES investīciju programmu 2014.-2020. gadam (Darbības programma “Izaugsme un 

nodarbinātība”) Latvijā, kas ietver tādus specifiskos atbalsta mērķus un atbalstāmās 

aktivitātes, kas ir saistītas ar jūras telpas izmantošanu vai stāvokli.  

 

EK paziņojuma “Stratēģiskās vadlīnijas ES akvakultūras ilgtspējīgai attīstībai” (COM(2013) 

229 final) ietekme uz JTP ir tieša, jo vadlīnijas dalībvalstīm nosaka mērķi: ieviest koordinētu 

telpisko plānošanu, tostarp jūras telpisko plānošanu jūras baseina līmenī, lai nodrošinātu, ka 

tiek ņemts vērā akvakultūras potenciāls un vajadzības, un nodrošinātu pienācīgas ūdeņu un 

zemes platības piešķiršanu akvakultūras ilgtspējīgai attīstībai. 

 

Kopējai zivsaimniecības politikai (KPZ) (REGULA (ES) Nr. 1380/2013) ir tieša ietekme uz 

jūras resursu izmantošanas plānošanu. KZP ir noteikusi Latvijas zvejas flotes maksimālo 

pieļaujamo kapacitāti. Saskaņā ar KZP tiek noteiktas valstu kvotas galvenajām nozvejas 

sugām Baltijas jūrā Latvijai: brētliņām, reņģēm un butēm, kā arī citas tehniskas prasības 

zvejniekiem. KZP ieviešanas atbalsta instruments ir Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 

(EJZF) (REGULA (ES) Nr. 508/2014). EJZF ir tieša ietekme uz JTP, jo paredz atbalstu 

zvejas izkraušanas vietu attīstībai, jaunu projektu (piemēram, akvakultūras) attīstību. 

“Mūsu dzīvības garantija, mūsu dabas kapitāls — bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 

2020. gadam” ir ES politikas plānošanas dokuments, kam ir tieša ietekme uz JTP. Tā 

izvirzītais mērķis un noteiktie seši uzdevumi ar kvantitatīviem rādītājiem ir jāievieš līdz 

2020.gadam, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības (tai skaitā jūras) izzušanu un ekosistēmu 

pakalpojumu degradāciju Eiropas Savienībā un atjaunot tos, ciktāl reāli iespējams. 

 

Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģijai un Rīcības programmai ir tieša ietekme 

uz JTP, jo abos dokumentos izvirzītie mērķi ir saistīti ar jūras telpas izmantošanu. Turklāt 

viena no Rīcības programmas horizontālajām prioritātēm ir telpiskā plānošana. Ir izvirzīts 
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uzdevums, ka Baltijas jūras valstīm ir jāizstrādā jūras telpiskie plānojumi līdz 2020/21. 

gadam, izmantojot pārrobežu ekosistēmu pieeju.  

VASAB Ilgtermiņa perspektīva teritoriālai attīstībai Baltijas jūras reģionā līdz 2030.gadam 

uzsver nepieciešamību izveidot Baltijas pieeju jūras telpas plānošanai un apsaimniekošanai ar 

skaidru nākotnes redzējumu, mērķiem un principiem. Lai realizētu šo pieeju, ir nepieciešama 

plašu dažādu nozaru un pārvaldības līmeņu pārstāvju līdzdalība.  

 

HELCOM Baltijas jūras rīcības plāns izvirza mērķi sasniegt labu vides stāvokli Baltijas jūrā 

līdz 2020.gadam. Jūras telpiskajā plānošanā tas attiecas uz tām cilvēka darbībām, kas tieši ir 

saistītas ar jūras telpas un resursu izmantošanu. 
 

Detalizēts pārskats par starptautiskiem plānošanas dokumentiem un to saistību ar JTP iekļauts 

A.1.a.pielikumā.  

1.2. Nacionālo plānošanas dokumentu ietekmes izvērtējums 
 

Nacionālo plānošanas dokumentu ietekmes uz JTP izvērtējums ir veikts nozaru griezumā, 

analizējot dokumentos noteiktos mērķus un nākotnes redzējumus, prioritātes, rīcības virzienus 

vai apakšmērķus, uzdevumus, un galvenos pasākumus. Visaptverošie plānošanas dokumenti – 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 (LIAS) un Nacionālais attīstības plāns 2014.-

2020.gadam (NAP) – ir izvērtēti attiecībā pret ekonomikas un politikas nozarēm, kurām ir 

saistība ar jūras izmantošanu. Analīzē ir iekļautas šādas nozares: zivsaimniecība un 

akvakultūra; transports; enerģētika; tūrisms un rekreācija; zemūdens kultūras mantojums; 

vide; klimata pārmaiņas (skatīt A.1.b.pielikumu).  

 

Tā kā JTP ir ilgtermiņa plānošanas dokuments (12 gadiem), tad būtiski ir novērtēt LIAS 

noteikto atbalstu jūras resursu un telpas izmantošanā. Nozaru, kas saistītas ar jūras telpas 

izmantošanu, ilgtermiņa mērķi ir noteikti saistībā ar prioritāti: 6.Telpiskā attīstības 

perspektīva (Baltijas jūras piekraste; Lauku attīstības telpa). Šīs prioritātes kontekstā mērķi ir 

noteikti attiecībā uz zivsaimniecību, transportu (ostu attīstība ar definētiem rezultatīviem 

rādītājiem) un tūrismu. Tūrisma nozare ir arī minēta saistībā ar citu prioritāti – Kultūras telpas 

attīstību, konkrēti, Kultūras mantojuma potenciāla izmantošana radošā tūrisma attīstīšanai. 

Savukārt enerģētikas nozares mērķi (atjaunojamo energoresursu īpatsvars, energoresursu 

neatkarība) ir noteikti saistībā ar prioritāti – Inovatīva un ekoefektīva ekonomika.  

 

NAP arī ir visaptverošs valsts vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments 2014.-

2020.gadam, tāpēc tajā nospraustie mērķi un uzdevumi ir vistiešāk atspoguļoti arī atsevišķu 

nozaru izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentiem, kas virzīti uz finansējuma 

saņemšanu nozares atbalstam šajā laika periodā. Savukārt iepriekš izstrādātie un vēl spēkā 

esošie politikas plānošanas dokumenti (Piekrastes telpiskās attīstības un Ainavas 

pamatnostādnes) ir vairāk vērsti uz turpmākiem plānošanas un pārvaldības uzdevumiem.  

 

Saistībā ar jūras telpas izmantošanu, Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam vēlas 

panākt tautas saimniecības izaugsmi atbalstot eksportējošos ražojošos un eksportējošos 

pakalpojumus sniedzošos uzņēmumus, kā arī pieaugošu valsts konkurētspēju starptautiskajos 

tirgos (ostu nozarē, enerģētikā, tūrismā). 

 

Līdzīgi kā LIAS, arī NAP atbalstu paredz izaugsmi atbalstošās teritorijās, kas nodrošinās 

ekonomiskās aktivitātes veicināšanu reģionos un dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīgu 

apsaimniekošanu. Izaugsme šajās teritorijās ir saistīta ar zivsaimniecības attīstību, 

akvakultūras attīstību un tūrisma attīstību.  



7 

 

 

 

 
1.2. attēls. Nacionālie politikas plānošanas dokumenti 

 

1.3. Reģionālo plānošanas dokumentu ietekmes izvērtējums 
 

Rīgas Plānošanas Reģiona (RPR) ilgtspējīgas attīstības stratēģija un RPR attīstības 

programma 2014 – 2030, projekts 25.05.2015 

 

Stratēģijas ilgtermiņa mērķi, prioritātes un rīcības virzieni tieši nenorāda uz saistību ar jūras 

telpas izmantošanu. Dokumentā ietvertās rekomendācijas telpiskās attīstības plānošanai 

attiecas uz sauszemes attīstības jautājumiem, vienīgi akcentējot Rīgas un tās ostas 

infrastruktūras nozīmi arī reģiona attīstībā. 

 

Savukārt RPR attīstības programmā 2014.-2020. gadam definētās tematiskās aktivitātes un 

projekti, kas izriet no stratēģijā definētiem rīcības virzieniem un parāda saikni ar jūras 

izmantošanu:  

Prioritāte 4. Globāli konkurētspējīgas nozares 

RV4.1. Zināšanu un tehnoloģiju eksporta atbalsts izciliem, inovatīviem, 

starptautiskiem „nišas” produktu  

uzņēmumiem un nozarēm 

RV 4.4. Tūrisma attīstība un mārketings reģiona starptautiskai atpazīstamībai 

RV 4.5.v Atbalsts izcilu vides sektora pakalpojumu un produktu radīšanai uzņēmumos 

un teritorijās 

Prioritāte 5. Kvalitatīva satiksme un loģistika 

RV 5.3. Starptautiskas nozīmes Z-D, A-R savienojumu un mezglu stiprināšana 

RV 5.4. Integrēta iekšējo un Piekrastes ūdeņu savienojumu tīkla izveide 

Prioritāte 6. Pašvaldības – attīstības virzītājas 

RV 6.2.v Specializētu un daudzveidīgu teritoriju veicināšana 

Prioritāte 7. Ilgtspējīga dzīvesvide 

RV 7.4.v Noslēgto ūdens resursu un atkritumu izmantošanas loku attīstība teritorijās. 
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Kurzemes Plānošanas Reģiona (KPR) ilgtspējīgas attīstības stratēģija (10.04.2015) un 

KPR attīstības programma 2014 – 2030, projekts 31.03.2015 

 

Stratēģijā ir akcentēts Kurzemes reģiona ģeopolitiskais novietojums A-R transporta koridorā 

ar paralēliem nacionālas nozīmes dzelzceļa un autoceļu savienojumiem, Liepājas un Ventspils 

pilsētas, divas neaizsalstošas ostas ar prāmju satiksmi un potenciālu avio transporta attīstību, 

kas veido Kurzemes pakalpojumu un transporta telpiskās struktūras mugurkaulu. 

 

Stratēģijā ietvertā telpiskās attīstības perspektīva ataino Kurzemes reģionā vēlamo teritorijas 

telpisko struktūru, akcentējot nozīmīgākos telpiskās struktūras elementus un nepieciešamās 

ilgtermiņa izmaiņas. Stratēģijā noteiktās vietas prioritātes ir apdzīvojuma telpa un attīstības 

centri, vietu sasniedzamība un infrastruktūra, dabas un kultūrvides telpa.  

 

Baltijas jūras un Rīgas līča piekraste ir noteikta kā atsevišķa dabas un kultūrvides telpa. 

Vadlīnijās ir noteikts, ka piekrastes pašvaldībām par prioritāru mērķi ir uzskatāma publisko 

telpu saglabāšana, to pieejamības nodrošināšana un attīstība. Tajā pašā laikā ir jāizvērtē 

plānoto atpūtas un tūrisma objektu, jaunās apbūves un citu ieceru sagaidāmā ietekme uz vietu 

attīstību ilgtermiņā. Plānojot apdzīvoto vietu un infrastruktūras attīstību, ir jāņem vērā 

prognozētās klimata izmaiņas, jūras līmeņa celšanās un krasta noskalošanās riska pieaugums. 

 

KPR attīstības programma 2014-2020.gadam nosaka astoņas vidēja termiņa prioritātes un 23 

rīcības virzienus, kas izriet no ilgtermiņa (līdz 2030.gadam) noteiktajiem mērķiem un 

prioritātēm. Daļai no tiek ir saistība ar jūras telpas izmantošanu: 

 

Radošā Kurzeme 2020 - Kurzemes dabas un kultūras telpas attīstība  

RV4: Kultūras un dabas mantojuma sociālekonomiskā potenciāla izmantošana reģiona 

attīstībā 

Zaļā Kurzeme 2020 - resursu efektivitāte un ilgtspēja  

RV7: Eko-efektivitātes un zaļo inovāciju veicināšana (Akvakultūras potenciāla izpēte 

Kurzemes piekrastē un nepieciešamā normatīvā regulējuma identificēšana)  

RV8: Sistemātiska un inovatīva pieeja virszemes un pazemes ūdeņu kvalitātes un 

negatīvās ietekmes uz Baltijas jūras ekosistēmu mazināšana 

RV9: Ilgtspējīgi risinājumi klimata pārmaiņu seku mazināšanai un adaptācijai 

Sasniedzamā Kurzeme 2020 - multimodālas un ilgtspējīgas transporta sistēmas attīstība  

RV15: Jahtu ostu tīkla un mazo ostu pakalpojumu attīstība 

RV14: Multimodālas transporta sistēmas attīstība un iekļaušanās Eiropas vienotajā 

transporta telpā (lielo ostu attīstība). 
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2. Esošā normatīvā regulējuma izvērtējums 
 

Latvijas Republikas jurisdikcijā esošo jūras ūdeņu izmantošanu nosaka virkne normatīvo aktu 

(skatīt A.2.a. pielikumu). Novērtējot pašreizējo situāciju, izstrādājot alternatīvos jūras telpas 

izmantošanas stratēģiskos scenārijus, kā arī nosakot optimālo jūras atļautās izmantošanas 

risinājumu, tiek analizēti nacionālie normatīvie akti un to ietekme uz jūras telpisko 

izmantošanu. Papildus tiek skatīti arī pašvaldību izdotie ostu noteikumi, kas nosaka 

regulējumu, ko ņemt vērā, plānojot jūras izmantošanu.  

 

Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums nosaka valsts pārvaldes institucionālo sistēmu 

jūrlietās un nodrošina jūras drošības un aizsardzības jomā pieņemto Latvijai saistošo 

starptautisko līgumu prasību un standartu īstenošanu un ievērošanu, lai nodrošinātu 

kuģošanas drošību, kuģu, ostu un ostas iekārtu aizsardzību, novērstu vides piesārņošanu no 

kuģiem un padarītu efektīvāku jūras satiksmi. Likums paredz atkritumu izgāztuvju un/vai to 

sadedzināšanas aizliegumu jūrā, izņēmums ir grunts novietnes ostu uzturēšanas nolūkos. 

Izstrādājot JTP telpiskos risinājumus, jāņem vērā, ka likumā noteikts, ka visi kuģu ceļi ir 

jāiezīmē arī dabā ar navigācijas līdzekļiem. 

 

Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma mērķis ir nodrošināt Latvijas jūras vides 

aizsardzību un pārvaldību, lai panāktu un saglabātu labu jūras vides stāvokli, veicinātu jūras 

un jūras ekosistēmas ilgtspējīgu izmantošanu, veicinātu vides aizsardzības prasību un laba 

jūras vides stāvokļa panākšanai nepieciešamo pasākumu iekļaušanu citos politikas 

plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos. Likums arī nosaka Latvijas kontinentālo šelfu 

un EEZ, kā arī Latvijas suverēnās tiesības un jurisdikciju tās kontinentālajā šelfā un EEZ, 

ievērojot starptautisko līgumu nosacījumus un jūras izmantotāju tiesības un pienākumus. 

Likums definē jūras telpisko plānošanu kā ilgtermiņa attīstības plānošanas process, kas vērsts 

uz jūras vides aizsardzību, jūras racionālu izmantošanu un integrētu pārvaldību, kā arī 

sabiedrības labklājības un ekonomikas attīstības līdzsvarošanu ar vides aizsardzības 

prasībām. šī ir svarīga definīcija, kas kalpo kā vadlīnija plānošanas procesā. Likumā noteikts, 

ka JTP jāizstrādā, piemērojot ekosistēmu pieeju, ievērojot vides aizsardzības un teritorijas 

attīstības plānošanas principus. JTP izstrādē ir jāņem vērā informāciju par jūras vides stāvokli 

un tā izmaiņu tendencēm. Likums arī nosaka tās darbības, kurām ir nepieciešamība saņemt 

licenci vai atļauju. 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma mērķis paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, 

efektīvi un racionāli izmantot teritoriju un citus resursus, kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti 

attīstīt ekonomiku. Tas nosaka teritorijas attīstības plānošanas principus, kā arī dod jūras 

plānošanas definīciju. Likums nosaka, ka JTP jāizstrādā, ņemot vērā ņemot vērā ar jūru 

funkcionāli saistīto sauszemes daļu un saskaņojot dažādu nozaru un pašvaldību intereses 

jūras izmantošanā. 

 

30.10.2012. MK noteikumi Nr.740 “Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības 

kārtība” regulē jūras plānojuma izstrādes kārtību un iesaistītās atbildīgās puses. Noteikumi 

nosaka, ka JTP jāizstrādā visiem TŪ un EZZ, ņemot vērā funkcionāli ar jūru saistīto 

sauszemes daļu un visus saistītos starptautiskos un nacionālos plānošanas dokumentus un 

regulējumus. Noteikumos ir definētas jomas (parametri, nozares, u.c.) kas jāņem vērā, 

nosakot jūras atļauto izmantošanu JTP. 

 

Likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” nodrošina kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanu un ietver tā uzskaiti, izpēti, praktisko saglabāšanu, kultūras pieminekļu 

izmantošanu un to popularizēšanu. Likumā definēti kultūras pieminekļu veidi, aizliegums tos 
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iznīcināt un saimnieciskas darbības uzsācēja pienākumu pirms darbu uzsākšanas apzināt 

kultūras vērtības darbu zonā un saskaņot darbību ar kultūras pieminekļu īpašnieku. 

 

26.08.2003. MK noteikumi Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, 

izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” nosaka valsts 

aizsargājamo kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu un restaurāciju, kā arī 

kārtību, kādā tiek piešķirts vidi degradējoša objekta statuss. Noteikumi nosaka, ka nogrimušie 

kuģi un to kravas, kas vecāki par 50 gadiem, potenciāli var kļūt par valsts nozīmes 

arheoloģisko pieminekļiem, kuriem var tikt noteiktas arī aizsargjoslas. Tāpat noteikumos 

definētas darbības, kas nedrīkst tikt veiktas kultūras pieminekļa teritorijā. 

 

Tūrisma likumā ir radīts tiesisks pamats tūrisma nozares attīstībai Latvijā, noteikta kārtība, 

kādā valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un komersanti darbojas tūrisma jomā, un aizsargāt 

tūristu intereses. Likumā noteikts, ka tūrisma attīstības perspektīvas piekrastē nosaka 

pašvaldības plānojumos. 

 

Zvejniecības likums regulē LR iekšējos ūdeņos, TŪ un EEZ zivju resursu iegūšanu, 

izmantošanu, pētīšanu, saglabāšanu, pavairošanu un uzraudzīšanu, lai nodrošinātu 

apsaimniekošanu, kas nodrošina zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu, aizsardzību, 

pavairošanu un pētīšanu valsts zivsaimniecības nozares ilgtermiņa attīstībai. Zveju, kas tiek 

regulēta, iedala: makšķerēšana, vēžošana un zemūdens medības (atļautas tikai piekrastes 

ūdeņos), rūpnieciskā zveja (atļauta piekrastes ūdeņos, TŪ un EEZ). 

 

04.02.2014. MK rīkojuma Nr.53 „Par jūras teritoriju noteikšanu akvakultūras darbībai 

nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai” 1.pielikumā ir dotas koordinātas astoņiem 

laukumiem TŪ, uz kuriem uzņēmēji konkursa kārtībā var pieteikties izmantot laukumus 

akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai. 

 

14.10.2014 MK noteikumi Nr. 631 „Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās 

jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi” nosaka kārtību, kādā pašreiz 

tiek noteikti licences laukumi LR TŪ un EEZ, piešķirtas, apturētas vai anulētas licences 

laukuma izmantošanai būvniecībai, būvju ekspluatācijai, konservācijai un nojaukšanai, kā arī 

ar būvniecības atļauju saņemšanas kārtību un atbildīgās institūcijas.  Šie noteikumi neattiecas 

uz ostu hidrotehniskām, vides aizsardzības, sakaru, transporta, robežapsardzības, valsts 

aizsardzības un militārām būvēm jūrā.  

 

02.05.2007. MK noteikumi Nr.296 „Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un 

ekonomikas zonas ūdeņos” nosaka kārtību, kādā rūpniecisko zveju veic TŪ, tās EEZ un citu 

valstu EEZ ūdeņos Baltijas jūrā.  Likums zveju TŪ un EEZ ūdeņos iedala:  zveja piekrastes 

ūdeņos (līdz 20 m izobātai) un zvejā aiz piekrastes ūdeņiem. Likumā noteiktas četras zvejas 

produktu izkraušanas vietas: Liepājas, Pāvilostas, Ventspils un Rīgas ostās. Noteikumi 

nosaka arī dažādus zvejas ierobežojumus telpā un laikā (A.2.b.pielikums). 

 

22.12.2009. MK noteikumi Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi” nosaka kārtību, kādā 

fiziskās personas LR ūdeņos var nodarboties ar amatierzveju – makšķerēšanu un zemūdens 

medībām, zivju (vēžu un citu ūdens bezmugurkaulnieku) ieguvi ar šajos noteikumos 

atļautiem makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas rīkiem. Noteikumi nosaka 

makšķerēšanas aizliegumu upju grīvās (platība analoģiska zvejas aizliegumam) un kuģu ceļā 

ostu akvatorijos. 

 

14.10.2003. MK noteikumi Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība” 

nosaka kārtību, kādā veicama licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas, arī licencēto 
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zemūdens medību un licencētās vēžošanas — ieviešana un kontrole, kā arī izstrādājams 

konkrētās ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikums. Noteikumi pieļauj licencētas 

makšķerēšanas (tajā skaitā arī zemūdens medību) ieviešanu zivju resursu un vides 

aizsardzības nolūkos. 

 

30.11.2009.MK noteikumi Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to 

izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos" nosaka Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos 

iedalāmo zvejas rīku skaita limitu vai nozvejas apjoma limitu, kas attiecas uz pašvaldībām, 

kuru administratīvā teritorija robežojas ar piekrastes ūdeņiem, kā arī šo limitu izmantošanas 

kārtību. Likums nosaka, ka pašvaldība atbilstoši ZM noteiktajiem zvejas rīkiem un nozvejas 

apjoma limitiem katrai pašvaldībai piekrastes ūdeņos (līdz 20 m izobātai) iedala zvejniekiem 

zvejas rīku skaitu un nozvejas apjomus un robeža jūrā starp blakus esošām pašvaldībām ir 

iedomāta perpendikulāra līnija, kas vilkta no krasta, kur ir abu pašvaldību robeža. 

 

Likums “Par zemes dzīlēm” reglamentē zemes dzīļu fonda izmantošanas pārraudzību, 

izmantošanu, aizsardzību, atbildību un zaudējumu atlīdzināšanu pārkāpumu gadījumos. 

Saskaņā ar likumu zemes dzīļu meklēšana, izpēte un ieguve, tostarp arī ogļūdeņražu, jūrā var 

notikt MK noteiktos licenču laukumos, kuros konkursa kārtībā personai ir piešķirta zemes 

dzīļu izmantošanas licence vai dabas resursu lietošanas atļauja un saskaņā ar MK noteikto 

kārtību. 

 

07.06.2000. MK rīkojums Nr.272 „Par licencēšanas konkursa pirmajā kārtā iekļautajiem 

ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves blokiem”, kurā noteiktas 66 ogļūdeņražu 

meklēšanas un 4 ogļūdeņražu izpētes un ieguves bloku robežas. 

 

21.09.2007. MK rīkojums Nr.594 „Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma 

noteikšanu Latvijas Republikas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā” nosaka ogļūdeņražu izpētes 

un ieguves licences laukumu 899 km2 platībā LR EEZ.  

 

18.09.2012. MK noteikumi Nr.633 “Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos 

ūdeņos un jūrā” nosaka zemes dzīļu izmantošanas kārtību un kārtību, kādā zemes dzīļu 

izmantotājs (licenciāts) maksā ikgadēju valsts nodevu par tiesībām izmantot zemes dzīles 

iekšējos jūras ūdeņos, TŪ un EZZ. Noteikumi paredz, ka zemes dzīļu ieguves gadījumā tā ir 

jāsaskaņo ar vides un dabas aizsardzību, kuģošanu, ostu darbību, drošības un militārajām 

interesēm.  Savukārt jaunu licenču laukumu noteikšana tiks veikta, ņemot vērā pašvaldību 

viedokli un JTP pēc tā izstrādes.  

 

Likums par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām nosaka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

(ĪADT) sistēmas pamatprincipus, to veidošanas kārtību un pastāvēšanas nodrošinājumu, 

pārvaldes, kontroles un uzskaites kārtību un savieno valsts, starptautiskās, reģionālās un 

privātās intereses ĪADT izveidošanā, saglabāšanā, uzturēšanā un aizsardzībā.  Likumā 

noteiktas septiņas aizsargājamās jūras teritorijas (AJT), kuru neitrālajās zonās nav nekādu 

ierobežojumu attiecībā uz kuģu satiksmi un kuģošanas drošību tajā.   

 

05.01.2010. MK noteikumi Nr.17 “Noteikumi par aizsargājamām jūras teritorijām” nosaka 

septiņu AJT robežas un to vispārējo aizsardzības un izmantošanas kārtību, bet ne papildus 

ierobežojumus saimnieciskajai darbībai tajās.  

 

23.08.2011. MK noteikumi Nr.652 “Aizsargājamās jūras teritorijas "Nida–Pērkone" 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” nosaka kārtību šīs ĪADT aizsardzībai 

un izmantošanai. AJT dabas lieguma zonā noteikts liegums darbībām, kas saistītas ar grunts 
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mehānisku bojāšanu (arī VES uzstādīšanu un derīgo izrakteņu iegūšanu), grunts novietņu 

veidošanu un aļģu un gliemeņu rūpniecisku ieguvi. 

 

23.08.2011. MK noteikumi Nr.653 “Aizsargājamās jūras teritorijas "Rīgas līča rietumu 

piekraste" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” nosaka kārtību šīs ĪADT 

aizsardzībai un izmantošanai. AJT dabas lieguma zonā noteikts liegums saimnieciskajām 

darbībām, kas saistītas ar grunts mehānisku bojāšanu (arī VES uzstādīšanu un derīgo 

izrakteņu iegūšanu), grunts novietņu veidošanu un aļģu un gliemeņu rūpniecisku ieguvi. 

Savukārt sezonālajā lieguma zonā JTP jāizvērtē, vai paredzēt kā prioritāti tūrisma aktivitātes, 

kas saistītas ar ūdens motociklu, kaitbordu, veikbordu un ūdens slēpošanu. 

 

19.10.2011. MK noteikumi Nr.807 “Aizsargājamās jūras teritorijas "Irbes šaurums" 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” nosaka kārtību šīs ĪADT aizsardzībai 

un izmantošanai. Visā AJT noteikts aizliegums VES būvniecībai. 

 

Nacionālo bruņoto spēku likums nosaka Nacionālo bruņoto spēku (NBS) sastāvu, 

uzdevumus, vadības sistēmu, finansēšanu un kontroli. Kā viens no uzdevumiem ir TŪ un 

EZZ novērošana. 

 

Latvijas Republikas valsts robežas likuma mērķis ir noteikt valsts robežu un 

robežapsardzības sistēmu, kā arī nodrošināt valsts robežas neaizskaramību uz sauszemes, jūrā 

un gaisa telpā. Tajā ir noteikts, ka valsts robeža Baltijas jūrā, ja starptautiskajos līgumos nav 

noteikts citādi, sakrīt ar teritoriālās jūras ārējo malu, ko pieņem par atskaites punktu, 

izmantojot bāzes līniju. 

 

Likums “Par aviāciju” regulē civilo un militāro aviāciju LR teritorijā, kā arī nosaka, ka gaisa 

telpa virs TŪ ir LR jurisdikcijā. 

 

Aizsargjoslu likums nosaka aizsargjoslu veidus, to funkcijas, izveidošanas, grozīšanas un 

likvidēšanas pamatprincipus, uzturēšanas un stāvokļa kontroles kārtību un saimnieciskās 

darbības aprobežojumus tajās.  

Likumā noteikta: 

- jūras aizsargjosla (ietver pludmali un jūru līdz 10 m izobātai), kurā aizliegts braukt ar 

ūdens motocikliem (izņemot speciāli iezīmētās vietās) un ierīkotajās pludmalēs 

aizliegts braukt ar motorlaivām; 

- kultūras pieminekļu aizsargjosla (500 m plata vai VKPAI noteikta), kurā jebkuru 

saimniecisko darbību drīkst veikt tikai ar VKPAI un kultūras pieminekļa īpašnieka 

atļauju; 

- aizsargjosla elektronisko sakaru tīkliem jūrā I (0,25 jūdzes no kabeļa uz abām pusēm, 

sauszemē 100 m uz abām pusēm), kurās aizliegtas jebkādas darbības, kas var izraisīt tā 

bojājumu, tajā skaitā, darbības, kas saistīts ar būvniecību, ģeoloģiskiem un 

ģeodēziskiem izpētes urbumiem, zemes paraugu ņemšanu utml., kuģu liellaivu un 

peldošo celtņu piestātņu būvniecību, kravu iekraušanu, izkraušanu, gultnes 

padziļināšanu un zemes smelšanu, enkurošanos, zvejošanu, augu vākšanu un ledus 

iegūšanu; 

- aizsargjoslas ap jūras piekrastes hidrometriskajiem (hidroloģiskajiem) novērojumu 

posteņiem (150 metru rādiusā no iekārtas centra), kurā jebkura darbība jāsaskaņo ar 

LVĢMC; 

- aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem (platums noteikts ar atsevišķiem MK 

noteikumiem), jebkura saimnieciskā darbība jāsaskaņo ar tā valdītāju. 
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21.12.2010. MK noteikumi Nr.1171 „Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un 

kuģošanas režīmu tajos” nosaka Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu 

tajos. Kuģošanas režīms tiek publicēts ik gadu izdevuma "Paziņojumi jūrniekiem" kārtējā 

gada pirmajā numurā "Kuģošanas režīms". Noteikumos noteiktas koordinātas  septiņām kuģu 

patvēruma vietām Latvijas ūdeņos.  

20.12.2007.  

 

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23 “Liepājas ostas noteikumi” nosaka ostas 

pārvaldes un darbības kārtību un atbildības. Noteikumos noteikta arī kuģošanas kārtība, 

enkurvietu koordinātas, peldēšanās aizliegums un zvejas un ūdenssporta ierobežojumus ostas 

teritorijā. 

 

27.03.2008. Pāvilostas novada dome “Pāvilostas ostas noteikumi” nosaka Pāvilostas ostas 

iekšējo kārtību,  kuģošanas drošību  un zvejas aizliegumu Pāvilostas ostas akvatorijā. 

Enkurošana notiek ārpus ostas akvatorija. 

 

02.03.2012. Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9 “Ventspils brīvostas 

noteikumi” nosaka Ventspils brīvostas iekšējo kārtību un kuģošanas drošību Brīvostā. 

Noteikumi nosaka komerczvejas aizliegumu ostas akvatorijā un peldēšanos priekšostā un 

Ventas upes kuģošanas kanālā. 

 

23.05.2013. Rojas novada pašvaldības noteikumi „Rojas ostas noteikumi” nosaka Mērsraga 

ostas iekšējo kārtību un kuģošanas drošību ostā, tostarp arī peldēšanās, makšķerēšanas un 

zvejošanas aizliegumu ostas akvatorijā. 

 

16.12.2014. Mērsraga novada Saistošie noteikumi Nr. 2/2014 „Mērsraga ostas noteikumi” 

nosaka Mērsraga ostas iekšējo kārtību un kuģošanas drošību ostā. 

 

07.03.2006. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.42 „Rīgas brīvostas noteikumi” nosaka 

Rīgas brīvostas iekšējo kārtību un kuģošanas drošību Rīgas brīvostas akvatorijā, kur ir 

noteiktas 4 enkurvietas un zvejas ierobežojumi ostas akvatorijā.  

 

25.01.2006. Saistošie noteikumi „Skultes ostas noteikumi” nosaka ostas iekšējo kārtību un 

kuģošanas drošību ostas akvatorijā. Noteikumos noteiktas vienas enkurvietas koordinātas un 

rūpnieciskās zvejas un peldēšanās aizliegums. 

 

01.07.2010. Salacgrīvas novada domes Noteikumi Nr.22 "Salacgrīvas ostas pārvaldes ostu 

noteikumi" nosaka Salacgrīvas un Kuivižu ostas iekšējo kārtību un kuģošanas drošību ostu 

akvatorijos. Noteikumos noteiktas enkurvietas un ārējā reida koordinātas, kā arī 

makšķerēšanas, zvejas un peldēšanās liegums Kuivižu ostā un ierobežojumi Salacgrīvas ostā. 
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3. Jūras vides stāvokļa un slodžu raksturojums 
 

Jūras telpiskās plānošanas galvenais mērķis ir ilgtspējīga jūras izmantošana veicinot efektīvu 

jūras telpas izmantošanu, sabalansējot ekoloģiskos, ekonomiskos un sociālos aspektus. 

HELCOM un ES uzsver īpašo JTP ieguldījumu kopīgo Baltijas jūras vides mērķu 

sasniegšanā. Svarīgs priekšnoteikums sekmīgai jūras telpiskā plāna realizācijai ir 

visaptveroša izpratne par Baltijas jūras ģeoloģiskajiem, fizikālajiem un vides apstākļiem, kuri 

ir atšķirīgi katrā tās apakšrajonā. Latvija pārvalda divus Baltijas jūras apakšrajonus – Rīgas 

līci un atklāto Baltijas jūras daļu. Jūras vides stāvokļa nodaļās apskatīto rādītāju atšķirības 

nosaka arī atšķirīgus vides mērķus katram Baltijas jūras apakšrajonam. Tādēļ raksturojot 

Latvijai piederošo jūras vides stāvokli abos Baltijas jūras apakšrajonos – Rīgas līcī un atklātā 

daļā hidroloģiskie parametri – temperatūra, sāļums, caurspīdība, hidroķīmiskie parametri – 

fosfāti, slāpeklis, skābeklis, biogēno vielu slodžu raksturojums tiek apskatīti atsevišķi. 

  

3.1. Ģeoloģisko apstākļu raksturojums 

3.1.1. Gultnes nogulumu izpētes vēsture 
 

Abstrahējoties no zinātniskās terminoloģijas jūras gultnes nogulumu pētījumus un nedaudz 

vispārinot, arī visu Baltijas jūras ģeoloģiju var nosacīti iedalīt vairākos posmos, kuriem var 

atrast zināmu līdzību ar cilvēka dzīves gājumu. 

 

Pētījumus līdz II pasaules kara beigām var uzskatīt par sākumposmu jeb embrija un bērnības 

stadiju. Pirmie dati par jūras nogulumiem iegūti XIX gadsimtā, galvenokārt dažādu 

hidrogrāfisko pētījumu gaitā. XX gadsimta pirmajā pusē fragmentāri dati par nogulumu 

uzbūvi piekrastes zonā iegūti ostu izpētes, kā arī navigācijas karšu sagatavošanas darbos. 

Sedimentācijas procesu un gultnes nogulumu pētījumu pionieris Latvijā ir Roberts Knaps, 

kura klasiskais darbs par sanešu plūsmu gar Latvijas piekrasti nav zaudējis savu aktualitāti 

vēl joprojām. 

 

Pēc 1945. gada pētījumu intensitāte ievērojami pieaug, jeb, citiem vārdiem runājot, sākas 

jūras ģeoloģijas jaunība. Dažādas ekspedīcijas un dažādi institūti diemžēl bez attiecīgas 

kooperācijas un plānošanas veic visdažādākā rakstura ģeoloģiskos darbus Baltijas jūras un 

Rīgas līča akvatorijā. 1947.-1962. gados pētījumus veica VNIRO (tagad BIOR). Noteikts 

gultnes nogulumu mehāniskais un ķīmiskais sastāvs, organikas saturs. Tāpat analizēts jūras 

ūdens un porūdens jeb dūņu ūdens. Paraugu noņemšana veikta ar dubļu kausu, izmantotas arī 

atsevišķas paraugu noņemšanas caurules. Pētījumu rezultāti sniegti Gorškovas darbos (1961, 

1962). 

 

Piekrastes zonu un zemūdens nogāzi pētīja Latvijas Zinātņu akadēmijas Ģeoloģijas institūts 

un Vissavienības Jūras ģeoloģijas un ģeofizikas zinātniski-pētnieciskais institūts. Pētījumos 

izmantoja dubļu kausus, dragas, paraugu noņemšanas caurules, arī eholotu. Tiek pētīta seno 

un mūsdienu krasta veidojumu morfoloģija, struktūra, krastus veidojošie procesi un to 

dinamika, nogulumu īpašības un sastāvs piekrastes zonā un pieguļošajā sauszemē. Dati 

apkopoti vairākās Grīnberga, Ulsta, Stelles, Veinberga un Putāna publikācijās (Ulsts, 1957; 

Ulsts un citi, 1963; Putāns, 1968). Sagatavotas jūras gultnes nogulumu kartes zemūdens 

nogāzes zonai; noteikti galvenie sanešu plūsmas virzieni un piekrastes sanešu plūsmas 

intensitāte, nokontūrēti Ti-Zr minerālu izplatības iecirkņi un noteiktas galvenās Fe-Mn 

konkrēciju īpašības. 
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1975. gadā V. Fjodorovs sastādīja pirmo visa Rīgas jūras līča gultnes nogulumu karti, 

izmantojot eholotēšanas datus, kā arī Ulsta un Gorškovas materiālus. 

 

Sākot ar 1965. gadu, bijušās PSRS Okeanoloģijas institūta Atlantijas nodaļa (Kaļiņingrada) 

veica dažāda rakstura darbus Baltijas jūrā, arī Rīgas jūras līcī, izmantojot dažādas dragas, 

dubļu kausus (tipa „Okean-50”), arī paraugošanas caurules. Īpaša uzmanība veltīta mūsdienu 

sedimentācijas procesiem un to ātrumiem, Fe-Mn konkrēcijām un materiāla diferenciācijai 

piekrastes zonā. Rezultāti apkopoti atsevišķos rakstos un grāmatās „Geologija Baltijskogo 

morja” (1976); „Geologičeskaja istorija i geohimija Baltijskogo morja” (1984); 

„Litostratigrafija i biostratigrafija donnih osadkov Baltijskogo morja”(1981). 

 

Latvijas PSR MP Ģeoloģijas pārvalde Rīgas jūras līča ģeoloģiskās izpētes darbus uzsāka 

1975. gadā. Laika posmā līdz 1979. gadam veikti celtniecības materiālu izpētes darbi līcī 

zonā līdz 25 m dziļumam. Līča dienviddaļā, starp Daugavas un Gaujas grīvām, atklāta un 

izpētīta smilts materiāla atradne „Vecdaugava”. Līdz 1984. gadam atradnē veikti tā saucamie 

litodinamiskie novērojumi, lai noskaidrotu jūras dinamikas apstākļus atradnes rajonā un 

novērtētu atradnes izstrādes iespējas. 

 

No 1984. līdz 1993. gadam veikta līča dienvid- un centrālās daļas ģeoloģiskā kartēšana 

mērogā 1:200000 (līdz 58. ziemeļu platuma grādam), jo bija iestājušies jūras pētījumu 

brieduma gadi. Izmantojot dažādas pētījumu metodes, izpētīts ģeoloģiskais griezums vismaz 

200 – 300 biezumā. Ģeoloģiskās kartēšanas gaitā izmantota nepārtrauktā seismoakustiskā 

profilēšana dažādās frekvencēs (75-125 Hz, 250-400 Hz, 400-600 Hz, 600-800 Hz un 10 

kHz, kā arī vibrourbšana (KMO-2) un serdes urbšana (Primorets-1). Jūras seismoakustisko 

datu apstrādē un interpretācijā izmantota informācija par apkārtējās sauszemes ģeoloģisko 

uzbūvi. 

 

Hidroloģiski-bioloģiskos pētījumus līdz 1984. gadam veica 3 organizācijas: LHMA, ZA 

Bioloģijas institūts un BALTNIIRH. Hidrometeoroloģiskos un hidroķīmiskos datus, sākot ar 

1957. gadu, iegūst LHMA, piesārņojuma izpēte uzsākta 1967. gadā. Vairākās stacijās, kas 

bija izvietotas lielāko upju grīvu tuvumā, fizikālie, hidroloģiskie un hidroķīmiskie pētījumi 

veikti katru mēnesi. Arī līča centrālajā daļā vienā no stacijām (119) novērojumus veica reizi 

mēnesī. 

 

Gultnes makrofaunas pētījumi uzsākti 21. gadsimta 50. gadu sākumā Šurina vadībā. Šurins 

izdalīja 4 dažādas vertikālā sadalījuma zoobentosa zonas un 10 gultnes faunas grupas. 

Turpmākajos gados pētījumus veica Kačalova (1974), Lapins (1974), Lagzdiņš (1986), 

Jarvekulgs (1970, 1979), Kotta (1995, 1997) un Simss (1995). 

 

Jūras gultnes nogulumu piesārņojuma izpēte uzsākta jau sen. Tā veikta gandrīz vienlaicīgi ar 

ģeoloģiska, bioloģiska, meteoroloģiska vai citāda rakstura darbiem. Daļa datu apkopota 

atsevišķos rakstu krājumos, kā arī 1976. gadā izdotajā monogrāfijā „Geologija Baltijskogo 

morja”. Vairāki bijušās PSRS ZA Okeanoloģijas institūta Atlantijas nodaļas zinātniski-

pētniecisko kuģu reisi veltīti jūras gultnes nogulumu un to piesārņojuma izpētei, 

sedimentācijas apstākļu un ātrumu noskaidrošanai. 1975.-1981. un 1983.-1985. gadā 

nogulumi pētīti no kuģiem „Paltus”, „Aju-Dag”, „Dzintarjūra”, „Šelf” un „Akademik 

Kurčatov”. Noņemtajos nogulumu paraugos analizēts organisko savienojumu, naftas 

ogļūdeņražu un smago metālu saturs. Vairākos reisos ievāktas arī duļķes, māli, mikroflora un 

atmosfēras putekļi speciālām analīzēm. 

 

Sākot ar 1993. gadu, atsevišķi pētījumi veikti starptautiskā The Gulf of Riga Project ietvaros. 

Projekts, kuru finansēja Ziemeļvalstu ministru padome (NORFA) iekļāva ļoti plašu 
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jautājumu loku 6 apakšprojektos. Viens no tiem (Sediment and benthos of the Gulf of Rīga – 

storage and processes) galvenokārt bija veltīts gultnes nogulumiem. Līdz ar projekta 

noslēgšanos 1998. gada maijā noslēdzas arī jūras nogulumu pētījumu brieduma gadi. 

 

Turpmākie (sākot ar 1998.) gadi veltīti vai nu agrāk savākto materiālu apstrādei vai arī 

atsevišķiem starptautiskiem projektiem, kuros uzmanība, kaut arī neliela, pievērsta gultnes 

nogulumu izpētei: 

 

 Eiropas Kopienas Ietvarprogrammas projekts “Silicate and Baltic Sea ecosystem 

response” (SIBER) 2002. un 2003. gadā. Projekta mērķis bija noskaidrot, kāda ir situācija 

Baltijas jūrā ar silīciju, kādi faktori šodien un pagātnē ir ietekmējuši silīcija koncentrāciju, 

kā izmaiņas silīcija koncentrācijā ietekmē kramaļģu sugu sastāvu. Projekts ietvēra sevī 

vairākas darba grupas, no kurām viena koncentrējās uz biotiskā silīcija sadalījumu 

nogulumos (gan virskārtā, gan relatīvi dziļākajos slāņos). Interese bija par 100-200 gadu 

periodu, lai varētu modelēt silīcija koncentrāciju izmaiņas antropogēno faktoru ietekmē; 

 2004.-2006. gadā risinājās Ziemeļu ministru padomes finansēts projekts DEFINE, kurā 

piedalījās arī Latvijas zinātnieki. Projekta mērķis bija restaurēt vēsturiskās biogēnu 

koncentrācijas Baltijas jūras baseinos un apakšbaseinos, izmantojot paleoekoloģisko 

informāciju, ko sniedz diatomu sugu sastāvs, un matemātisko pārneses funkcijas metodi. 

Projektā paleoekoloģiskās analīzes nodrošināja igauņu, somu, zviedru, dāņu un norvēģu 

speciālisti; 

 LZP granta ietvaros (2003.-2006.) notika darbs pie smago metālu ieneses un izplatības 

izpētes Rīgas līcī. Daļa darba koncentrējās uz ūdens stabu un pašu nogulumu virskārtu, 

bet daļa darba bija veltīta arī nogulumu dziļāko slāņu analīzei, aptverot pēdējo 100-150 

gadu posmu. 

 

 
3.1.a. attēls. Gultnes nogulumu izpēte 
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3.1.2. Jūras gultnes morfoloģijas un nogulumu raksturojums 
 

Galvenajos vilcienos Baltijas jūras Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas un Rīgas līča 

gultnes reljefā izpaužas zemkvartāra virsmas īpatnības. Zemkvartāra virsma izvietojas no 

dažiem metriem zem jūras līmeņa (turpmāk – zjl) atsevišķu iecirkņu krastu tuvumā līdz 

aptuveni 100-120 m zjl lokālajā depresijā Roņu salas tuvumā, 160-170 m zjl Gotlandes 

ieplakas austrumu nogāzē un pat vēl dziļāk uz rietumiem no Liepājas. Ļoti raksturīga 

zemkvartāra reljefa forma ir tā saucamās „apraktās” ielejas – ielejveida lineāri izstiepi, 

pārsvarā submeridionāli orientēti iegrauzumi 0,5-1,5 km platumā, 50 un vairāk metru dziļi. 

Tās sastopamas atsevišķu fragmentāru pazeminājumu veidā un dažreiz veido upju ielejām 

līdzīgas sistēmas.  

 

Kvartāra nogulumi veido gandrīz nepārtrauktu mainīga biezuma segu, kuras biezums parasti 

nepārsniedz 20-30 m, bet rietumos no Liepājas lielās platībās samazinās līdz 10-15, bieži 

vien – arī mazāk, metriem. Kvartāra nogulumu vidējais biezums Gotlandes ieplakas austrumu 

nogāzē sasniedz 50-70 m, bet maksimālie biezumi (100 un vairāk metru) konstatēti ielejveida 

iegrauzumos.  

 

Ja Rīgas līča akvatorija atrodas bijušo ledāju vairogu nogāzes zonā un šeit sastopami gandrīz 

tikai pēdējā (Latvijas) leduslaikmeta (augšējā pleistocēna) veidojumi un tam sekojošo 

Baltijas baseina dažādo stadiju nogulumi, tad Baltijas jūrā, vismaz atsevišķos Latvijas 

ekskluzīvās ekonomiskās zonas iecirkņos, izsekojami arī senāki kvartāra nogulumi – 

viduspleistocēna Lētīžas un Kurzemes leduslaikmeta, kā arī Pulvernieku starpleduslaikmeta 

(Holšteinas jūras) nogulumi. Viduspleistocēna un, iespējams, pat apakšpleistocēna, nogulumi 

tāpat ir saglabājušies, kaut arī reti, arī devona iežu virsas pazeminājumos un ielejveida 

iegrauzumos. 

 

Baltijas jūras akvatoriju nosacīti var iedalīt trīs zonās: 

a) jūras gultne ar zemūdens nogāzes apakšējo daļu (līcī – centrālā ieplaka) ar jūras 

dziļumu, lielāku par 30-35 metriem; 

b) zemūdens nogāzes augšējā daļa (pārsvarā no 10-20 m līdz 30-35 m dziļumam); 

c) krasta zona (arī Irbes jūras šaurums un sēkļi) ar jūras dziļumu, mazāku par 10-20 

metriem. 

 

Jūras gultnei un zemūdens nogāzes apakšējai daļai (Rīgas līcī-Centrālajai ieplakai) raksturīgs 

samērā līdzens reljefs un stabili akumulācijas apstākļi visā laika periodā pēc pēdējā ledāja 

izkušanas. Ģeoloģiskā uzbūve pārsvarā ir vienkārša ar nelielām nogulumu biezuma un 

sastāva izmaiņām. 

 

Zemūdens nogāzes augšējai daļai raksturīgi mainīgi un nepastāvīgi hidrodinamiskie apstākļi 

un ar tiem saistīto dažādas intensitātes akumulācijas un abrāzijas procesu mijiedarbība, līdz 

ar to tās ģeoloģiskā uzbūve ir sarežģītāka. Zonai raksturīgs samērā nelīdzens reljefs ar 

lēzeniem, pārsvarā 3-5 m augstiem, pacēlumiem un zemiem pauguriem. 

 

Krasta zona izceļas ar vēl nepastāvīgākiem hidrodinamiskajiem apstākļiem, ar abrāzijas 

procesu pārsvaru vienos iecirkņos, piemēram, Rīgas līča austrumu krasta tuvumā un pie 

Liepājas, kā arī ar mērenas akumulācijas pārsvaru citos iecirkņos, piemēram, Irbes šaurumā 

un Rīgas līča rietumu krasta tuvumā.  

 

Ģeoloģiskā griezuma īpatnība jūras akvatorijā – tā saucamo gultnes nogulumu (sauktu arī par 

dibennogulumiem) klātbūtne. Jūras gultnē notiekošo hidrodinamisko procesu rezultātā notiek 

jebkāda veida nogulumu augšējās daļas pakāpeniska izskalošana (ar smalkāko daļiņu 
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iznešanu jeb „transportu”). Veidojas tā saucamie reziduālie nogulumi – kvartāra nogulumu 

„atlikumi”, pārsvarā – dažādgraudains smilts, grants un atsevišķu sīku olīšu stipri 

neviendabīgs maisījums. Šādi nogulumi 1-5, reti – līdz 10 cm, biezumā pārklāj jūras gultnē 

plaši izplatīto augšējā pleistocēna glaciolimnisko nogulumu (mālu un mālainu aleirītu) 

absolūti lielāko daļu. No sedimentācijas viedokļa tā ir tā saucamā tranzīta zona. Šajā zonā 

veidojas dzelzs – mangāna konkrēcijas. 

 

Analoģiski procesi norisinās arī virs glacigēnajiem nogulumiem (morēnas). Ilgstošas 

pastāvīgas viļņu un straumju iedarbības rezultātā morēnas augšējā daļā veidojas tā saucamais 

„bruģakmens”, proti – rupjgraudainā materiāla (pārsvarā – oļu un laukakmeņu) labi šķirots 

slānis, kas pasargā smilšmālu un mālsmilti no turpmākās izskalošanas.  

 

Gultnes nogulumi ir izplatīti praktiski visur, izņemot atsevišķus nelielus iecirkņus (lielāko 

sēkļu stāvākās nogāzes un plākšņveidīgi pamatiešu atsegumus Ragaciema apkārtnē), kas nav 

pārklāti pat ar pavisam neliela biezuma rupjgraudaino nogulumu kārtu.  

 

Ir pieņemts, ka gultnes nogulumi ir veidojumi, kurus gan kartē, taču tiem nav nedz biezuma, 

nedz vecuma, parasti arī to ģenēze netiek uzrādīta. Tomēr ir iespējams klasificēt gultnes 

nogulumus pēc to vecuma un ģenēzes, izdalot šādus gultnes nogulumu tipus: 1) jūras; 2) 

jūras un ezera nedalītos; 3) aluviālos – jūras; 4) tehnogēnos. Starp nedalītajiem jūras un ezera 

nogulumiem var izdalīt 2 apakštipus: a) viļņu – straumju un b) viļņu. Ņemot vērā, ka to 

veidošanās aptver visas Baltijas jūras attīstības stadijas, tos apvieno zem viena nosaukuma – 

Baltijas jūras nogulumi nesadalītie.  

 

Savukārt, tipu „jūras nogulumi” var sadalīt sekojošos apakštipos: 1) mierīga ūdens; 2) viļņu – 

straumju un 3) viļņu. Tā kā to veidošanās ir notikusi un notiek laika periodā pēc Pēclitorīnas 

(Limnea jūras) stadijas iesākšanās, tie apvienoti zem nosaukuma – Pēclitorīnas jūras 

nogulumi. 

 

Nesadalītie Baltijas jūras nogulumi veidojušies pēc Baltijas ledus ezera un iekļauj sevī 

Joldijas jūras, Ancilus ezera, Litorīnas un Pēclitorīnas jūras nogulumus. Starp šiem 

nogulumiem izdalās nogulumi, kas veidojušies gan viļņošanās un straumju darbības, gan tikai 

viļņošanās rezultātā. 
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3.1.b.attēls. Gultnes nogulumi 
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3.2. Jūras fizikāli ķīmiskais raksturojums  
 

3.2.1. Temperatūras režīms  
Latvijas teritoriālajiem jūras ūdeņiem ir raksturīga izteikta sezonāla dinamika, kas vislabāk ir 

novērojama Rīgas līcī. Rudeņos (novembrī) Rīgas līcī novērojama ūdens temperatūras 

raksturīga homogenitāte jeb viendabīgums. Saskaroties ar aukstajām gaisa masām virskārtas 

ūdens atdziest, kļūst smagāks, blīvāks un grimst, izraisot ūdens masu viendabīgu sajaukšanos 

(konvektīvā sajaukšanās). Temperatūra šai laikā sasniedz vidēji 7°C, lai gan starpgadu 

izkliedes var būt ievērojamas (3-15°C) . Ūdens temperatūras minimums (2°C un mazāk) tiek 

sasniegts martā. Aprīlī, pieaugot saņemtajam saules radiācijas daudzumam, virsējie ūdens 

slāņi sāk pamazām iesilt, maksimālo temperatūru sasniedzot vasaras vidū, kad tā ir 18°C un 

vairāk (līdz 25°C). Līdz ar virsējo ūdens slāņu pakāpenisku sasilšanu aizvien izteiktākas kļūst 

atšķirības starp virsējo un dziļāko ūdens slāņu temperatūrām. Vasaras mēnešos Rīgas līcī 

vērojama izteikta ūdens masu noslāņošanās jeb stratifikācija. Piegrunts slāņos zema ūdens 

temperatūra saglabājas visas vasaras garumā, sasniedzot vidēji 3°C (3.2.a.att.). Ūdens 

virskārtas vidējās temperatūras vasaras mēnešos nav mainījušās kopš 1990.gada, taču pēdējā 

desmitgadē biežāk novērojami zemo temperatūru ekstrēmi Rīgas līča piekrastē, kas 

izskaidrojami ar biežākiem apvelinga jeb dziļo, auksto ūdeņu pacelšanās gadījumiem. 

Stratifikācija tiek izjaukta oktobrī, kad ūdens virsējie slāņi atdziest un sākas ūdeņu 

konvektīvā sajaukšanās.  

 
Rīgas līča ziemas mēnešu ūdens temperatūras uzrāda vāji izteiktu pieauguma tendenci, kas 

izskaidrojama ar pēdējās desmitgades siltajām ziemas temperatūrām (3.2.b. attēls). 

 

Baltijas jūrā novērojamas mazākas sezonālas temperatūras svārstības, kas izskaidrojamas ar 

lielāku ūdens masu. Baltijas jūrā 70m dziļumā atrodas pastāvīgais haloklīns jeb sāļuma 

lēcienslānis, kas norobežo virsējo 0-70m ūdens slāni no dziļajiem ūdens slāņiem. Līdz ar to 

sezonālā sajaukšanās vērojama tikai virsējos 70 m, bet dziļajos ūdens slāņos temperatūra 

saglabājas gandrīz nemainīga (~6°C) visa gada garumā. Rudens periodā ūdens temperatūra 

Baltijas jūras virsējos slāņos sasniedz 8°C. Līdzīgi kā Rīgas līcī, temperatūras minimums ir 

novērojams martā, sasniedzot ~3°C. Pavasarī virsējās ūdens masas sāk iesilt, sasniedzot 

aptuveni 8°C aprīļa-jūnija periodā. Temperatūras maksimums tiek sasniegts augustā, kad 
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3.2.a. attēls. Ūdens temperatūras izmaiņas vasarā Rīgas līča piegrunts slānī 

(>40m) 1973.-2013.gadu periodā (LHEI dati). 
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ūdens temperatūra pieaug vidēji līdz 17°C (5- 21°C). Ūdens atdzišana un konvektīvā 

sajaukšanās sākas oktobrī, atkārtojot aprakstītos procesus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Latvijas jūras ūdeņu sāļums  
Ūdens sāļumu Baltijas jūrā ietekmē intensīvā saldūdens ieplūde no daudzajām upēm, kā arī 

periodiskās sāļā ūdens ieplūdes no Ziemeļjūras. To rezultātā Baltijas jūrā vērojams 

horizontāls sāļuma gradients ziemeļu dienvidu virzienā, kā arī vertikāls sāļuma gradients 

visos apakšbaseinos.  

 

Rīgas līcī vērojamas izteiktas sāļuma atšķirības starp līča dienvidu daļu un ziemeļu daļu. 

Viszemākais sāļums (<4.55 ‰) 0-10m slānī novērots pie Daugavas grīvas, kas ir trešā lielākā 

Baltijas jūrā ieplūstošā upe. Pazemināts sāļums konstatēts līča austrumu piekrastē (3.2.c.att.), 

ko ietekmē Rīgas līcī ieplūstošie Lielupes, Daugavas un Gaujas ūdeņi, kas vispārējās ūdens 

cirkulācijas rezultātā tiek virzīti gar līča austrumu piekrasti. Pārējā Rīgas līča teritorijā 

vērojams samērā viendabīgs sāļuma sadalījums (5.5-6.0‰). Visizteiktāk šis sadalījums ir 

novērojams pavasarī, kad palu laikā Rīgas līcī ieplūst palielināts saldūdeņu daudzums. Irbes 

šaurumā konstatēts izteikts sāļuma pieaugums no 6‰ Rīgas līča pusē līdz 7‰ atklātās 

Baltijas jūras piekrastes daļā. Atklātajā Baltijas jūrā sāļums ūdens virskārtā sasniedz no 

~7‰ piekrastē līdz >7.5‰ atklātajā daļā, kas izskaidrojams ar nelielo saldūdeņu ietekmi 

piekrastes zonā. Visbūtiskākā saldūdens ietekme vērojama Kurzemes piekrastes dienvidu 

daļā, kur vērojama Kuršu jomas ūdeņu ieplūde. Vislielākās sāļuma atšķirības Baltijas jūras 

atklātajā daļā vērojamas vertikālā griezumā. Ūdens virskārtā sāļums ir ~7‰, kas pakāpeniski 

pieaug par 1-1.5‰ līdz ~70m dziļumam, kurā veidojas pastāvīgais haloklīns jeb sāļuma 

lēcienslānis. Jau 70m dziļumā sāļums ir ~10‰ un pieaug līdz 12‰ 120-150m dziļumā. Dziļā 

sāļā ūdens veidošanos izraisa stipri sāļākā ūdens ieplūdes no Ziemeļjūras, kas aizpilda 

Baltijas jūras dziļās ieplakas. Rīgas līcī konstatēts salīdzinoši neliels vertikāls sāļuma 

gradients (<1‰ robežās), kas vislabāk redzams upju grīvu rajonos. Maksimālās sāļuma 

vērtības novērotas dziļajos ūdens slāņos (> 40m) no aprīļa līdz pat oktobrim, kad caur Irbes 

3.2.b.attēls. Ūdens temperatūras izmaiņas ziemā Rīgas līča visā ūdens slānī 

1973.-2013.gadu periodā (LHEI dati). 
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šaurumu sāļais ūdens pa dziļākajiem slāņiem ieplūst līča teritorijā. Sāļuma atšķirības virsējos 

un apakšējos ūdens slāņos pastiprina stratifikācijas stabilitāti pavasarī un vasarā.   

 
Ilgtermiņā, samazinoties sāļūdens ieplūžu biežumam un intensitātei Baltijas jūrā, ir 

mainījusies arī sāļuma dinamika Rīgas līcī. Sākot ar 1973. gadu, Rīgas līcī var novērot ūdens 

sāļuma samazināšanās tendenci (3.2.d. attēls) - sāļumam samazinoties par aptuveni 1 ‰. 

Arī Baltijas jūras ūdeņos sāļums uzrāda īstermiņa fluktuācijas visos apskatītajos slāņos un 

līdzīgi kā Rīgas līcī uzrāda izteiktu samazināšanās tendenci no 70-desmitajiem līdz 90-

desmitajiem, tomēr pēc minimālo vērtību sasniegšanas 90-os gados atkal ir novērojams 

sāļuma pieaugums. 2014.gada decembrī Baltijas jūrā notika masīva sāļūdens ieplūde no 

Ziemeļjūras, kas potenciāli varētu palielināt sāļumu Baltijas jūras atklātajā daļā un arī Rīgas 

līcī. 

 

3.2.c. attēls. Sāļuma sadalījums Latvijas Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos 0-

10 m slānī. (LHEI dati). 

3.2.d.attēls. Sāļuma dinamika Rīgas līcī no 1973.-2013.gadam (LHEI dati).  
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3.2.3. Ūdens caurspīdība  
Ūdens caurspīdību (Seki dziļumu) nosaka ūdens fizikālo un bioloģisko faktoru kopums. 

Ūdens caurspīdībai raksturīgas izteiktas sezonālas atšķirības (3.2.e.att.), kā arī krasi atšķiras 

ūdens caurspīdība Rīgas līcī un atklātajā Baltijas jūrā. 

Rīgas līcī pavasarī novērojams ūdens caurspīdības minimums (<2m), kas viskrasāk izpaužas 

upju grīvu rajonos un līča austrumu piekrastē. To ietekmē ūdens sajaukšanās ziemas periodā 

un suspendēto daļiņu uzduļķošanās, kā arī palu ūdeņu ietekmē Rīgas līcī pastiprināti ieplūst 

no sauszemes izskalotās lielmolekulārās izšķīdušās organiskās vielas. Vēlāk, ūdens masai 

stabilizējoties, attīstās intensīva pavasara fitoplanktona ziedēšana, kas būtiski samazina ūdens 

caurspīdību. Vasaras mēnešos, attīstoties ūdens stratifikācijai, ūdens caurspīdība nedaudz 

pieaug, taču dominējot intensīviem bioloģiskajiem procesiem, ūdens caurspīdība nepārsniedz 

2- 3.5m. Rudenī, kad bioloģiskā aktivitāte krītas, ūdens caurspīdību būtiskāk ietekmē 

fizikālie procesi- ūdens atdzišana un konvektīvā sajaukšanās, kā arī sedimentēto daļiņu 

uzduļķošanās līča piekrastē intensīvākas vēja darbības ietekmē. Ūdens caurspīdība šai laikā 

nepārsniedz 3.6-5m. Ziemā Rīgas līcī dominē konvektīvā sajaukšanās un ūdens caurspīdība 

piekrastē sasniedz 2.1-3.5m, bet centrālajā daļā līdz 5m. 

 

Baltijas jūrā ūdens caurspīdība ir ievērojami lielāka nekā Rīgas līcī, jo to mazāk ietekmē no 

sauszemes ienestās organiskās vielas. Kopumā Baltijas jūrā novērojamas līdzīgas sezonālās 

atšķirības kā Rīgas līcī, taču ūdens caurspīdība variē lielākā amplitūdā. Pavasarī tā svārstās 

no 2-7.5m, bet vasarā no 2-10m. Zemākās vērtības parasti iezīmējas Latvijas teritoriālo 

ūdeņu dienvidu daļā, ko ietekmē saldūdens ieplūdes no Kuršu jomas. Ziemā vēju un viļņu 

darbības rezultātā vērojams krass ūdens caurspīdības gradients no krasta uz atklāto daļu, kur 

caurspīdība svārstās no 2.1-3.5m piekrastē līdz pat >15m Baltijas jūras atklātajā daļā.    

3.2.e.attēls. Seki dziļuma izmaiņas Latvijas Baltijas jūras un Rīgas līča ūdeņos 

pavasara, vasaras, rudens un ziemas sezonās (.....gadi?). (LHEI dati). 
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Analizējot daudzgadu tendences (1974.-2014.g.) redzams, ka Rīgas līcī vasaras mēnešos 

novērojama ūdens caurspīdības samazināšanās no 4.5m septiņdesmitajos gados līdz 3.5m 

deviņdesmitajos gados (3.2.f.att.). Mūsdienās novērojama neliela caurspīdības pieauguma 

tendence, taču starpgadu svārstības ir pārāk lielas, lai veiktu precīzas prognozes.   

 

 

3.2.4. Skābekļa režīma sezonālā dinamika 
Skābekļa režīmu ūdenī nosaka fizikālie faktori- ūdens temperatūra, ūdens masu termālā 

stratifikācija un dinamika, apgaismojums, kā arī bioloģiskie faktori- bioloģiskās produkcijas 

intensitāte un organisko vielu mineralizācijas procesi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgas līcī ziemā, kad vērojama ūdens konvektīvā sajaukšanās un ūdens temperatūras ir 

zemas, skābekļa koncentrācijas tuvojas piesātinājumam un ir vienmērīgi sadalītas visā ūdens 

3.2.f. attēls. Vasaras sezonas seki dziļuma daudzgadīgās izmaiņas (1973.-2013.). 

(LHEI dati). 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Gadi

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0
S

e
k
i 
d
z
ilu

m
s
, 
m

3.2.g.att. Skābekļa koncentrāciju sezonālā dinamika Rīgas līcī (1973 – 2008 g.) 

(LHEI dati) 
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kolonnā (8-9 ml/l). Pavasarī, sākoties fitoplanktona pavasara ziedēšanai, skābekļa 

koncentrācijas virsējā ūdens slānī vēl pieaug, nereti sasniedzot pārsātinājumu (~10 ml/l), ko 

izraisa aktīvie fotosintēzes procesi.  Vasaras mēnešos skābekļa koncentrācijas virsējos ūdens 

slāņos krītas, jo pie augstākas ūdens temperatūras skābekļa šķīdība samazinās. Vienlaikus 

novērojams skābekļa koncentrāciju gradients dziļākajos ūdens slāņos. Zem termoklīna 

vasaras mēnešos skābekļa koncentrācijas var nokristies zem 5ml/l, bet pašā piegrunts slānī 

zem 2.5 ml/l. Skābeklis dziļajos ūdens slāņos tiek patērēts organisko vielu mineralizācijai. 

Rudenī pēc termoklīna izjukšanas viss ūdens slānis bagātinās ar skābekli un skābekļa 

koncentrācijas sasniedz 8-9 ml/l. 

  

Atšķirībā no Rīgas līča, Baltijas jūras Austrumgotlandes ieplakas rajona dziļākajos slāņos 

skābekļa koncentrāciju kontrolē hidroloģiskie faktori - galvenokārt sāļāka ūdens ieplūde no 

Ziemeļjūras. Tā kā beidzamo 20-30 gadu laikā ieplūdu intensitāte ir būtiski samazinājusies, 

tad Gotlandes ieplakas dziļākajos slāņos skābekļa stāvoklis ir pasliktinājies, kā rezultātā 

veidojas ilgstoši bezskābekļa apstākļi.   

 

3.3. Jūras biogēno elementu raksturojums 
 

Dabīgu procesu rezultātā Baltijas jūra biogēno vielu apriti regulē saviem spēkiem – 

sajaucoties ūdens slāņiem fosfora un slāpekļa savienojumi no sedimentiem un dziļākajiem 

ūdens slāņiem tiek uznesti virsējos slāņos, kur tos tālāk ieslēdz barības ķēdes veidošanās 

procesos. Šobrīd Baltijas jūrai ir jātiek galā ar cilvēka darbības rezultātā papildus radušos 

fosfora un slāpekļa savienojumu ieplūdi, kas veidojas no intensīvas lauksaimniecības un 

rūpniecības attīstības, lai vairāk kā 85 miljoni iedzīvotājiem ap tās krastiem nodrošinātu 

arvien pieaugošo labklājību. Fosfora un slāpekļa savienojumi ir galvenās biogēnās vielas, 

kuru koncentrācijas palielināšanās ūdenī izraisa eitrofikāciju – palielinātu bioloģisko procesu 

intensitāti, kas novērojama kā paaugstināta aļģu attīstība, organisko vielu uzkrāšanās, un 

kopumā noved pie ievērojamas ūdens kvalitātes pasliktināšanās. 

 

Ekosistēmas spēja reaģēt uz biogēno vielu apjomu ir saistīta ar katra apakšrajona parametru, 

it īpaši vides apstākļu, dažādību. Šobrīd vairs nav šaubu, ka sekmīgam Baltijas jūras vides 

stāvokļa uzlabojumam informācija ir nepieciešama par katru Baltijas jūras apakšrajonu 

atsevišķi.  

 

3.3.1. Fosfātu sezonālās dinamikas raksturojums 
Biogēno vielu daudzumam ir raksturīga sezonalitāte – ziemā un pavasarī, kad nenotiek 

intensīvi bioloģiskie procesi, to koncentrācijas ūdenī ir augstākas, vasarā tās ir zemākas, jo 

savienojumus patērē dzīvie organismi, un rudenī atkal pakāpeniski to koncentrācijas pieaug. 

Fosfora savienojumu pieejamība starp dažādiem Baltijas jūras apakšrajoniem atšķiras. 

Kopumā tiek uzskatīts, ka Rīgas līcī fosfora savienojumus dzīvie organismi patērē pilnībā un 

tāpēc Rīgas līcis daļēji var tikt uzskatīts par fosfora savienojumu limitētu apakšrajonu, kamēr 

atklātajā Baltijas jūras daļā fosfora savienojumi pietiekama daudzumā ir pieejami visu gadu.  
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3.3.a.att. Fosfātu sezonālā dinamika Rīgas līcī, visā ūdens kolonnā (1973.-2005.g.) 

(LHEI dati). 

Biogēno vielu dinamiku Rīgas līcī nosaka galvenokārt iekšējie procesi, kurus nedaudz 

ietekmē biogēnu ieplūdes pavasara palu laikā. Ziemā (no janvāra līdz martam) Rīgas līcī 

novērojamas samērā viendabīgs fosfātu – svarīgākās neorganiskā fosfora savienojumu 

formas – sadalījums visā ūdens slānī, ko nosaka ūdens masu konvenktīvā sajaukšanās un 

ierobežotā bioloģiskā aktivitāte. Fosfātu koncentrācijas šai periodā sasniedz vidēji 

0.95mol/l. Pavasarī, kad pieaug saules radiācijas intensitāte un veidojas labvēlīgi apstākļi 

fitoplanktona attīstībai, fosfātu koncentrācijas strauji krītas. Virsējā ūdens slānī gandrīz visas 

fosfātu koncentrācijas savas biomasas attīstībai iztērē fitoplanktons. Dziļākajos ūdens slāņos 

fosfātu koncentrāciju samazināšanos ietekmē fizikāli procesi- fosfātu sorbcija uz sīkajām 

minerālu daļiņām un to pakāpeniska sedimentācija. Veidojoties vasaras termālajai 

stratifikācijai, piegrunts slāņos novērojama atmirušo organisko vielu mineralizācija, kas 

palielina fosfātu koncentrāciju piegrunts slānī līdz vidēji 0.8mol/l, bet maksimāli pat 2.6 

mol/l (3.3.a.att).  

 

Vasaras laikā virsējos ūdens slāņos notiek intensīva fosfātu reģenerācija un tūlītēja 

izmantošana fitoplanktona biomasas veidošanai, kā rezultātā ūdens slānī virs termoklīna 

fosfātu koncentrācijas ir tuvas nullei. Rudenī, ūdenim pakāpeniski atdziestot un sākoties 

konvektīvās sajaukšanās procesam, termālā stratifikācija tiek izjaukta un augstās piegrunts 

fosfātu koncentrācijas tiek iemaisītas visā ūdens slānī. Līdz ar to no novembra līdz 

decembrim ūdenī pieaug fosfātu koncentrācijas, kas sasniedz ~0.95 mol/l atsākot jaunu 

sezonālās dinamikas ciklu. 

 

Atklātajā Baltijas jūrā novērojamas līdzīgas sezonālās svārstības, taču fosfātu koncentrācijas 

ir daudz stabilākas. Ievērojamas atšķirības fosfātu koncentrācijās ir virs un zem pastāvīgā 

haloklīna. Ziemā fosfātu koncentrācijas sajauktajā slānī virs pastāvīgā haloklīna sasniedz 

~0.8 mol/l. Pavasara fitoplanktona ziedēšana Baltijas jūrā sākas agrāk nekā Rīgas līcī un to 

mazāk ietekmē upju noteces, taču pavasara ziedēšanas intensitāti ierobežo slāpekļa 

savienojumu koncentrācijas un daļa fosfātu paliek neizmantoti pavasara ziedēšanas laikā. 

Pavasarī ūdens slānī (0-20m) fosfātu koncentrācijas nokrītas līdz ~ 0.16mol/l, savukārt 

dziļākajos slāņos (20-70m) līdz 0.43 mol/l. Vasarā atšķirības starp dažādiem ūdens slāņiem 

turpina saglabāties, bet rudenī, kad novērojama ūdens slāņu vienmērīga sajaukšanās, fosfātu 

koncentrācijas nedaudz paaugstinās līdz ~0.7 mol/l. Dziļajā ūdens slānī zem haloklīna 

novērojamas daudz augstākas fosfātu koncentrācijas visās sezonās (4-11mol/l), ko 
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visbūtiskāk ietekmē skābekļa režīms piegrunts slānī. Labvēlīgos skābekļa apstākļos fosfāti 

tiek saistīti sedimentos un fosfātu koncentrācijas krītas, bet attīstoties bezskābekļa zonām, 

fosfāti izdalās no sedimentiem un to koncentrācijas dziļajos ūdens slāņos būtiski pieaug.  

 

3.3.2. Slāpekļa savienojumu sezonālā dinamika  
Slāpekļa savienojumu pieejamība starp dažādiem Baltijas jūras apakšrajoniem atšķiras. 

Kopumā tiek uzskatīts, ka Rīgas līcī slāpekļa savienojumu pieejamība dzīvajiem 

organismiem ir pietiekama, kamēr atklātajā Baltijas jūras daļā slāpekļa savienojumi ir 

nepietiekamā daudzumā ir un tāpēc atklātā Baltijas jūra daļēji var tikt uzskatīta par slāpekļa 

savienojumu limitētu apakšrajonu. Jāatzīmē, ka visaugstākās slāpekļa savienojumu 

koncentrācijas tiek novērotas Latvijas piekrastes dienvidu daļā, kas norāda uz jūtamu Kuršu 

jomas ietekmi uz ūdens kvalitāti. 

 

Slāpekļa savienojumu dinamiku Rīgas līcī, līdzīgi kā fosfora gadījumā, nosaka ekosistēmas 

iekšējie procesi. Ziemā (no janvāra līdz martam) novērojamas samērā viendabīgas nitrātu un 

nitrītu – svarīgākās neorganiskā slāpekļa savienojumus formas – koncentrācijas visā ūdens 

slānī- vidēji 10-11 mol/l, ko nosaka ūdens masu konvektīvā sajaukšanās (3.3.b.att.). 

Pavasarī ar palu ūdeņiem Rīgas līcī tiek ienestas papildus nitrātu un nitrītu koncentrācijas, 

kas izskalojas galvenokārt no lauksaimniecības zemēm. Nitrātu un nitrītu koncentrācijas šai 

laikā pieaug 23-35 mol/l. Īpaši slāpekļa savienojumu koncentrāciju pieaugums jūtams upju 

grīvu rajonos līča dienvidu daļā. Fitoplanktona pavasara ziedēšanas laikā nitrātu 

koncentrācijas tiek strauji patērētas un ietvertas fitoplanktona biomasā. Fitoplanktona 

ziedēšana beidzas, kad barības vielu rezerves ir izsīkušas un fitoplanktona šūnas grimst. Tā 

rezultātā vasaras sākumā nitrātu un nitrītu koncentrācijas tuvojas nullei. Vasaras mēnešos, 

kad veidojas ūdens termālā stratifikācija, virsējos ūdens slāņos nitrātu un nitrītu 

koncentrācijas ir tuvas nullei, bet dziļajos slāņos zem termoklīna (>30m), to koncentrācijas 

pieaug sasniedzot ap 15 mol/l. Rudenī (oktobrī-novembrī), pēc termoklīna izzušanas, nitrātu 

un nitrītu koncentrācijas tiek vienmērīgi iemaisītas ūdens masā. Sākoties rudens lietavām, 

upju grīvu rajonos nereti novēro paaugstinātas nitrātu un nitrītu koncentrācijas, kas ieplūst no 

upēm.  

 

Atšķirībā no nitrātiem, amonija koncentrācijas būtiski pieaug tikai vasaras mēnešos un liecina 

par augstu bioloģisko aktivitāti ūdens kolonnā (3.3.c.att.). Amonija joni uzskatāmi par 

3.3.b.attēls. Nitrātu un nitrītu sezonālā dinamika Rīgas līcī, visā ūdens kolonnā 

(1973.-2005. g.) (LHEI dati). 
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reģenerētajām barības vielām, kas nonāk ūdenī atmirstot un sadaloties fitoplanktonam un 

citiem organismiem, kā arī sekundāro producentu ekskrēcijas rezultātā.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltijas jūras piekrastē nitrātu un nitrītu koncentrāciju fluktuācijas ir mērenākas nekā Rīgas 

līcī, jo to mazāk ietekmē upju ieplūdes. Ziemā nitrātu un nitrītu koncentrācijas ir samērā 

augstas (11-20 mol/l), jo sasniegta organisko vielu maksimālā mineralizācijas pakāpe. 

Visaugstākās nitrātu un nitrītu koncentrācijas novērotas Latvijas piekrastes dienvidu daļā, kur 

jūtama Kuršu jomas ietekme. Tur nitrātu un nitrītu koncentrācijas ziemas mēnešos sasniedz 

pat 35-45 mol/l. Pavasarī, sākoties fitoplanktona attīstībai, nitrātu un nitrītu koncentrācijas 

ūdens virsējos slāņos strauji krītas un maija beigās tuvojas nullei. Augstākas koncentrācijas 

saglabājas upju grīvu ietekmētajos rajonos, īpaši Kuršu jomai tuvajos rajonos. Vasaras 

mēnešos nitrātu un nitrītu koncentrācijas saglabājas zemas visā Baltijas jūras Latvijas 

piekrastē. Dziļākajos ūdens slāņos, kur fitoplanktona aktivitāte ir ievērojami mazāka, nitrātu 

un nitrītu koncentrācijas samazinās daudz lēnāk. 20-70m dziļumā tās samazinās līdz 1 mol/l 

pavasarī un pat nedaudz pieaug (3-4 mol/l) vasaras periodā. Rudens periodā, pēc termoklīna 

izzušanas, novērojama ūdens masu sajaukšanās un nitrātu koncentrāciju izlīdzināšanās visā 

ūdens masā. Dziļajos ūdens slāņos zem pastāvīgā haloklīna nitrātu un nitrītu koncentrācijas 

saglabājas relatīvi nemainīgas visu sezonu laikā (5-7 mol/l). Nitrātu dinamiku zem 

haloklīna visbūtiskāk ietekmē skābekļa klātbūtne ūdenī. Bezskābekļa apstākļos nitrātu 

koncentrācijas krītas un to vietā ūdenī paaugstinās amonija koncentrācijas.  

 

3.3.3. Sedimentu bioģeoķīmisko procesu raksturojums 
Sedimentu bioģeoķīmijai ir nozīmīga loma ūdenstilpes oglekļa, slāpekļa un fosfora aprites 

ciklos, it īpaši seklās ūdenstilpēs kā Rīgas līcis. Tādā veidā sedimenti, atkarībā no vides 

apstākļiem, var būt vienu vielu depozīcijas vieta, bet citu vielu avots vai transformācijas 

vieta. Nozīmīgākie vides faktori, kas ietekmē sedimentu bioģeoķīmiskos ciklus ir skābekļa 

koncentrācijas sedimentiem piegulošajā ūdens slānī un sedimentos, organisko vielu 

daudzums un kvalitāte vidē, sedimentu infaunas sastāvs un biomasa, mikrobiālā aktivitāte. 

Ūdenstilpes bioģeoķīmiskos ciklus ietekmē arī sedimentu tips. Konkrēti Rīgas līcī izšķirama 

piekrastes (erozijas) zona, aktīvā transporta zona un akumulācijas zona. Piekrastes zonā 

sedimentu uzkrāšanās nenotiek un dominējošais substrāts tur ir smiltis vai oļi ar 

laukakmeņiem. Tās dziļums ir 0-20m. Aktīvajā transporta zonā sedimenti tiek transportēti uz 

līča dziļāko daļu. Tur dominējošais substrāts ir dūņaina vai aleirītiska smilts vai arī 

aleirītiskas vai smilšainas dūņas. Transporta/erozijas zona atrodas vidēji 20-40m dziļumā. 

3.3.c.attēls Amonija sezonālā dinamika Rīgas līcī, visā ūdens kolonnā 1973.-

2005.g.) (LHEI dati). 
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Akumulācijas zonā notiek smalko sedimentu uzkrāšanās un dominējošais substrāts ir 

smilšainas vai aleirītiskas dūņas (40-50m dziļumā). Aktīvākie bioģeoķīmiskie procesi notiek 

tieši akumulācijas zonā. Rīgas līcī tā izvietojas centrālā baseina dienvidu un dienvidrietumu 

daļā, aizņemot 28% no līča teritorijas. Akumulācijas zona nesniedzas tālāk par Roņu salu un 

līča ziemeļos dominē transporta/erozijas procesi (Aigars, 2001).  

 

Raksturojot bioģeoķīmiskos procesus katrā Baltijas jūras apakšrajonā svarīga nozīme ir 

biogēno elementu – oglekļa, slāpekļa un fosfora savstarpējām attiecībām. Tās katrā var 

atšķirties. Kopumā procesi Rīgas līcī rāda, ka slāpekļa un fosfora savienojumu noārdīšana 

notiek ātrāk nekā oglekļa savienojumu noārdīšana un fosfora savienojumi tiek noārdīti ātrāk 

nekā slāpekļa savienojumi. Iespējams, tas netieši liecina par fosfora limitāciju Rīgas līcī.  

 

Lielākā daļa oglekļa un slapekļa sedimentos ir saistīta organiskajos savienojumos, taču 

fosfors sedimentos dominē neorganiskajā formā un veido vairāk nekā 50% no kopējā fosfora. 

Eitrofikācijas rezultātā Rīgas līcī ieplūst paaugstinātas barības vielu koncentrācijas, taču tas 

nerezultējās paaugstinātā barības vielu akumulācijā līča sedimentos, kā tas novērots citos 

Baltijas jūras reģionos. Tas izskaidrojams ar bentiskās faunas biomasas pieaugumu Rīgas līcī 

no 1950. līdz 1985.gadam (Gaumiga and Lagzdinsh, 1995), kas varēja izraisīt barības vielu 

aprites pieaugumu. Turklāt jāņem vērā baktēriju iesaistīšanās fosfora aprites ciklos. Baktēriju 

darbības rezultātā fosfors daļēji tiek noglabāts sedimentos. Savukārt skābekļa klātbūtne 

sedimentos samazina fosfora uzturēšanās laiku ūdens kolonnā, bet skābekļa trūkums 

sedimentos to palielina. 

 

Sedimentējoties organiskajām daļiņām, sedimentu virskārtā tiek novērots intensīvs skābekļa 

patēriņš, taču netiek novērota barības vielu izdalīšanās ūdenī. Tas liecina, ka notiek intensīva 

barības vielu iesaiste bentiskās infaunas organismos. Vasaras mēnešos samazinoties skābekļa 

daudzumam piegrunts slānī, sākas bentisko organismu atmiršana un barības vielas izdalās 

ūdenī. Amonija un fosfātu izdalīšanās ūdenī notiek pēc tam, kad skābekļa koncentrācijas 

sedimentu virskārtā nokrītas līdz 4mg/l, savukārt nitrāti tiek saistīti sedimentos. Savukārt 

aptuveni 80% bioloģiski pieejamā slāpekļa gadā atbrīvojas denitrifikācijas procesā (nitrātjoni 

tiek pārvērsti par slāpekļa gāzi) (Müller-Karulis, 2010). Līdzīgi kā visi procesi arī 

denitrifikācijas procesa intensitāte ir izteikti sezonāla (3.3.d.att.), visintensīvāk tā notiek 

oktobrī-novembrī. Denitrifikācijas procesā Rīgas līcī atbrīvojas ~4.6gN m-2 y-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3.d.att. Denitrifikācijas intensitātes sezonālā dinamika Rīgas līča centrālajā 

daļā 2011.-2012.gadā. 
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4. Jūras ekosistēmas dabas vērtību, ainavu un kultūras 
mantojuma raksturojums 
 

4.1. Planktona un bentosa biokopu sastopamība un izplatība 

 

4.1.1. Planktona biokopu raksturojums 
 

Pelagiālie biotopi raksturojami kā dinamiskas sistēmas, kurām raksturīgas intensīva ūdens 

apmaiņa, sezonālas ūdens temperatūras un barības vielu daudzuma izmaiņas, kā arī ūdens 

caurspīdības izmaiņas. Baltijas jūras un Rīgas līča pelagiāla biotopi ir relatīvi līdzīgi 

piekrastes daļā, kas aptver zonu līdz 12-14 m dziļumam, taču nozīmīgi atšķiras atklātajā daļā. 

Pelagiāla biotopos sastopamo sugu daudzveidība Rīgas līcī pētīta detalizēti, taču Latvijas 

ūdeņos Baltijas jūrā pēdējo desmit gadu novērojumi veikti tikai piekrastes daļā. 

 

Bakterioplanktons 

Bakterioplanktona raksturojumā sugu identifikācijai ir maza nozīme, tas parasti tiek 

raksturots no funkcionālo grupu aspekta. Izšķir vairākas baktēriju grupas: a) Saprofītiskās 

baktērijas, kas patērē viegli noārdāmās organiskās vielas; b) Sulfātreducējošās baktērijas; c) 

Lipolītiskās baktērijas, kas piedalās naftas produktu transformācijas procesā.; d) Baktērijas, 

kas piedalās naftas ogļūdeņražu noārdīšanā: parafīnoksidējošās baktērijas un 

ksiloloksidējošās baktērijas. Baktēriju daudzums ūdenī atkarīgs no viegli noārdāmo 

organisko vielu daudzuma ūdenī un temperatūras, gan arī variē sezonāli un pa gadiem. 

 

Kopējais baktēriju skaits Rīgas līcī variē no 0,03 - 4,5 milj.šūnu ml-1 (LHEI, 2003). 

Maksimālais baktēriju skaits parasti konstatēts līča piekrastes rajonos, īpaši lielo upju grīvu 

tuvumā (Daugava, Gauja), bet minimālais baktēriju kopējais skaits visbiežāk novērots līča 

atklātajā daļā un Irbes šaurumā. Lielākais baktēriju skaits konstatēts ūdens virsējā slānī, bet 

piegrunts slānī tas ir 2- 3 reizes mazāks. 

 

Lielāks saprofītisko baktēriju skaits vērojams upju grīvu rajonos vai lokāla piesārņojuma 

vietās, kur pieejams lielāks organisko vielu daudzums ūdenī. Lipolītiskās baktērijas ir 

izplatītas visā Rīgas līča akvatorijā, ūdens virsmas slānī. Rajonos ar paaugstinātu naftas 

produktu koncentrāciju, visbiežāk ostu tuvumā un pie upju grīvām, lipolītiskās baktērijas var 

veidot līdz 48% no kopējā baktēriju skaita. Maksimālais parafīnoksidējošo un 

ksiloloksidējušo baktēriju skaits sastopams piesārņotos rajonos ūdens un atmosfēras 

robežvirsmas slānī, taču jau 0,5 m dziļumā šo baktēriju skaits samazinās par kārtu. 

 

Baltijas jūras piekrastes rajonā vislielākais baktēriju daudzums parasti konstatēts rajonā 

Liepāja-Pape, vasaras otrajā pusē. Līdzīgi kā Rīgas līcī, arī Baltijas jūrā konstatētas 

saprofītiskās, lipolītiskās, parafīnoksidējošās, polihlorbifenila (PHB) oksidējošās, 

benz(a)pirēnoksidējošās, ksiloloksidējošās baktērijas. Saprofītu skaita sadalījums ir 

analoģisks baktēriju kopējam skaitam. Mikroorganismu daudzums un aktivitāte raksturo 

Baltijas jūras piekrastes ūdeņus kā mezotrofus – biogēniem vidēji bagātus ūdeņus. Baltijas 

jūras atklātajā daļā baktēriju kopējā skaita dinamika seko temperatūras dinamikai, ar 

minimālajām vērtībām ziemā, bet maksimālajām vasarā. Baktēriju izvietojums ūdens masā 

ziemā ir samērā viendabīgs, bet vasarā baktēriju skaita maksimums novērojams ūdens virsējā 

slānī. Novērojumi liecina, ka naftas ogļūdeņražus oksidējošās baktēriju maksimālais blīvums 
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konstatēts Gotlandes ieplakas centrālā daļā, kas ir aktīvs zivju nozvejas un kuģošanas rajons. 

Baktēriju skaits korelē ar naftas piesārņojuma koncentrācijām šai rajonā.  

 

 

Fitoplanktons 

Fitoplanktona dinamiku Rīgas līcī ietekmē ūdens masu dinamika, termālā stratifikācija, 

pieejamais barības vielu daudzums un apgaismojums. Rīgas līča ūdeņos eifotiskais slānis jeb 

maksimālais gaismas iespiešanās dziļums, kurā var notikt fitoplanktona fotosintēze ir 

aptuveni 10m. To nosaka galvenokārt izšķīdušo lielmolekulāro organisko vielu daudzums 

ūdenī, kas ūdenim piešķir brūnu nokrāsu. Dziļākos ūdens slāņos fotosintēze nevar notikt. Visi 

faktori, kas ietekmē fitoplanktona attīstību mainās sezonāli, tāpēc arī fitoplanktona dinamikā 

vērojama sezonalitāte.  

 

Rīgas līcī konstatētās fitoplanktona sugas pārstāv galvenokārt 5 klases: cianobaktērijas 

(Cyanophyceae), kramaļģes (Bacillariophyceae), dinoflagelāti (Dinophyceae), kriptofītaļģes 

(Cryptophyceae), zaļaļģes (Chlorophyceae). Pavasarī palielinoties apgaismojuma intensitātei 

un sākoties ūdeņu iesilšanai attīstās fitoplanktona pavasara ziedēšana. Šai periodā ūdenī ir 

augstas barības vielu koncentrācijas, kas remineralizētas ziemas periodā, kā arī pavasara palu 

laikā upes ienes papildus biogēnu koncentrācijas. Šai laikā dominējošā fitoplanktona grupa ir 

kramaļģes (80-93% no kopējās biomasas). Kramaļģes strauji patērē biogēno vielu krājumus 

un kramaļģu ziedēšanas beigās sāk attīstīties dinoflagellāti, kā arī autotrofais ciliāts 

Mesodinium rubrum. Pavasara fitoplanktona attīstība sākas no piekrastes, kur ūdens masas 

sasilst un stabilizējas ātrāk. Fitoplanktona attīstība piekrastes rajonā ir ilgāka nekā dziļūdens 

daļā, jo piekrastē fitoplanktona attīstību veicina palielinātās upju atnesto biogēnu 

koncentrācijas. 

 

Pēc pavasara „ziedēšanas”, kad fitoplanktona biomasa ir sasniegusi savas maksimālās 

vērtības, bioloģiskā produktivitāte strauji krītas. Posmā starp pavasara fitoplanktona attīstības 

maksimumu un vasaras fitoplanktona attīstību, Rīgas līcī attīstās kriptofītaļģes, sīki 

dinoflagellāti un zaļaļģes, kas daļēji var izmantot organiskās vielas, kas palikušas ūdenī, 

sākoties pavasara fitoplanktona sugu atmiršanai, dekompozīcijai un sedimentācijai.  

 

Vasaras fitoplanktona attīstība iezīmējas ar sugu sastāva izmaiņām. Vasaras periodā attīstās 

sugas, kam nepieciešama augstāka ūdens temperatūra (>16°C). Šai laikā fitoplanktonā 

konstatē cianobaktērijas, dinoflagelātus zaļaļģes, kriptofītaļģes. Vasarā Rīgas līcī ir arī 

vislielākā potenciāli toksisko aļģu sugu daudzveidība. Rudenī sākoties ūdens atdzišanai, 

notiek konvektīvā sajaukšanās un termoklīna izzušana, kā arī bagātināšanās ar biogēniem no 

piegrunts slāņa. Šai periodā ūdens virsējos slāņos atgriežas kramaļģes, kā arī nereti turpina 

attīstīties vasaras cianobaktērijas un zaļaļģes, tomēr samazinoties apgaismojumam un 

temperatūrai, dominanci gūst kramaļģes. Fitoplanktona rudens attīstība sākas Rīgas līča 

piekrastē ar aļģu attīstības kulmināciju oktobra otrajā dekādē un noslēdzas atklātajā daļā, 

sasniedzot maksimumu novembra trešajā dekādē. Ziemā ūdens masām atdziestot un vēl 

vairāk samazinoties gaismas intensitātei fitoplanktona fizioloģiskā aktivitāte ievērojami 

krītas. Ziemā fitoplanktona biomasas ir ļoti zemas. Sugu sastāvā dominē kramaļģes, nelielos 

daudzumos sastopami dinoflagelāti, kriptomonādas, zaļaļģes, cianobaktērijas. 

 

Baltijas jūras piekrastes fitoplanktonā tāpat izdalāmas 5 taksonomiskās grupas, kuru 

īpatsvars fitoplanktonā mainās sezonāli. Pavasarī, pieaugot Saules radiācijai un sākoties 

virsējo ūdens slāņu iesilšanai, sāk attīstīties kramaļģes. Ziedēšanas beigu fāzē attīstību uzsāk 

dinoflagellāti. Sugu kvalitatīvais sastāvs Baltijas piekrastes dažādos rajonos ir atšķirīgs. 

Vislielākais sugu skaits atrodams piekrastes dienvidu daļā pie Nidas, kur konstatē līdz 85 

fitoplanktona sugām. Tas izskaidrojams ar saldūdens sugu klātbūtni, kas ienestas no Kuršu 
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jomas, kā arī paaugstinātām biogēnu koncentrācijām. Fitoplanktona biomasa vasarā jūras 

piekrastē var būt līdz 2 kārtām zemāka nekā Rīgas līcī. Baltijas jūrai raksturīgo ziedēšanu 

izraisošo cianobaktēriju Aphanizomenon flos-aquae un Nodularia spumigena biomasa 

piekrastē parasti nav augsta, izņemot dienvidu daļā pie Nidas. Rudenī fitoplanktona biomasa 

ir zema un tajā dominē kramaļģes. Ziemas fitoplanktonā ietilpst ekoloģiski dažādas sugas un 

to kopējā bioloģiskā produktivitāte ir zema. 30-50% no tās veido kramaļģes, starp kurām 

sastopamas kā pavasara, tā arī rudens sugas.  

 

Zooplanktons 

Mezozooplanktona kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs Rīgas līcī mainās atkarībā no 

sezonas un atrašanās vietas – piekrastē vai atklātajā daļā. Līča mezozooplanktona sugas 

iedalāmas trīs taksonomiskajās grupās – airkājvēži (Copepoda), kladoceras (Cladocera), 

virpotāji (Rotatoria). Planktona cenozē ietilpst arī bentisko dzīvnieku – vēžveidīgo, 

gliemeņu, daudzsartārpu planktoniskās stadijas jeb meroplanktons (apzīmēts ar Varia). 

Ziemas laikā zooplanktonā galvenokārt sastopami airkājvēži, nelielā skaitā arī virpotāji un 

daudzsartārpu planktoniskās kāpuru stadijas. Parasti augstākās zooplanktona koncentrācijas 

novērojamas līča piekrastē. Agrā pavasarī, ja līcis nav bijis aizsalis, zooplanktona cenozē līcī 

ir liels airkājvēžu naupliju (kāpuru) skaits, veidojot 50- 80% no kopējā organismu 

daudzuma.. Nelielā skaitā novērotas arī siltākus ūdeņus mīlošas kladoceru, virpotāju un citu 

vēžveidīo sugas. s. Atklātajā daļā attīstība sākas vēlāk nekā piekrastē atšķirīgā temperatūras 

režīma dēļ. Vasaras laikā zooplanktona cenozi būtiski papildina siltus ūdeņus mīlošas 

kladoceru sugas un virpotāji. Sugu sastopamība līča piekrastē un atklātajā daļā atšķiras 

nedaudz, uz dažu saldūdens sugu rēķina, kas nelielā skaitā novērojamas tikai piekrastē. Taču 

visās līča daļās sastopami arī saldūdenim tipiskie vēžveidīgie Cyclops sp. Vasarā novērojams 

vislielākais sugu skaits un visaugstākās kopējās biomasas vērtības un no tām termofilās sugas 

veido 50 – 70 %. Rudens sākumā zooplanktona cenozē līča piekrastē joprojām sastopamas 

vasarai raksturīgās termofilās kladoceru un virpotāju sugas. Taču biomasas aspektā dominē 

airkājvēžu sugu dažādu vecuma attīstības stadiju īpatņi. Rudens gaitā termofilās sugas 

pakāpeniski izzūd no cenozes un novembrī līča visās daļās jau raksturīga ziemas situācija – 

kvantitatīvi ticami pārstāvēti airkājvēžu sugu naupliji un dažādu attīstības stadiju kopepodīti, 

kā arī virpotāji nelielā daudzumā. 

 

Baltijas jūras mezozooplanktona cenozei raksturīga tāda pati taksonomiskā struktūra un 

sezonālā mainība kā Rīgas līcī. Ziemā un agrā pavasarī jūras piekrastē konstatējami 

daudzsartārpu planktoniskie kāpuri,gan saldūdens, gan iesāļūdens, gan jūras kompleksa 

airkājvēžu sugas. Šajā sezonā daudzsartārpu planktoniskie kāpuri var veidot līdz 80% no 

kopējās biomasas. Pavasarim turpinoties, sākas intensīva virpotāju un airkājvēžu attīstība. 

Vasaras sākumā parādās dažādas kladoceru sugas un virpotāji. Jūlijā parasti novērojams 

kladoceru skaita un biomasas maksimums.. Augustā konstatējamas arī medūzas Aurelia 

aurita. Sugu sastopamība jūras piekrastē ļoti atkarīga no vēja un straumju iedarbības, tāpēc 

nereti konstatēto taksonu skaits un kvantitatīvās vērtības ir līdz četras-piecas reizes zemāki 

nekā analogos apstākļos Rīgas līcī. Jūras piekrastes rudens cenozē, no kuras izzudušas 

termofilās sugas, parasti novēro trīs - četras airkājvēžu sugas un meroplanktonu - 

daudzsartārpu kāpurus. Jūras piekrastes apstākļi - temperatūra un sāļums bieži vien nav 

optimāli ne iesāļūdens, ne jūrai tipisko sugu attīstībai, tāpēc īpatņu daudzums ir neliels.  

  

Daudzgadīgās tendences 

Svarīgākie pelaģisko zivju, it īpaši reņģes, barības avoti ir liela izmēra airkājvēzis 

Limnocalanus macrurus un maza izmēra airkājvēži Acartia sp. un Eurytemora affinis. Šīs ir 

dominējošās sugas kopējā zooplanktona biomasā un būtiski barības ķēdes elementi. Kopš 

1980. gadiem Limnocalanus macrurus no planktona cenozes bija praktiski izzudis, bet kopš 

2003. gada ir notikušas izmaiņas un tā biomasa ir ievērojami pieaugusi (4.1.a. attēls). Šobrīd 
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nav skaidrs, kādi faktori nosaka šīs atslegas sugas dinamiku Rīgas līcī, bet iespējams, tā 

izdzīvotību ir veicinājušas pēdējo gadu aukstās ziemas, Limnocalanus macrurus ir liela 

izmēra glaciālais relikts. 

 
4.1.a.attēls. Dominējošo kalanoīdu Acartia sp., Eurytemora affinis un Limnocalanus 

macrurus maija biomasas dinamika Rīgas līča centrālajā daļā (1993.-2013.g.) 

 

Izmaiņas zooplanktona cenozē veicina svešo sugu introdukcija Baltijas jūrā. Tiek uzskatīts, 

ka ar kuģu balasta ūdeņiem atvestā Ponto-Kaspijas reģiona izcelsmes plēsīgā kladocera 

Cercopagis pengoi, Rīgas līcī ir dramatiski samazinājusi vietējas sugas Bosmina coregoni 

skaitu. Dati rāda, ka B. coregoni skaits ir statistiski būtiski samazinājies Rīgas līča ZA daļā, 

salīdzinot ar pirms invāzijas laiku, bet šāda saistība netika atrasta ar citām vietējām kladoceru 

sugām vai kopepodu nauplijiem. Cercopagis pengoi un Bosmina coregoni vasaras dinamika 

attēlota 4.1.b. attēlā. 

 

 
4.1.c. Dominējošo kladoceru Bosmina coregoni un Cercopagis pengoi vasaras biomasas 

dinamika Rīgas līča centrālajā daļā (1993.-2013.g.) 

 

4.1.2. Bentosa biokopu raksturojums 
 

Bentosa biocenožu izplatību nosaka grunts tips (mīkstās gruntis, cietās gruntis), kā arī to 

dziļuma izvietojums, grunts struktūra, viļņi, straumes un citi hidroloģiskie un ģeoķīmiskie 

faktori. Rīgas līča un Baltijas jūras ūdeņos bentisko biotopu substrāts pēc struktūras mēdz būt 

ļoti dažāds - smilšains, dūņains, akmeņains, oļains, ar jauktu sedimentu sastāvu vai klāts ar 

granti, gliemežvākiem, dolomītiezi, smilšakmeni.  
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Rīgas līcī lielāko daļu aizņem mīksto grunšu biotopi, kas atrodas 7 – 50 m dziļuma zonā un 

atkarībā no substrāta un skābekļa apstākļiem, iedalāmi trīs galvenajās zonās. Piekrastes zonā 

7-13 m dziļumā grunti veido smiltis ar detrīta un dūņu piemaisījumu. Vietām sastopama tīra 

smilšaina grunts bez detrīta. Pārejas jeb tranzīta zonā no 21 līdz 32 m dziļumā grunti veido 

dūņas ar detrīta piemaisījumu, vietām dūņainas smiltis ar detrītu. Dziļūdens jeb akumulācijas 

zonā Rīgas līča centrālajā un rietumu daļās 41- 55 m dziļumā grunti veido dūņas un melnās 

dūņas, dziļākajā daļā reizēm konstatēti bezskābekļa apstākļi ar sērūdeņraža uzkrāšanos. 

 

Cieto grunšu biotopi jeb visos Baltijas jūras apakšrajonos konstatētie akmeņu sēkļi (rifi) ir 

ģeoloģiskas izcelsmes akmeņains jūras biotops, kas dažādos bioģeogrāfiskajos rajonos 

veidojies īpaši unikāls un savdabīgs. Rīgas līcī akmeņu sēkļi atrodami rietumu piekrastē no 

Ģipkas līdz Upesgrīvai un austrumu piekrastē no Saulkrastiem līdz Ainažiem. Baltijas jūrā 

šobrīd zināmie akmeņu sēkļi atrodas rajonos no Nidas līdz Bernātiem, no Akmeņraga līdz 

Pāvilostai un Irbes šauruma sēkļi.  

 

Zoobentoss 

Rīgas līcī mīksto grunšu bentisko organismu skaits ir ap 20 taksoniem - 4 sugas no 

vēžveidīgo grupas, 6 sugas no gliemju grupas, 6 sugas no tārpveidīgo grupas (daudzsartārpi 

un mazsartārpi) un 4 taksoni no citām grupām. Smilšainās gruntīs pārsvarā sastopama 

gliemene Macoma balthica, daudzsartārpi Hediste diversicolor, Pygospio elegans un 

Oligochaeta. Dūņās dominē Crustacea pārstāvji: Monoporeia affinis, Pontoporeia femorata 

un Saduria entomon. Mīkstajās gruntīs Rīgas līcī nosacīti var izšķirt divus makrozoobentosa 

biotopus: Marenzelleria biotops, kur gan pēc skaita, gan biomasas dominējošā suga ir 

sānpelde Monoporeia affinis un procentuāli M. affinis veido 80–90% no kopējā zoobentosa 

skaita, un Macoma biotops, kur  dominējošā suga ir Macoma balthica, kas veido 3–51% no 

kopējā zoobentosa skaita.   

 

Mīksto grunšu bentisko organismu skaitam un biomasai Rīgas līča dienvidu daļā vērojamas 

izteiktas daudzgadīgās svārstības (4.1.d.attēls).  
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4.1.d. attēls. Daudzgadīgās makrozoobentosa galveno grupu skaita (stabiņi) un kopējās 

biomasas (līkne) izmaiņas Rīgas līča dienvidu piekrastē.  

 

Galvenās bentosa grupas, kurām vērojamas izmaiņas ir gliemenes, vēžveidīgie un 

daudzsartārpi. Kopš 20.gs. 80.gadiem bentosa organismu biomasas bija vidējas un  >50% no 

īpatņu skaita veidoja gliemenes Macoma balthica, bet pārējo sānpeldes   Monoporeia affinis 

un citi. No 1985.-1992.gadam, kad tika konstatēta Rīgas līča maksimālā eitrofikācijas pakāpe 

un bieži novērojams skābekļa trūkums piegrunts slāņos, bentosa organismu skaits un 

biomasas strauji saruka. Skābekļa režīmam uzlabojoties, Rīgas līcī bentisko organismu skaits 

un biomasa atjaunojās, bet bija notikušas ievērojamas sugu sastāva izmaiņas. Deviņdesmito 

gadu sākumā Rīgas līcī tika konstatēta svešā daudzsartārpu suga Marenzelleria viridis, kas 

savu maksimumu sasniedza 1996.-1998. gados. Pēdējos gados M. viridis skaits turpina 

pieaugt un pašlaik veido aptuveni 65% no makrofaunas skaita un 10% no biomasas. Šobrīd 

grunts bezmugurkaulnieku skaita un biomasas pieaugums piekrastes rajonā, kā arī sānpelžu 

īpatsvara samazinājums, liecina par pieaugošiem eitrofikācijas procesiem Rīgas līcī. 

 

Daudzgadīgā skatījumā dziļūdens zonā līdz astoņdesmito gadu beigām pēc skaita absolūti 

dominēja sānpeldes – līdz 1980.g. M. affinis un P. femorata, bet sākot ar 1981.g. – tikai M. 

affinis. Deviņdesmito gadu sākumā šajā, tāpat kā lielākajā Rīgas līča daļā, strauji kritās 

zoobentosa skaitliskie rādītāji un lielāko daļu no biomasas veidoja vēžveidīgais Saduria 

entomon. Kopš 2001. g. novērots, ka makrofaunas skaitliskie rādītāji atkal pieaug. 

 

Rīgas līcī Akmeņu sēkļu grunts substrāts ir ļoti neviendabīgs – cietie pamatiežu un 

nogulumiežu akmeņi mijas ar grants un smilšu laukumiem, kā rezultātā cieto grunšu biotopu 

dominējošo organismu izplatība ir nevienmērīga. Akmeņu sēkļu stiepjas gar Rīgas līča 

rietumu un austrumu daļu dziļumā no aptuveni 8 m līdz 15-18 m. Makrozoobentosa 

sabiedrību akmeņu rifos veido ap 30 bezmugurkaulnieku taksonu, kas ir augsta sugu 

daudzveidība. Vienas no dominējošām sugām ir gliemenes Mytilus trossulus un Dreissena 

polymorpha un sprogkājvēžu jeb jūras zīles Balanus improvisus kolonijām,  

 

Baltijas jūras piekrastē 8-14 m dziļumā grunti veido smiltis ar detrīta un dūņu piemaisījumu. 

Vietām sastopama tīra smilšaina grunts bez detrīta. Mīksto grunšu bentisko organismu sugu 

skaits šeit ir 20 makrozoobentosa taksoni. 5 sugas ir no vēžveidīgo grupas, 7 sugas no 

gliemju grupas, 6 sugas no tārpveidīgo grupas (daudzsartārpi un mazsartārpi) un 2 taksoni no 

citām grupām. Gliemji pēc skaita vidēji ir 52%, bet pēc biomasas 89% no makrofaunas. 

Daudzsartārpi un mazsartārpi aizņem 41% no kopējā zoobentosa skaita un 9% no kopējās 

biomasas. Vēžveidīgo daļa no kopējā skaita ir 7% un 1% no kopējās makrofaunas biomasas. 

Pēc biomasas dominējošās sugas piekrastes zonas stacijās ir gliemenes: Macoma balthica 

īpatsvars ir no 5% līdz 90% no biomasas un sastopamības biežums šajā zonā ir 100%. 

Cerastoderma glaucum īpatsvars ir līdz 48%, vidēji 27%. Otra visbiežāk sastopamā bentosa 

suga ir daudzsartārps Marenzelleria viridis. M. viridis veido no 1% līdz 30% no biomasas un 

tā sastopamības biežums 100%. Pēc skaita dominējošā bentosa sugas jūras piekrastē ir Mya 

arenaria un Hydrobia sp. Mya arenaria sastopamības biežums ir 88%, bet Hydrobia sp. - 

100%. Lielākie makrozoobentosa skaitliskie rādītāji konstatēti pie Latvijas - Lietuvas 

robežas, bet vismazākie – pie Pāvilostas. 

 

Cieto grunšu bentosa pētījumi veikti Baltijas jūras piekrastes dienviddaļā, aizsargājamā jūras 

teritorijā „Nida - Pērkone”. Šeit 80% no teritorijas klāj akmeņu sēkļi, bet pārējo teritorijas 

daļu pie krasta līnijas veido dzīvotnes uz mīkstām gruntīm.. Akmeņu sēkļi (rifi) Nidas– 

Pērkones rajonā, pēc patreizējām zināšanām, ir visizcilākie šādu dzīvotņu piemēri Latvijas 

teritoriālajā jūrā – viena no bioloģiski daudzveidīgākajām un dabas aizsardzībai 

nozīmīgākajām teritorijām Baltijas jūras atklātās daļas piekrastē. Bioloģisko daudzveidību 
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šeit nodrošina mozaīkveida grunts augu un dzīvnieku sabiedrības. Dominējošās 

makrozoobentosa sugas ir divvāku gliemene Mytilus trossulus un sprogkājvēži Balanus 

improvisus. Taču līdz ar šīm sugām, mazākos daudzumos sastopamas citas bentisko 

bezmugurkaulnieku sugas.  

 

Bangu zonas bentosa sabiedrība, kurā kopumā tika konstatētas 24 sugas. Pēc biomasas šeit 

dominē jūras zīle Balanus improvisus, kuras īpatsvars no kopēja bentosa skaita un biomasas 

bija attiecīgi 26% un 93%. Parastā ēdamgliemenes (Mytilus trossulus) skaits un biomasa bija 

attiecīgi 22% un 2%. Šī bezmugurkaulnieku sabiedrība tika novērota 4.2 m dziļumā. Pārejas 

sabiedrība no bangu zonas uz piekrastes bentosa sabiedrību un tika novērota 5 m dziļumā. Šai 

grupā tika konstatētas jau 28 sugas. Pēc skaita šeit dominēja maza izmēra daudzsartārpa 

Fabricia sabella īpatņi, aizņemot līdz 47% no kopējā bentosa skaita. Parastā ēdamgliemene 

dominē pēc biomasas (85%), aizņemot pēc skaita tikai 7%. Piekrastes bentosa sabiedrības, 

kura tika novērota 7 m dziļumā paraugos tika noteikti 22 makrozoobentosa taksoni. Pēc 

skaita un biomasas šajā makrofaunas sabiedrībā dominēja parastā ēdamgliemene (Mytilus 

trossulus), kas aizņēma 89% no bentosa skaita un 93% no kopējās bentosa biomasas. Bentosa 

sabiedrībā, kura tika novērota dziļuma intervālā no 10 līdz pat 20.3 m taksonu skaits 

svārstījās no 21 līdz 32. Dominējošo lomu aizņēma parastā ēdamgliemene, kuras īpatsvars 

pēc skaita bija no 66% līdz 81%, bet īpatsvars pēc biomasas no 91% līdz 97% (LHEI, 2014 

(2013.gada pārskats)) . 

 

 

Fitobentoss 

Fitobentosa sabiedrību uz cietā substrāta Rīgas līcī veido ~ 16 sugas, kuru sastāvs un pār-

klājums katrā konkrētā vietā atkarīgs no substrāta struktūras, viļņu iedarbības un attāluma no 

smilšainajiem laukumiem.  

 

Rīgas līcī kopumā biomasas ziņā dominējošā fitobentosa suga ir daudzgadīgā brūnaļģe Fucus 

vesiculosus (pūšļu fuks). Fucus izplatības dziļuma intervāls ir 1,5–5,5 m, bet lielākās audzes 

veidojas 3–4 m dziļumā, kur tas pārklāj līdz 50% substrāta. Fucus vesiculosus ir viena no 

strukturāli nozīmīgākajām fitobentosa sugām Baltijas jūrā, tās audzes veido nozīmīgas nārsta 

vietas reņģei Clupea harengus membras, patvērumu un substrātu dažādām fitobentosa un 

zoobentosa sugām, kas savukārt var kalpot par barības resursu zivju mazuļiem un putniem 

(piemēram, lielajai gaurai Mergus merganser, gaigalai Bucephala clangula) (HELCOM, 

2009a). No epifītiem uz Fucus talliem bieži sastopama brūnaļģe Elachista fucicola, sārtaļģes 

Ceramium spp. un Polysiphonia spp., no bezmugurkaulniekiem apaugumus veido jūraszīle 

Balanus improvisus, sūnenis Electra crustulenta, hidrozojs Cordylophora caspia. Savukārt 

kustīgie neliela izmēra bezmugurkaulnieki, kā vienādkājvēži Jaera albifrons, Idotea chelipes, 

sānpeldes Gammarus spp., šajās Fucus veidotajās dzīvotnēs rod patvērumu no plēsējiem un 

aktīvas hidrodinamikas, kā arī barojas ar pavedienaļģēm. Stabilu un veselīgu Fucus 

populāciju attīstību Mērsraga–Engures piekrastē sekmē līcim raksturīgā samazinātā viļņu 

darbības ietekme, savukārt to kavēt var viengadīgo pavedienaļģu noēnojums, kas pieaug 

eitrofikācijas rezultātā, un konkurence par substrātu, kā arī palielināts sedimentācijas apjoms 

un samazināta ūdens gaismas caurlaidība.  
 

Starp sārtaļģēm Ceramium tenuicorne, neņemot vērā to smalko pavedienu struktūru, dominē 

kā sastopamības un pārklājuma, tā arī biomasas ziņā. Mērsraga–Engures piekrastē konstatēts 

tās izplatības dziļums 0,7–8 m robežās, bet 3–6 m dziļumā aļģes pārklājums var sasniegt pat 

40%. Otra pavedienveidīgo sārtaļģu ģints Polysiphonia spp. sastopama līdzīgā dziļuma 

intervālā, bet ar mazāku biomasu, savukārt Coccotylus truncatus konstatēta vien atsevišķu 

eksemplāru veidā dziļākajos ūdeņos (> 9 m). 4–7 m dziļumā reizēm salīdzinoši lielu biomasu 
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un līdz 10% pārklājuma var veidot daudzgadīgā sārtaļģe Furcellaria lumbricalis, kurai daudz 

lielāks īpatsvars un ekoloģiskā nozīme gan ir Baltijas jūras atklātajā piekrastē.  

 

Starp seklākajos ūdeņos augošajām zaļaļģēm, ievērojami dominē pavedienaļģe  Cladophora 

glomerata. Vasaras mēnešos 0,5–2 m dziļumā tā var pārklāt pat 70% substrāta, attiecīgi 

dominējot arī pēc stiprākiem vējiem izskalotajā aļģu masā. Rīgas līča piekrastes seklūdens 

joslā (līdz ~ 0,5 m) bagātīgas audzes veido arī mieturaļģes (Chara spp.) un augstākie ūdens 

augi – purva diedzene Zannichellia palustris, glīvenes Potamogeton spp. –, kuras aug uz 

mīkstajām gruntīm.  

  

Atklātās Baltijas jūras piekrastē fitobentoss atrodams tikai uz cietā substrāta, jo biotopi ar 

mīksto substrātu ir pakļauti intensīvai viļņu iedarbībai. Bioloģisko daudzveidību šeit 

nodrošina mozaīkveida grunts augu un dzīvnieku sabiedrības – akmeņu sēkļu rajoni, kuri 

joslveidīgi klāti ar zaļaļģu Cladophora glomerata un Cladophora rupestris audzēm (3- 4 m 

dziļumā) un blīvas sārtaļģu Furcellaria lumbricalis audzes, kas atrodas 4- 8 m dziļumā, 

pārklājot 20- 70% akmeņu sēkļu (rifu) virsmas, un ir uzskatāmas par akmeņu sēkļu 

produktīvāko zonu. 8 - 12 m dziļumā makrofītaļģu biomasa samazinās, šeit kopā ar 

Furcellaria lumbricalis sastopamas brūnaļģes Batersia arctica un sārtaļģes Coccotylus 

truncatus, kas atsevišķās vietās sastopamas 17 m un pat 19 m dziļumā. Makrofītaļģu klātās 

teritorijas mijas ar laukumiem, kas klāti ar divvāku gliemenēm Mytilus trossilus, kā arī ar 

vēžveidīgjiem Balanus improvisus.  

 

Bioloģiski daudzveidīgākās un dabas aizsardzībai nozīmīgākās dzīvotnes ir iekļautas Jūras 

Aizsargajamajās Teritorijās „Nida – Pērkone”, „Pavilosta – Akmeņrags” un „Irbes šaurums”  

Izvērtējot Baltijas jūras atklātās piekrastes pieejamos datus un iespējamās tendences, ir 

konstatēts, ka notiek pakāpeniska dzīvotnes pārveidošanās un tās fragmentācija. Vietās, kur 

sākotnēji atradušās blīvas sārtaļģu Furcellaria lumbricalis audzes, tagad vērojami atsevišķi 

fragmentāri makrofītaļģu laukumi. Lai gan makrofītaļģu sugas Baltijas jūras austrumu daļā ir 

izturīgas pret eitrofikāciju, jo sārtaļģu maksimālais izplatības dziļums pēdējos 40 gados nav 

mainījies, pētījumi rāda, ka dzīvotnes degradācijā būtiska nozīme ir smilšu abrāzijas efektam 

un atklātai iedarbībai pakļautā laukuma lielumam. Rezultātā dzīvotni stipri ietekmē viļņu 

augstums un vētru biežums, kas ir klimata izmaiņas sekas. 

 
 

4.2. Jūras zīdītāju sastopamība un izplatība 
 

Baltijas jūrā sastopamas trīs roņu sugas – pelēkais ronis Halichoerus grypus, pogainais ronis 

Phoca hispida un plankumainais ronis Phoca vitulina. Visizplatītākais ir pelēkais ronis un ap 

1900.gadu Baltijas jūrā pelēko roņu populāciju veidoja aptuveni 90,000 dzīvnieku, kam 

sekoja dramatiska populācijas samazināšanās līdz pat 3,000 dzīvniekiem 1970-to gadu vidū, 

kas bija rezultāts intensīvai roņu medīšanai un vides piesārņojumam. Šobrīd novērtēts, ka 

pelēko roņu populācija Baltijas jūrā ir aptuveni 16,000 īpatņu.  

 

Latvijas ūdeņos visbiežāk sastopams ir pelēkais ronis, daudz retāk pogainais ronis. 

Plankumainais ronis Latvijas piekrastē novērots vien tikai dažas reizes. Roņi Latvijas ūdeņos 

uzturas migrāciju un barošanās laikā, tiem šeit nav pastāvīgas populācijas, jo nav pieejamas 

piemērotas vairošanās vietas. Roņu uzskaite Latvijas ūdeņos ir ļoti neregulāra, pamatā dati 

iegūti no iedzīvotaju, zvejnieku un zvejas rīkos bojāgājušo dzīvnieku novērojumiem. Laika 

periodā no 1999.-2004. gadam reģistrēti 344 roņi, no kuriem tikai pieci konstatēti kā pogainie 

roņi. Pārejie ir pelēkie roņi vai arī sugu nav bijis iespējams identificēt.     
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Salīdzinot Rīgas līci un atklāto Baltijas jūras daļu, lielāka roņu mirstība zvejas rīkos ir Rīgas 

līcī. Tas skaidrojams ar to, ka visaktīvākā piekrastes zveja notiek tieši Rīgas līča dienvidu 

piekrastē, kur vienlaikus norit arī intensīvākā roņu barošanās. Zvejnieku lomos roņi 

(lielākoties mazuļi) biežāk ir konstatēti tieši pavasara mēnešos. 79% gadījumu skaita, 

dzīvnieki ir gājuši bojā zivju murdos un 15% gadījumu, galvenokārt mazuļi, ir gājuši bojā 

zivju tīklos. Lielā mērā tas ir saistīts ar zvejošanas intensitāti, jo pavasara mēnešos notiek 

daudz aktīvāka zvejošana ar murdiem nekā pārējā gadā (Jūras Vides Stavokļa sākotnējais 

novērtējums, 2012). 

 

4.3. Jūras un piekrastes mitrāju putnu sastopamība un izplatība 
 

Informācija par jūras un piekrastes mitrāju putnu sastopamību un izplatību ir sagatavota 

balstoties uz līdzšinējo pētījumu datiem, kas aptverot laika periodu no 1993. līdz 2014. 

gadam, t.sk.:  

 Wetlands International ziemojošo ūdensputnu uzskaites novērojumiem no krasta 

janvārī (1993.-2009.g.);   

 Uzskaitēm no krasta vasarā LVAF finansētā jūras bioloģiskās daudzveidības 

monitoringa ietvaros (1999. -2001. , 2006.g); 

 Uzskaites no kuģa 10-30 m dziļuma zonā 1993./1994.g.; 

 Nīderlandes Vēstniecības finansēto uzskaiti no kuģa 1998.g; 

 LIFE Dabas finansētā projekta „Aizsargājamās jūras teritorijas Baltijas jūras austrumu 

daļā” ietvaros veiktās uzskaites no krasta un no kuģa 2006 - 2007. g. ziemā, pavasarī 

un vasarā; 

 GORWIND projekta ietvaros veiktās uzskaites no lidmašīnas Rīgas līcī un Irbes 

šaurumā  2011.-2012.g.; 

 LIFE Bioloģiskās daudzveidības projekta „Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās 

daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai 

Baltijas jūrā (MARMONI)” ietvaros veiktās uzskaites no krasta un kuģa Irbes 

šaurumā un Rīgas līcī no 2011.-2014.g. ziemai. 

 

Līdz šim veiktie pētījumi sniedz informāciju par putnu sugu izplatību Rīga līcī, Irbes šaurumā 

un Baltijas jūras atklātās daļās teritoriālajos ūdeņos. Savukārt datu par Baltijas jūras atklātās 

daļas EEZ pagaidām nav pieejami. 

 

4.3.1. Putnu sugu daudzveidība un izplatība 
 

Sastopamo putnu sugu skaits un nozīmīgākās populācijas 

Latvijas teritoriālie un EEZ ūdeņi atrodas Baltijas - Baltās jūras migrāciju ceļā, un gada cikla 

laikā tur ir sastopamas vairums Latvijā sastopamo putnu migrantu sugu, ieskaitot 

zvirbuļveidīgos, kuri šķērso jūru savas migrācijas laikā. Teritoriju tieši izmanto ap 30 

ūdensputnu un jūras putnu sugu. 

 

4.3.a. tabula. Baltijas ūdeņos sastopamo putnu skaita vērtējums 

Suga Gadalaiks 

Rīgas līča Latvijas daļa* 
Baltijas jūra un Irbes 

šauruma R daļa** 

 95% conf. int.  

Estimate Min Max Estimate 

Kākaulis  

Clangula hyemalis 

Pavasaris 22005 n/a n/a  

Rudens 37204 27139 51000 Nav datu 
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Suga Gadalaiks 

Rīgas līča Latvijas daļa* 
Baltijas jūra un Irbes 

šauruma R daļa** 

 95% conf. int.  

Estimate Min Max Estimate 

Ziema 9768 5541 17220  

Tumšpīles  

Melanitta spp. 

Pavasaris 28702 20236 40711  

Vasara 868 418 1801  

Rudens 47828 37782 60545 Nav datu 

Ziema 1038 388 2774  

Parastā pūkpīle 

Somateria mollissima 

Pavasaris 22 5 92  

Vasara 0 0 0  

Rudens 5 1 24 Nav datu 

Gaigala  

Bucephala clangula 

 

Pavasaris 307 118 799  

Vasara 4843 2144 10938  

Rudens 651 329 1288 Nav datu 

Ziema 1925 1070 3465  

Gauras  

Mergus spp. 

Pavasaris 139 n/a n/a  

Rudens 406 129 1277  

Ziema n/a n/a n/a  

Gārgales  

Gavia spp. 

 

Pavasaris 3196 2543 4031  

Rudens 1856 1172 2939 Nav datu 

Ziema 241 74 787 900-2000 

Jūraskrauklis 

Phalacrocorax carbo 

 

Pavasaris 1200 n/a n/a  

Vasara 3689 1763 7718  

Rudens 268 n/a n/a  

Ziema 0-20   0-500 

Mazais ķīris  

Larus minutus 

 

Pavasaris 2341 1288 4254  

Vasara 5796 n/a n/a  

Rudens 1187 n/a n/a  

Ziema     

Kajaks   

Larus canus 

Pavasaris 2618 1788 3833  

Vasara 6244 4365 8931  

Rudens 1289 1013 1641  

Ziema 1010 553 1844  

Sudrabkaija  

Larus argentatus 

 

Pavasaris 4393 2683 7191  

Vasara 16534 10065 27161  

Rudens 5312 2814 10026  

Ziema 3080 1075 8827  

Upes un jūras zīriņi Pavasaris 11 3 40  

Vasara 118 63 221  

Visi ūdensputni Pavasaris 47646 36385 62392  

Vasara 16109 1449 179087  

Rudens 49718 40211 61472  

Ziema 22063 n/a n/a  

Visas kaijas kopā Pavasaris 12514 9333 16779  

Vasara 43448 32391 58279  

Rudens 15112 10371 22020  

Ziema 4791 2633 9386  

*Projekta GORWIND dati, 2010-2012 

**Projektu LIFE MPA un MARMONI dati (tabula tiks precizēta) 

 

Sugu daudzveidības telpiskais un sezonālais raksturojums 

Atkarībā no savām uzbūves un fizioloģijas īpatnībām un iecienīto barības objektu uzvedības 

un pieejamības, sugas izvēlas dažāda dziļuma ūdeņus. Peldpīles, Aythya ģints nirpīles, 

gauras, gaigalas, jūraskraukļi parasti sastopami ne dziļāk par 10m izobātu. Vairums jūras pīļu 

(kākauļi, tumšās un melnās pīles) barojas ar grunts virskārtā sastopamajiem 

bezmugurkaulniekiem 10-20m dziļumā, bet visdziļāk uzturas pelāģisko zivju patērētāji 

gārgales un alki. Kaiju sugas, kas paļaujas tikai uz dabisko barību, sastopamas vienmērīgi 

(kajaks) vai barības objektu masveida uzturēšanās vietās (mazais ķīris migrāciju laikā), 
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savukārt kuģu ceļu, zvejas rajonu un ostu tuvumā (antropogēnā barība) pieaug sudrabkaiju 

skaits. Vislielākā sugu daudzveidība ir piekrastes joslā, bet mazāk sugu, toties lielākā skaitā, 

sastopamas pārsvarā 5-30 m dziļuma zonā.  

 

Lielākā daļa jūras ūdeņus izmantojošo putnu ligzdo citur un pie mums sastopami 

caurceļošanas laikā un ziemā. Caurceļošanas laikā jau klātesošajiem ziemotājiem pievienojas 

putni no Baltijas jūras rietumu apgabaliem, tāpēc pavasaros to skaits daudzām sugām ir 

visaugstākais.  

 

Arī vienas sezonas laikā putnu izplatība var mainīties. Grunts virskārtas iemītnieku patērētāju 

izplatība mainās atkarībā no barības bāzes noplicināšanās pakāpes – kad barības objekta 

biezība nokrītas zem vidējā, tiek meklētas jaunas, kaut grūtāk izmantojamas vietas (sezonas 

sākumā pīles uzturas seklākās vietās, bet pavasarī, kad tās izēstas, spiestas nirt dziļāk). 

Zivjēdāju izplatību nosaka to barības objektu izplatība un gada cikla notikumi. 

 

Vēl straujāk putnu izplatība var mainīties atkarībā no laika apstākļiem. Vispārīgais priekšstats 

par šo kustību, kāds valdīja gs. mijā, redzams 4.3.a. attēlā. 

 
 

 

Apzīmējumi: 

Ziemojošo kaiju barošanās 

migrācijas 

 

Ziemojošo jūras pīļu, gārgaļu un 

alku kustība, bēgot no 

aizsalušiem rajoniem 

 

Tālākais iespējamais jūras pīļu, 

gārgaļu un alku ceļš bargās 

ziemās 

 

4.3.a. attēls. Galvenie putnu migrācijas ceļi Baltijas jūrā (Vaitkus, 2001) 

 

 

Dažu nozīmīgāko sugu izplatība  

Par putnu izplatību Baltijas piekrastes EEZ daļā datu trūkst. Pārējā teritorijā, kombinējot 

projektu MARMONI (Rīgas līcis un Irbes šaurums, 2011-2013, aviouzskaites), GORWIND 

(Rīgas līcis un daļa Irbes šauruma 2010-2011, aviouzskaites), LIFE Eastern Baltic MPAs 

(visa piekraste 0-30m dziļuma zona, 2006-2008, uzskaites no kuģa), Durinck et al 1994 

(uzskaites no kuģa 1992-1993) un no krasta veikto uzskaišu datus (ziemā ilggadīgi visa 

piekraste, MARMONI pavasarī un vasarā), iespējams iegūt sugu izplatības kartes. 
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4.3.b. attēls. Gārgaļu Gavia spp. izplatība Latvijas ūdeņos ziemā 

 

 

 
4.3.c. attēls. Kākauļu Clangula hyemalis izplatība Latvijas ūdeņos ziemā 
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4.3.d. attēls. Melnās un tumšās pīļu Melanitta spp. izplatība Latvijas ūdeņos ziemā 

 

 
4.3.e. attēls. Melnā alka Cepphus grylle izplatība Latvijas ūdeņos ziemā 

 

 



43 

 

 
4.3.f. attēls. Mazā ķīra Larus minutus izplatība Latvijas ūdeņos ziemā 

 

Putniem nozīmīgas teritorijas  

Neskatoties uz lielo kustīgumu un sezonālajām izmaiņām, putnu koncentrēšanas vietas ir 

pārsteidzoši stabilas gadu no gada. Mainoties kopējam populāciju lielumam, var mainīties 

novērotais putnu skaits, bet teritorijas nozīmīgums saglabājas. Atpazīt un izdalīt putniem 

nozīmīgas vietas jurā palīdz tā saucamais jūras aizsardzības kritērijs (Marine Conservation 

Criterion, MCC). Tas nozīmē, ka putnu skaitam vietā jāpārsniedz 1% bioģeogrāfiskās 

populācijas, bet zemākajai biezībai jābūt vismaz četras reizes augstākai par sugas vidējo 

biezību reģionālajā (mūsu gadījumā – Baltijas) jūrā (Skov et al. 2007). Latvijas jūras ūdeņos 

putniem nozīmīgās vietas pēdējo reizi tika izvērtētas 2009. gadā, izmantojot 1.2.4.3.b. tabulā 

redzamās robežvērtības un izdalītas 7. attēlā redzamajās robežās 

 

4.3.b. tabula Atsevišķu sugu bioģeogrāfisko populāciju lielumi (pēc Wetlands International 

2006) un četrkāršota vidējā biezība (īp./km2) Baltijas jūrā (pēc Durinck et al. 1994.). 

Suga 1% populācijas 4D 
PNV, kurās putnu skaits un biezība atbilst šiem 

kritērijiem 

Gārgales 3000/3750 1 Rīgas līča rietumu piekraste 

Tumšā pīle 10 000 12 Rīgas līča rietumu piekraste, Irbes šaurums 

Melnā pīle 16 000 12 Irbes šaurums 

Kākaulis 20 000 50 Rīgas līča rietumu piekraste, Irbes šaurums 

Gaigala 11 500  1,64 
 

Lielā gaura 2700 0,97 Nida-Pape 

Mazais ķīris 1230 
 

Nida-Pape, Akmeņrags, Selga uz rietumiem no Tūjas, 

Rīgas līča rietumu piekraste, Irbes šaurums 

Lielais alks 1526 2 
 

Melnais alks 780 0,38 Irbes šaurums 
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4.3.g. attēls. Putniem nozīmīgas vietas Latvijas jūras ūdeņos pēc 2009. gada inventarizācijas 

 

Putnu sugu aizsardzībai izveidotās aizsargājamās jūras teritorijas 

Visas 5 putniem nozīmīgās vietas, kas pēc tobrīd pieejamajiem datiem atbilda MCC 

kritērijam, 2010. gadā ieguva juridisku aizsardzību – tika nodibinātas 5 Aizsargājamās Jūras 

Teritorijas ar kopējo platību 425 716 ha (sk. 4.3.c. tabulu) 

 

 

4.3.c. tabula. Putnu sugas, kuru aizsardzībai veidotas aizsargājamās jūras teritorijas 

 

Vietas nosaukums Suga Sezona 

1. Nida - Pērkone Mergus merganser Z 

 Larus minutus M 

2. Akmeņrags-Jūrkalne 

 Larus minutus M 

3. Irbes šaurums 

3.1. Gavia stellata/arctica M, Z 

3.2. Melanitta fusca M, Z 

3.3. Melanitta nigra M 

3.4. Clangula hyemalis M, Z 

3.5. Mergus merganser Z 

3.6. Larus minutus M 

3.7. Cepphus grylle M 

   

4. Rīgas līča rietumu piekraste  

4.1. Gavia stellata/arctica M, Z 

4.2. Melanitta fusca M, Z 

4.3. Clangula hyemalis M, Z 

4.4. Larus minutus M 

5. Selga uz rietumiem no Tūjas 

5.1. Gavia stellata/arctica M, Z 

5.2. Larus minutus M 
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4.3.2. Putnu sugu aizsardzības prasības un iespējamie konflikti 

saistībā ar saimniecisko darbību jūrā 

 
Putnu klātbūtne teritorijā un ziemošanas un apstājas vietu ilgtspējība iespējamas, pateicoties 

pietiekamai barības bāzei. Visi aizsardzības pasākumi, kas nodrošina zemūdens biotopu un 

zivju resursu saglabāšanos, sekmē arī putnu sugu daudzveidību un skaita stabilitāti. Tāpat 

nepieciešams nodrošināt šo resursu pieejamību un mazināt apstākļus, kas to izmantošanas 

laikā rada īpatņu fizioloģiskā stāvokļa pasliktināšanos vai pat nāvi. 

 

Ūdensputniem tiešu nāvi var izraisīt naftas produktu noplūdes no kuģu ceļiem (arī nelielas) 

un ogļūdeņražu ieguves rajonu izpētes vietām. Jo vairāk sava laika kāda suga pavada peldot 

un nirstot (gārgales, pīles, alki), jo šī nelaime bīstamāka.((Williams et al 1994), Oil 

Vulnerability Index). Putnu nāve zvejas ierīcēs ir atzīta un nopietna problēma visā pasaulē. 

Baltijas jūrā  visnopietnākā problēma ir žaunu tīkli. (Žydelis et al 2009, Žydelis et al 2013). 

Arī Latvijas ūdeņos zivjēdāju sugu (gārgales, melnie alki, dūkuri) un arī daļai bentosēdāju 

(kākaulis, tumšā pīle) galvenās uzturēšanās vietas pārklājas ar zivju nārsta un piekrastes 

zvejas rajoniem. Novērojama putnu bojāeja zvejas ierīcēs – īpaši martā-aprīlī, kad putnu 

skaits pieaug un īpaši žaunu tīklos ar vidēju un lielu acs izmēru. Visbiežāk iet bojā gārgales 

un kākauļi. Nepieciešams domāt par zvejas rīku selektivitātes uzlabošanu (Martin & 

Crawford 2015), lai izvairītos no augstas mirstības brīžos, kas ledus apstākļi un migrācijas 

gaita veicina augstākas putnu biezības zvejas rajonos. 

 

Pat vislabākie barības resursi var palikt neizmantoti un putni izsalkuši, ja cilvēku darbība 

rada traucējumu. Katra reize, kad putni spiesti pamest barošanās vietu, ir enerģijas zudums. 

Putni dažādi reaģē uz kuģu lielumu, ātrumu un parādīšanās biežumu, atkarībā no sugas un 

prasībām pēc enerģijas. Arī cilvēka aktivitātes var atšķirties ietekmes intensitātes ziņā, 

piemēram, atpūtas aktivitātes:  

 saistītas ar ātru kustību un lielu troksni (motorlaivas, ūdens slēpošana), 

 klusi, kustīgi objekti (burāšana, vindsērfings, airu laivas, kanoe) 

 maz kustību un trokšņa (nirēji, peldētāji) 

  aktivitātes krastā (makšķernieki, mednieki, putnu vērotāji u.c. tūristi) (Mathews 

1982). 

 

Novērots, ka regulāra vidējas intensitātes laivu kustība putnus uztrauc mazāk kā reti 

braucieni vai ļoti intensīva kustība un nelielas ātras laivas putni pacieš sliktāk kā lielāku 

kuģu, (t.sk. zvejas) regulāru kustību ierastos maršrutos. dažādas putnu sugas izrāda dažādu 

iecietības līmeni. Melnā pīle pamet barošanās vietu pat 2 km attālumā no kuģa vai lidmašīnas 

(Kaiser 2006), nākamās nervozākās ir gārgales, alki novērtēti kā vidēji bailīgi, bet dažādas 

kaijas vislabāk pacieš cilvēka klātbūtni (Garthe, Hűppop 2004). Gārgales ir ļoti tramīgas un 

jutīgas pret dažādiem vertikāliem elementiem. Vēja parka būvniecība un funkcionēšana to 

iecienītā barošanās rajonā vai migrācijā novestu pie biotopa zuduma un ilgtermiņā pie 

populācijas stāvokļa pasliktināšanās. Ūdensputni migrāciju laikā parasti izvairās no vēju 

parkiem, tāpēc to ietekme notiek galvenokārt kā biotopa zudums. Sīkie zvirbuļveidīgie putni 

un plēsīgie putni, kas nespēj strauji mainīt virzienu (zeltgalvītis lido, kurp vējš viņu nes), var 

iet bojā tiešā sadursmē ar vējdzirnavām. 
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4.4. Zivju sugu sastopamība un izplatība 

Pārskatā analizēta gan rūpnieciski nozīmīgāko, gan citu zivju sugu sastopamība jūras 

atklātajā daļā un piekrastē, izmantojot Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātniskā institūta BIOR un Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) zinātnisko 

pētījumu datus. Izmantojot pieejamos informācijas resursus, raksturotas zivju nārsta vietas, 

mazuļu uzturēšanās rajoni, zivju resursu, zvejas un akvakultūras attīstības tendences. 

 

Pamatojoties uz rūpnieciskās zvejas un zinātnisko pētījumu specifiku, pārskatā atsevišķi 

izdalīta informācija par Baltijas jūras atklāto un piekrastes daļu. Piekrastes daļa ir definēta kā 

atsevišķa ūdeņu daļa, kuras dziļums nepārsniedz 20 metru, izņemot seklūdens zonas, kas 

atrodas tālāk par 20 metru izobātu (MK noteikumi Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju 

teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos"). Pie atklātās daļas ūdeņiem, attiecīgi, 

pieskaitāmi Latvijas EEZ ūdeņi, kas neietilpst piekrastes daļā. 

 

Informācijas vizualizācijai izmantotas programmas R 3.1.2. (R Core Team 2014), Surfer 8 

(Golden Software 2002) un MapViewer 8.1 (Golden Software 2015). 

 

4.4.1. Zivju sugu sastopamība un izplatība Rīgas jūras līcī  
 

Kopumā Rīgas jūras līča atklātajā daļā konstatētas 27 zivju sugas. Par pastāvīgām 

uzskatāmas 11 zivju sugas - reņģe, salaka, brētliņa, lucītis, mazais jūrasgrundulis, plekstes, 

četrragu buļļzivs, sīga, asaris, trīsadatu stagars, un ķīsis. Uzskaišu rezultāti rāda, ka pēdējos 

10 gados Rīgas jūras līcī ir palielinājušās pelaģisko zivju (reņģe, brētliņa, salaka) un mencas 

koncentrācijas. Lucīša koncentrācija perioda sākuma bija augsta, bet pēc samazinājuma 

2009.-2012. gados, pēdējos divos gados atkal palielinājusies.  
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Bentisko zivju sugu sastopamības 

Rīgas jūras līča atklātas daļas bentisko zivju uzskaites reisi veikti izmantojot zinātnisko 

grunts trali laika posmā no 2004. līdz 2014. gadam. Zinātnisko reisu galvenais mērķis ir 

bentisko zivju uzskaite, tomēr paraugos ir sastopamas arī pelaģiskās zivis, kas dzīvo 

piegrunts slānī. Sugu sastopamība raksturota pēc biomasas, kas aprēķināta kā vidējais 

nozvejotais sugas kopsvars uz vienu tralējumu fiksētā laika vienībā (stunda). Lai attēlotu arī 

reto zivju sastopamību un to dinamiku, dati tika log-transformēti un pēc tam attēloti luksofora 

tipa (traffic-light plot) attēlā (4.4.1.a. attēls). Iegūtie rezultāti dod iespēju izdalīt biežāk un 

retāk sastopamās sugas, kā arī aprakstīt sugu sastopamības izmaiņas analizētajā laika periodā. 

 
Suga 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

  0.01-0.1 

Reņģe                     

 

  0.11-0.5 

Salaka                     

 

  0.51-1 

Brētliņa                     

 

  1.01-1.5 

Lucītis                     

 

  1.51-2 

Mazais jūrasgrundulis                     

 

  2.01-2.5 

Plekste                     

 

  2.51-3 

Četrragu buļļzivs                     

 

  >3 

Sīga                     

   Asaris                     

   Trīsadatu stagars                     

   Ķīsis                     

   Zandarts                     

   Plūkšņzivs                     

   
Menca 

            

  

       

   Deviņadatu stagars                     

   Ziemeļu buļļzivs                     

   Plaudis                     

   Nēģis                     

   Lasis                     

   Āte                     

   Plicis                     

   Taimiņš                     

   Tūbīte                     

   Vimba                     

   Vējzivs                     

   Rauda                     

   Zaķzivs                     

   

4.4.1.a. attēls. Bentisko zivju sastopamība Rīgas jūras līcī (augusts, 2004-2013). Sānā log-

skala: tumši sarkans - zema biomasa, zaļš - augsta biomasa 

 

 

Pelaģisko zivju sugu sastopamība 

Zivju sugu sastopamība ir analizēta, izmantojot ZI "BIOR" zinātnisko uzskaišu datus, kas 

ievākti Rīgas jūras līcī (jūlijs) sadarbībā ar Latvijas zvejniekiem. Tā kā šīs uzskaites tiek 

veiktas ar pelaģisko trali, iegūtie rezultāti dod iespēju novērtēt ne tikai reņģes, bet arī citu 

pelaģiski dzīvojošu zivju sugu sastopamību līcī. Rezultāti attēloti luksofora tipa (traffic-light 

plot) attēla veidā (sk. 4.4.1.b. att.).  
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Kartes sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

 

 
Suga 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  
Kg (log) 

Reņģe                       
 

  0.01-0.1 

Salaka                       
 

  0.11-0.5 

Brētliņa                       
 

  0.51-1 

Lucītis                       
 

  1.01-1.5 

Mazais jūrasgrundulis                       
 

  1.51-2 

Plekste                       
 

  2.01-2.5 

Četrragu buļļzivs                       
 

  2.51-3 

Sīga                       
 

  >3 

Asaris                       
   Trīsadatu stagars                       
   Ķīsis                       
   Zandarts                       
   Plūkšņzivs                       
   Menca                       
   Deviņdadatu stagars                       
   Ziemeļu buļļzivs                       
   Plaudis                       
   Nēģis                       
   Lasis                       
   Akmeņplekste                       
   Plicis                       
   Taimiņš                       
   Tūbīte                       
   Vimba                       
   Vējzivs                       
   Rauda                       
   Zaķzivs                       
   

4.4.1.b. Bentisko zivju sastopamība Rīgas jūras līcī (augusts, 2004-2013). Sānā log-skala: 

tumši sarkans - zema biomasa, zaļš - augsta biomasa 

 

Izplatības kartes masveidīgākajām pelaģisko zivju sugām (jūlijs). 

Rīgas līča masveidīgākajām pelaģisko zivju sugām - reņģei un brētliņai izveidotas izplatības 

kartes izmantojot ZI "BIOR" zinātnisko uzskaišu datus, kas ievākti sadarbībā ar Latvijas 

zvejniekiem. Uzskaišu laikā ievāktā bioloģiskā informācija un hidroakustiskie dati ļauj 

aprēķināt zivju skaitu hidroakustiskās uzskaites transektēs (kvadrātjūdze) un ar 

matemātiskām metodēm ekstrapolēt iegūto informāciju uz plašāku laukuma vienību. Kartes 

veidotas atsevišķi pa gadiem, lai novērtētu potenciālās atšķirības, kā arī apkopojošā veidā 

visam periodam (2004-2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

4.4.1.c. attēls. Reņģes kopējā izplatība Rīgas līcī 2004.-2013. gadā (jūlijs).  



49 

 

 

Reņģes izplatības karte visam periodam (4.4.1.c. attēls) veidota apvienojot un ekstrapolējot 

atsevišķu gadu datus. Tas nozīmē, ka kopējo attēlu veido vairāku gadu dati. Tā kā atsevišķos 

gados izplatība var būt mainīga, pilnīgāka priekšstata gūšanai nepieciešams analizēt atsevišķu 

gadu datus (4.4.1.d. attēls). Kā redzams pēc 4.4.1.d. attēla, reņģes izplatība līcī pa gadiem ir 

mainīga. Lielāko koncentrāciju vietās jūlijā reņģes skaits pārsniedz 80 miljonus zivju uz 1 

jūras kvadrātjūdzi. Bieži vien šādas augstas reņģes koncentrācijas līcī veidojas ārpus Latvijas 

EEZ - Igaunijas ūdeņos, tāpēc pēc attēla nevar veikt secinājumus par kopējā reņģes krājuma 

lieluma izmaiņām pa gadiem. Tāpat jāņem vērā, ka daļa no līča reņģes caur Irbes šaurumu 

veic barošanās migrācijas uz jūru, tāpēc, neraugoties uz to, ka līča reņģe tiek uzskatīta par 

atsevišķu reņģes populāciju, kas ir nošķirta no jūras Baltijas jūras centrālās daļas, jāņem vērā, 

ka zivis atrodas nemitīgā kustībā. Tas ir labi redzams arī pēc reņģes izplatības sadalījuma pa 

gadiem - galvenās koncentrāciju vietas ir mainīgas un, domājams, saistītas ar hidroloģisko 

faktoru izmaiņām. Nosacīti biežāk augstākas reņģes koncentrācijas Latvijas EEZ ir 

vērojamas līča austrumu daļā un Irbes šauruma tuvumā. Pie galvenajiem faktoriem, kas jūlijā 

ietekmē reņģes izplatību līcī, būtu pieskaitāma vēja virziena iedarbība uz līča ūdens masu, 

ietekmējot ūdens temperatūras sadalījumu (Švecovs u.c. 2012). Reņģes izplatību ietekmē arī 

to barošanās iespējas. Šo zivju galvenais barības objekts ir zooplanktons - ūdenī pasīvi 

peldoši vēžveidīgie organismi, kuru daudzums atsevišķos līča rajonos arī ir atkarīgs no 

pieejamajām barības vielām un ūdens hidroloģiskajiem parametriem. Attēlos analizētajai 

informācijai ir sezonāls raksturs - zinātniskās uzskaites reisi tiek veikti jūlijā, tāpēc rezultāti 

nav attiecināmi uz citām sezonām. Tāpat jāņem vērā, ka augsts blīvums ne vienmēr nozīmē 

augstu biomasu - atsevišķu koncentrācijas var veidot ļoti daudzskaitlīgas, taču izmēros 

nelielas zivis. 

Karšu sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

Reņģes izplatība
Jūlijs

2004 2005 2006 2007

2008 2009 2010 2011

2012 2013

 
 

4.4.1.d. attēls. Reņģes izplatība Rīgas līcī pa gadiem (jūlijs, 2004-2013).  

 

 Atšķirībā no reņģes, brētliņa Rīgas līcī ir sastopama mazākā daudzumā (4.4.1.e. 

attēls). Vidējais brētliņas blīvums jūlijā ir aptuveni 0.83 miljoni zivju uz 1 jūras kvadrātjūdzi, 

kas ir apmēram 6 reizes mazāk salīdzinājumā ar reņģi. Brētliņas izplatību līcī ierobežo 

zemākais ūdens sāļums, salīdzinot ar jūras atklāto daļu, tāpēc augstākās koncentrācijas 

parasti veidojas Irbes šauruma tuvumā, kur ūdens ir sāļāks (4.4.1.f. attēls). Plašāka brētliņas 

izplatība līcī ir vērojama gados, kad palielinās brētliņas kopējais krājuma lielums jūras 

atklātajā daļā. Iespējams, ka tādām sugām kā trīsadatu stagaram un salakai biomasa Rīgas līcī 

ir augstāka nekā brētliņai.  
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Kartes sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

Karšu sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

Brētliņas izplatība
Jūlijs

2004 2005 2006 2007

2008 2009 2010 2011

2012 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.e. attēls. Brētliņas kopējā izplatība Rīgas līcī 2004.-2013. gadā (jūlijs). 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.f. attēls. Brētliņas izplatība Rīgas līcī jūlijā pa gadiem (2004-2013).  
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Kartes sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

 

4.4.2. Zivju sugu sastopamība un izplatība Baltijas jūras atklātajā 

daļā  
 

Pelaģisko zivju sugu sastopamība  

Zivju sugu sastopamība analizēta, izmantojot ZI "BIOR" zinātnisko uzskaišu datus no 2004.-

2013.gadam, kas ievākti Baltijas jūras atklātajā daļā (maijs, oktobris) sadarbībā ar Latvijas 

zvejniekiem, kā arī veicot darbus uz pētnieciskajiem kuģiem. Tā kā šīs uzskaites tiek veiktas 

ar pelaģisko trali, iegūtie rezultāti dod iespēju novērtēt ne tikai reņģes, bet arī citu pelaģiski 

dzīvojošu zivju sugu sastopamību jūrā. 

 

Izplatības kartes masveidīgākajām pelaģisko zivju sugām (maijs, oktobris). 

Baltijas jūras atklātās daļas masveidīgākajām zivju sugām - reņģei un brētliņai izveidotas 

izplatības kartes izmantojot ZI "BIOR" zinātnisko uzskaišu datus, kas ievākti Baltijas jūras 

atklātajā daļā (maijs, oktobris) sadarbībā ar Latvijas zvejniekiem, kā arī veicot darbus uz 

pētnieciskajiem kuģiem. Uzskaišu laikā ievāktā bioloģiskā informācija un hidroakustiskie 

dati ļauj aprēķināt zivju skaitu hidroakustiskās uzskaites transektēs (kvadrātjūdze) un ar 

matemātiskām metodēm ekstrapolēt iegūto informāciju uz plašāku laukuma vienību. Kartes 

veidotas atsevišķi pa gadiem, lai novērtētu potenciālās atšķirības, kā arī apkopojošā veidā 

visam periodam (2004-2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
4.4.2.a. attēls. Reņģes kopējā izplatība Baltijas jūras atklātajā daļā 2004.-2013. gadā 

(maijs).  

 
Atšķirībā no Rīgas līča, jūras atklātajā daļā reņģes blīvums ir daudz zemāks - vidēji maijā tas 

ir ap 0.14 miljoniem zivju uz  1 jūras kvadrātjūdzi (4.4.2.a. attēls), kas aptuveni 35 reizes 

mazāk nekā brētliņas vidējais blīvums. Salīdzinot abas sugas līcī un jūrā, var secināt, ka to 

izplatībai ir pretējs raksturs - reņģes blīvums jūrā ir pielīdzināms brētliņas blīvumam līcī un 
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Karšu sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

Reņģes izplatība
Maijs

2004 2005 2006 2007

2008 2010 2011

2012 2013

otrādi. Maija zinātnisko uzskaišu mērķis ir precīzāk novērtēt brētliņas krājumu, jo reņģe šajā 

periodā nārsto un uzturas piekrastē, tāpēc reņģes kopējā izplatība jūras atklātajā daļā maijā ir 

fragmentāra un atkarīga no hidroloģiskajiem apstākļiem pavasara periodā. Siltākos apstākļos 

reņģe piekrastē sāk nārstot ātrāk, līdz ar to arī ātrāk atsāk baroties jūrā. Aukstākos pavasaros 

nārsts aizkavējas un, veicot zinātnisko uzskaiti, vairums reņģes nārsto piekrastē un netiek 

uzskaitītas, piemēram, 2006., 2010. un 2011. gads (4.4.2.b. attēls). Jāatzīmē arī, ka nārsta 

periodā (maijs, jūnijs) daļa no jūras atklātās daļas reņģes veic nārsta migrācijas uz līci. 2009. 

gadā zinātniskā uzskaite uzskaite jūras atklātajā daļā maijā netika veikta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4.4.2.b. attēls. Reņģes izplatība Baltijas jūras atklātajā daļā pa gadiem (maijs, 2004-2013).  

 

Veicot zinātniskās uzskaites oktobrī, iespējas novērtēt reņģes un brētliņas izplatību ir 

līdzīgas. Reņģes kopējā izplatība jūras atklātajā daļā oktobrī ir mainīga (4.4.2.c. un 4.4.2.d. 

attēls) un, līdzīgi kā jūlijā Rīgas līcī, domājams, ir atkarīga no hidrometeoroloģiskajiem 

apstākļiem un barības pieejamības.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

Kartes sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

Karšu sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

Reņģes izplatība
Oktobris

2004 2005 2006 2007

2008 2010 2011

2012 2013

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.c. attēls. Reņģes kopējā izplatība Baltijas jūras atklātajā daļā 2004.-2013. gadā 

(oktobris).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.d. attēls. Reņģes izplatība Baltijas jūras atklātajā daļā pa gadiem (oktobris, 2004-

2013).  

 

Brētliņa Baltijas jūrā ir masveidīgākā zivju suga un tās blīvums koncentrāciju vietās 

pārsniedz par 1 miljardu zivju uz 1 jūras kvadrātjūdzi (4.4.2.e.. attēls). Vidējais brētliņas 

blīvums jūras atklātajā daļā ir pielīdzināms vidējam reņģes blīvumam Rīgas līcī - aptuveni 5 
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Kartes sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

Brētliņas izplatība
Maijs

2004 2005 2006 2007

2008 2010 2011

2012 2013

miljoni zivju uz 1 jūras kvadrātjūdzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.e. attēls. Brētliņas kopējā izplatība Baltijas jūras atklātajā daļā 2004.-2013. gadā 

(maijs).  

Līdzīgi kā reņģei, arī brētliņai izplatība ir atkarīga no hidrometeoroloģiskajiem apstākļiem un 

pa gadiem ir mainīga (4.4.2.f. attēls). Brētliņa augstākas koncentrācijas veido pavasara 

sākumā, tāpēc uzskaišu rezultāts lielā mērā ir atkarīgs no pavasara klimatiskajiem apstākļiem. 

2009. gadā zinātniskā uzskaite jūras atklātajā daļā maijā netika veikta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.f attēls. Brētliņas izplatība Baltijas jūras atklātajā daļā pa gadiem (maijs, 2004-2013).  

 



55 

 

Karšu sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

Brētliņas izplatība
Oktobris

2004 2005 2006 2007

2008 2010 2011

2012 2013

2009

Kartes sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

 

4.4.2.g. attēls. Brētliņas kopējā izplatība Baltijas jūras atklātajā daļā 2004.-2013. gadā 

(oktobris). 

 

Oktobrī augstākais brētliņas blīvums jūras atklātajā daļā parasti tiek novērotas Latvijas EEZ 

ziemeļu daļā (4.4.2.g. attēls), tomēr arī šeit pa gadiem ir vērojama mainība (4.4.2.g. attēls). 

Latvijas ūdeņos brētliņas izplatība pēdējos gados ir samazinājusies, kam par iemeslu var 

minēt brētliņas krājuma kopējo samazināšanos Baltijas jūrā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.g. attēls. Brētliņas izplatība Baltijas jūras atklātajā daļā pa gadiem (oktobris, 2004-

2013).  
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Kopumā jāsecina, ka masveidīgāko pelaģisko zivju sugām - reņģei un brētliņai gan līcī, gan 

jūras atklātajā daļā izplatība ir mainīga. Jāņem vērā, ka rezultāti norāda uz zivju izplatību 

zinātnisko uzskaišu veikšanas laikā (maijs, jūlijs, oktobris). Galvenie faktori, kas gada 

griezumā ietekmē šo zivju izplatību ir sezona, migrācijas un nārsts. 

 

Bentisko zivju sugu sastopamības raksturojums 

Baltijas jūras atklātas daļas bentisko zivju uzskaites reisi ZI BIOR veikti izmantojot 

zinātnisko grunts trali laika posmā no 2004. līdz 2013. gadam. Zinātnisko reisu galvenais 

mērķis ir bentisko zivju (menca, plekste, akmeņplekste) uzskaite, tomēr paraugos ir 

sastopamas arī pelaģiskās zivis, kas dzīvo piegrunts slānī. Zinātniskās uzskaites reisi veikti 

divas reizes gadā - 1. ceturksnī (martā) un 4. ceturksnī (novembris - decembris). Kopumā 

visos reisos konstatētas 25 zivju sugas, no tām 18 zivju sugas konstatētas gan pavasarī, gan 

rudenī. 

  

Pavasara uzskaites reisos konstatētas 21 zivju suga. Par pastāvīgām zivju sugām uzskatāmas 

14 zivju sugas - reņģe, brētliņa, plekste, menca, salaka, ziemeļu jūrasbullis, lucītis, zaķzivs, 

akmeņplekste, jūras vēdzele, jūras zeltplekste, lapreņģe, trīsadatu stagars un mazais 

jūrasgrundulis. Pēdējos 10 gados ir palielinājušās reņģes un salakas koncentrācijas, 

samazinājušās plekstes koncentrācijas. Mencas koncentrācijas paaugstinājās 2008. -2010. 

gadā, bet pēdējos gados novērojams samazinājums. 
Suga 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  

Kg (log) 

Reņģe                     

 

  0.01-0.1 

Brētliņa                     

 

  0.11-0.5 

Plekste                     

 

  0.51-1 

Menca                     

 

  1.01-1.5 

Salaka                     

 

  1.51-2 

Ziemeļu jūrasbullis                     

 

  2.01-2.5 

Lucītis                     

 

  2.51-3 

Zaķzivis                     

 

  >3 

Akmeņplekste                     

   Jūras vēdzele                     

   Jūras zeltplekste                     

   Lapreņģe                     

   Trīsadatu stagars                     

   Mazais jūrasgrundulis                     

   Nigliņš                     

   Deviņadatu stagars                     

   Pikša                     

   Četrragu jūrasbullis                     

   Asaris                     

   Skumbrija                     

   Lentzivs                     

    

 

Rudens uzskaites reisos konstatētas 22 zivju sugas. Par pastāvīgām zivju sugām uzskatāmas 

12 zivju sugas - plekste, reņģe, menca, brētliņa, ziemeļu jūrasbullis, akmeņplekste, lucītis, 

salaka, zaķzivs, jūras vēdzele, jūras zeltplekste un mazais jūrasgrundulis. Uzskaites rezultāti 

uzrāda arī tādas ieceļotājzivis no Ziemeļjūras kā anšovs un skumbrija. 
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Suga 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  

Kg (log) 

Plekste                     

 

  0.01-0.1 

Reņģe                     

 

  0.11-0.5 

Menca                     

 

  0.51-1 

Brētliņa                     

 

  1.01-1.5 

Ziemeļu jūrasbullis                     

 

  1.51-2 

Akmeņplekste                     

 

  2.01-2.5 

Lucītis                     

 

  2.51-3 

Salaka                     

 

  >3 

Zaķzivis                     

   Jūras vēdzele                     

   Jūras zeltplekste                     

   Mazais 

jūrasgrundulis                     

   Nigliņš                     

   Trīsadatu stagars                     

   Anšovs                     

   Četrragu jūrasbullis                     

   Lapreņģe                     

   Jūras dzeloņgalve                     

   Plūkšņzivs                     

   Deviņadatu stagars                     

   Upes nēģis                     

   Skumbrija                     

    

 

Izplatības kartes masveidīgākajām bentisko zivju sugām (marts, decembris). 

Baltijas jūras atklātās daļas masveidīgākajām bentisko zivju sugām - mencai un plekstei 

izveidotas izplatības kartes izmantojot ZI "BIOR" zinātnisko uzskaišu datus, kas ievākti ar 

pētniecisko kuģi. Šīs uzskaites tiek veiktas ar pētniecisko grunts trali (standartizēta metode 

visām Baltijas jūras valstīm) iepriekš izvēlētās tralējumu pozīcijās (aptuveni 25 pozīcijas 

reisā). Tā kā atsevišķos gados zinātniskā izpēte tiek veikta arī ārpus Latvijas EEZ, šī 

informācija tika attēlota arī kartogrāfiski. Zveja ar grunts trali ir atkarīga no jūras gultnes 

struktūras un ir sekmīgi iespējama tikai noteiktos rajonos. Ikgadējās tralējumu pozīcijas tiek 

izvēlētas, aptverot noteiktas dziļuma zonas pēc nejaušības principa - izvēloties tralēšanai 

pieejamos rajonus (trases). Uzskaišu rezultāti katrā tralējuma pozīcijā ļauj noteikt nozvejoto 

sugu kopssvaru, kas tiek standartizēts un attiecināts uz fiksētu laika vienību (stunda). 

Balstoties uz uzskaišu datiem, iespējams telpiski raksturot mencas un plekstes izplatību 

(B4.1. un B4.2. attēls).  

 

Analīzēm izmantotie dati tika lejupielādēti no publiskās ICES datu bāzes DATRAS 

(https://datras.ices.dk/Data_products/Download/Download_Data_public.aspx) 2015. gada 

18. maijā un vizualizēti izmantojot programmas R paketes DATRAS (Kristensen and Berg, 

2010), mapplots (Gerritsen,  2014), maptools (2014) un shapefiles (Stabler, 2013).  

https://datras.ices.dk/Data_products/Download/Download_Data_public.aspx
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6468 kg/h

 

4.4.2.h. attēls. Mencas izplatība Baltijas jūras atklātajā daļā 2004.-2013. gadā (Q1-marts; 

Q4-decembris). Melnie aplīši ir proporcionāli nozvejoto zivju daudzumam tralējumu 

pozīcijās. Sarkanie krustiņi norāda uz tralējumu pozīcijām, kur suga netika kostatēta. 

Kartogrāfiskās robežas veidotas balstoties uz ICES (http://geo.ices.dk/) un LJA ESRI shp. 

failiem. 

 

Pēc abu sezonu zinātnisko uzskaišu datiem, redzams, ka mencas daudzums tralējumos pieaug 

dienvidu virzienā un augstākās mencas koncentrācijas ir fiksētas Latvijas EEZ dienvidu daļā, 

kā arī ārpus Latvijas EEZ (4.4.2.h. attēls). Salīdzinoši augstāks mencas daudzums Latvijas 

EEZ zonā ir vērojams decembrī, tomēr jāatzīmē, ka mencas biomasu šajā zonā pārsvarā 

veido maza izmēra menca, kas ir noķerama ar pētniecisko grunts trali, savukārt rūpnieciskās 

zvejas lomos neuzrādās. Vietās, kur suga netika konstatēta (sarkanie krustiņi) bieži vien jūras 

piegrunts slānī ir skābekļa deficīts, kas norāda uz mērķa sugu neesamību, līdz ar to grunts 

tralējumi netiek veikti. 

 

Plekstes izplatība, salīdzinot ar mencu ir vienmērīgāka, kā arī pati suga analizētajā laika 

periodā ir masveidīgāka, salīdzinot ar mencu. Augstākās plekstes koncentrācijas novērojamas 

Latvijas EEZ rajonos starp Liepāju un Ventspili (4.4.2.i. attēls). 

 

http://geo.ices.dk/


59 

 

4752 kg/h

4.4.2.i. attēls. Plekstes izplatība Baltijas jūras atklātajā daļā 2004.-2013. gadā (Q1-marts; 

Q4-decembris). Melnie aplīši ir proporcionāli nozvejoto zivju daudzumam tralējumu 

pozīcijās. Sarkanie krustiņi norāda uz tralējumu pozīcijām, kur suga netika kostatēta. 

Kartogrāfiskās robežas veidotas balstoties uz ICES (http://geo.ices.dk/) un LJA ESRI shp. 

failiem. 

 

4.4.3. Visu zivju sugu sastopamības raksturojums zinātniskajās 

uzskaitēs Rīgas jūras līča un Baltijas jūras piekrastē 
 

Zivju sugu sastopamības raksturojums Rīgas līča un Baltijas jūras piekrastē veitks izmantojot 

ZI BIOR zinātniskās uzskaites rezultātus. Zinātniskās uzskaites veiktas seklūdens zonā (0 

līdz 2 m dziļumā) izmantojot zivju mazuļu uzskaites vadiņu (acs izmērs āmī 4 mm) un 

zinātniskos grunts tīklus (dziļuma zonā no 3 līdz 10 m) ar acs izmēru no 6 līdz 60 mm (starp 

mezgliem).Zinātniskās uzskaites darbi veikti laika posmā no 2004. līdz 2013. gadam. 

 

Rīgas līča piekraste, 0-2 m 

Rīgas jūras līča seklūdens zonā konstatētas 37 zivju sugas. Par pastāvīgām zivju sugām, kas 

sastopamas vismaz 90% , ir uzskatāmas 13 zivju sugas - plekste, tūbīte, vimba, salaka, asaris, 

mazais jūrasgrundulis, trīsadatu stagars, vīķe, akmeņplekste, reņģe, brētliņa, nigliņš un 

deviņadatu stagars. Vairumam no šīm zivju sugām piekrastes zonā ir sastopami gan pieauguši 

īpatņi, gan mazuļi. Rīgas līča seklūdens zonā sastopamas gan jūras zivju sugas, gan arī lielā 

skaitā saldūdens zivju sugas (asaris, trīsadatu stagars, vīķe, plaudis). Vislielākā sugu 

daudzveidība konstatēta 2011. un 2012. gadā, kad BIOR zinātniskajās uzskaitēs parādījās 20 

un 21 zivju suga.  

 

 

Vismazākā sugu daudzveidība bija 2010. gadā, kad tika konstatētas tikai 11 zivju sugas. 

Zinātniskās uzskaites uzrāda mazā jūras grunduļa, trīsadatu, stagara, brētliņas samazināšanos, 

bet pēdējos gados ir palielinājies vimbas, apaļā jūrasgrunduļa, čūskzivs daudzums. 

 

 

 

 

http://geo.ices.dk/
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Suga 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
  

Kg(log) 

Plekste                     

 

  0.01-0.1 

Tūbīte                     
 

  0.11-0.5 

Vimba                     
 

  0.51-1 

Salaka                     
 

  1.01-1.5 

Asaris                     
 

  1.51-2 

Mazais jūrasgrundulis                     
 

  2.01-2.5 

Trīsadatu stagars                     
 

  2.51-3 

Vīķe                     
 

  >3 

Akmeņplekste                     
   Reņģe                     
   Brētliņa                     
   Nigliņš                     
   Deviņadatu stagars                     
   Lucītis                     
   Plaudis                     
   Baltais sapals                     
   Čūskzivs                     

   Rauda                     
   Sudrabkarūsa                     
   Taimiņš                     
   Zelta karūsa                     
   Mailīte                     
   Apaļais jūrasgrundulis                     
   Ķīsis                     
   Zandarts                     
   Strauta nēģis                     
   Karūsa                     
   Rudulis                     
   Zutis                     
   Palede                     
   Zeltplekste                     
   Ālants                     
   Lasis                     

   Kaze                     
   Karpa                     
   Ausleja                     
   Plūkšņzivs                     
    

 

 

Rīgas līcis, piekraste, 3-10m 

Rīgas līča piekrastes zonā 3 līdz 10 m sastopamas 28 zivju sugas. Par pastāvīgām zivju 

sugām, ir uzskatāmas 12 zivju sugas - asaris, rauda, plekste, plicis, zandarts, vimba, ķīsis, 

plaudis, reņģe, salaka, vīķe un lucītis. Šajā piekrastes zonā dominē saldūdens zivju sugas 

(asaris, rauda, plicis, zandarts, ķīsis). Visvairāk zivju sugas (22) tika konstatētas 2012. gadā, 

bet mazākais sugu skaits konstatēts 2008. gadā - 11 zivju sugas. Uzskaites parāda plēsēju 

zivju sugu (zandarts, akmeņplekste, menca) daudzuma pieaugumu. 
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  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  
Kg (log) 

Asaris                     

 
  0.01-0.1 

Rauda                     

 
  0.11-0.5 

Plekste                     

 
  0.51-1 

Plicis                     

 
  1.01-1.5 

Zandarts                     

 
  1.51-2 

Vimba                     

 
  2.01-2.5 

Ķīsis                     

 
  2.51-3 

Plaudis                     

 
  >3 

Reņģe                     

   Salaka                     

   Vīķe                     

   Lucītis                     

   Sīga                     

   Akmeņplekste                     

   Baltais sapals                     

   Taimiņš                     

   Menca                     

   Trīsadatu stagars                     

   Čūskzivs                     

   Tūbīte                     

   Palede                     

   Upes nēģis                     

   Līnis                     

   Līdaka                     

   Rudulis                     

   Sudrabkarūsa                     

   Apaļais jūrasgrundulis                     

   Brētliņa                     

    

Atklātās jūras piekraste, 0-2 m. 

Piekrastes seklūdens BIOR zinātniskās uzskaitēs laika perioda no 2004. līdz 2013. gadam 

konstatētas 28 zivju sugas. Par pastāvīgām zivju sugām, ir uzskatāmas 10 zivju sugas - 

plekste, tūbīte, akmeņplekste, vimba, salaka, rauda, nigliņš, vīķe, brētliņa un asaris. Apaļais 

jūrasgrundulis zinātniskajās uzskaitēs pirmo reizi konstatēts 2009. gadā, un turpmākajos 

gados tā daudzums ir būtiski pieaudzis. Vislielākā sugu daudzveidība konstatēta 2004. gadā, 

gadā uzskaitēs bija 21 zivju suga, bet zemākā - 2009. gadā, kad uzskaitēs bija tikai 11 zivju 

sugas. 
 Suga 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  

Kg (log) 

Plekste                     

 

  0.01-0.1 

Tūbīte                     

 

  0.11-0.5 

Akmeņplekste                     

 

  0.51-1 

Vimba                     

 

  1.01-1.5 

Salaka                     

 

  1.51-2 

Rauda                     

 

  2.01-2.5 

Nigliņš                     

 

  2.51-3 

Vīķe                     

 

  >3 

Brētliņa                     
   Asaris                     
   Plicis                     
   Reņģe                     
   Plaudis                     
   Trīsadatu stagars                     
   Zandarts                     
   Mazais jūrasgrundulis                     
   Apaļais jūrasgrundulis                     
   Taimiņš                     
   Lucītis                     
   Melnais jūrasgrundulis                     
   Zutis                     
   Ālants                     
   Zeltplekste                     
   Palede                     

   Kaze                     
   Baltais sapals                     
   Līnis                     
   Deviņadatu stagars                     
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Atklātās jūras piekraste, 5-10m 
 Baltijas jūras piekrastes zonā 3 līdz 10 m sastopamas 37 zivju sugas. Par pastāvīgām 

zivju sugām, ir uzskatāmas 16 zivju sugas - plekste, asaris, plicis, vimba, rauda, reņģe, 

akmeņplekste, apaļais jūrasgrundulis, zandarts, menca, plaudis, salaka, palede, vējzivs, 

brētliņa un nigliņš. Apaļā jūras grunduļa daudzums kopš 2006. gada ir palielinājies būtiski, 

un pēdējos gados šī zivju suga ir viena no dominējošā piekrastes zonā. Piekrastē palielinājies 

ir saldūdens zivju asaru, pliču un raudu skaits.  

Vislielākā sugu daudzveidība bija sastopama 2011. gadā, kad BIOR zinātniskajās uzskaitēs 

parādījās 25 zivju sugas, bet mazākā sugu daudzveidība novērota 2009. gadā - tikai 15 zivju 

sugas. 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  
Kg (log) 

Plekste                     

 
  0.01-0.1 

Asaris                     

 
  0.11-0.5 

Plicis                     

 
  0.51-1 

Vimba                     

 
  1.01-1.5 

Rauda                     

 
  1.51-2 

Reņģe                     

 
  2.01-2.5 

Akmeņplekste                     

 
  2.51-3 

Apaļais jūrasgrundulis                     

 
  >3 

Zandarts                     

   Menca                     

   Plaudis                     

   Salaka                     

   Palede                     

   Vējzivs                     

   Baltais sapals                     

   Brētliņa                     

   Nigliņš                     

   Vīķe                     

   Taimiņš                     

   Sīga                     

   Ziemeļu jūrasbullis                     

   Ālants                     

   Zeltplekste                     

   Ķīsis                     

   Tūbīte                     

   Līdaka                     

   Store                     

   Lucītis                     

   Lapreņģe                     

   Salate                     

   Sapals                     

   Lasis                     

   Forele                     

   Zutis                     

   Jūras dzeloņgalve                     

   Čūskzivs                     

   Trīsadatu stagars                     

    

4.4.4. Nārsta vietu un mazuļu uzturēšanās rajonu raksturojums 

 

Brētliņas ikru produkcijas raksturojums Baltijas jūras atklātajā daļā  

Brētliņas ikru produkcijas raksturošanai izveidotas kartes izmantojot ZI "BIOR" zinātnisko 

uzskaišu datus, kas ievākti Baltijas jūras atklātajā daļā (maijs, jūnijs, no 2004.-2013.g.) 

sadarbībā ar Latvijas zvejniekiem vai uz Vācijas zinātniskā kuģa "ALKOR". Uzskaišu laikā 

ievāktie dati ļauj aprēķināt tikko iznērsto ikru dienas produkciju analizētajās stacijās (ikri/m2) 

un ar matemātiskām metodēm ekstrapolēt iegūto informāciju uz plašāku laukuma vienību, 

ņemot vērā ikru vertikālo sadalījumu un ūdens slāņa hidroloģiskos parametrus. Kartes 

veidotas atsevišķi pa gadiem, lai novērtētu potenciālās atšķirības, kā arī apkopojošā veidā 

visam periodam (2004-2013). 
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Kartes sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.
Sk

ai
ts

/m
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4.a.. attēls. Brētliņas tikko iznērsto ikru vidējā dienas produkcija 2004.-2013. gadā. 

 

 Analizējot periodu no 2004.-2013. gadam, brētliņas tikko iznērsto ikru vidējā dienas 

produkcija ir augstāka Latvijas EEZ dienvidu rajonos (4.4.4.a. attēls). Brētliņa ir pelaģiski 

nārstojoša zivs - to ikri ir brīvi peldoši un attīstās ūdens slānī. Brētliņas ikru daudzumu 

galvenokārt nosaka zivju nārsta bara biomasa, ikru mirstība un hidroloģiskie parametri 

(brētliņai raksturīgs porcijveida nārsts), savukārt ikru izplatību jūrā ietekmē ūdens masas 

kustība vēja un straumju ietekmē. Parasti augstākas ikru koncentrācijas veidojas virs dziļumu 

ieplakām (4.4.4.b. attēls). Tāpat ikru daudzums ievāktajos paraugos ir atkarīgs no to 

ievākšanas laika un pavasara klimatiskajiem apstākļiem. Gados ar zemāku ūdens 

temperatūru, piemēram, 2010. un 2011.gads, brētliņas ikru produkcija ir zemāka. 
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2004 2005 2006 2007

2008 2009 2010 2011
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4.4.4.b. attēls. Brētliņas tikko iznērsto ikru dienas produkcija (2004-2013). 

 

Mencas nārsta vietu raksturojums Baltijas jūras atklātajā daļā  

Baltijas jūrā Austrumbaltijas populācijas mencai vēsturiski ir trīs nārsta vietas - Bornholmas 

ieplakā, Gdaņskas ieplakā un Gotlandes ieplakā. No iepriekš minētajām nārsta vietām, pēdējā 

daļēji atrodas Latvijas ekonomiskajā zonā. Pēc pagājušā gadsimta 80. gadiem, kad Baltijas 

jūrā pasliktinājās hidroloģiskais stāvoklis un iestājās stagnācija, par nozīmīgāko nārsta vietu 

kļuva Bornholmas ieplaka. Sekmīgs nārsts Gotlandes ieplakā pēdējos gados ir ierobežots - 

tam nepieciešami specifiski hidroloģiskie parametri - noteikts sāļums, temperatūra un 

skābeklis (Pliksh et al., 1993). Mencu nārsts notiek zem haloklīna, kas Baltijas jūras 

centrālajā daļā ir dziļumā 80 m un dziļāk (Aro, 1989). Potenciālās mencu nārsta vietas 

Latvijas ekonomiskajā zonā ir izvietotas Gotlandes ieplakā (4.4.4.c. attēls) dziļuma zonā no 

20 līdz 70 metriem. Rīgas līcī mencai nav potenciālu nārsta vietu. 
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4.4.4.c. attēls. Potenciālās mencu nārsta vietas Baltijas jūrā (pēc Bagge et al., 1994). 

 

Reņģes nārsta vietu raksturojums Baltijas jūras atklātajā daļā un Rīgas līcī 

Pēc nārsta veida reņģei Baltijas jūrā ir izdalāmas 2 ekoloģiskās rases - pavasarī un rudenī 

nārstojošā reņģe. Latvijas ūdeņos pārsvarā sastopama pavasarī nārstojošā reņģe, kas nārsto 

piekrastes rajonos. Neraugoties uz to, ka reņģes ikri var atrasties uz dažāda substrāta (Ojaveer 

et al., 2011), tiek uzskatīts, ka nārstam piemērotāks ir substrāts ar zemūdens veģetāciju. 

Pētījumos, kas tika veikti pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados, tika konstatēts, ka reņģes 

nārsta atrašanās vietas līcī bija līdzīgas ar jau piecdesmitajos gados konstatētajām, taču tika 

novērota nārsta rajonu platības samazināšanās zemūdens veģetācijas izmaiņu dēļ - makrofīti 

vairs neauga tādā dziļumā kā agrāk (Kornilovs, 1993). Šajā pētījumā tika konstatēts, ka 

galvenie faktori, kas nosaka reņģes ikru izdzīvotību ir skābekļa daudzums, ikru slāņa 

biezums, ūdens temperatūra un substrāta tips.  

Reņģes nārsta vietu kartes izveide ir jābalsta uz makrofītu (Fucus spp., Furcellaria spp.) 

sastopamību līča un jūras atklātās daļas piekrastes zonā. 

  

Plekstes nārsta vietu raksturojums Baltijas jūras atklātajā daļā. 

Latvijas ekonomiskajā zonā ir sastopamas divu veidu plekstes. Baltijas jūras centrālajā daļā, 

uz Gotlandes ieplakas nogāzēm nārsto plekstes, kuru ikri ir pelaģiski. Sekmīgam nārstam un 

ikru attīstībai ir nepieciešam skābeklis ir 1 ml/l un sāļums virs 10.6 psv. Šo plekstu nārsts 

Baltijas jūras centrālajā daļā notiek no marta līdz maijam, dziļumā no 70 līdz 120 metriem.  

Atsevišķos gados kad ir sāļā ūdens ieplūdums no Ziemeļjūras, nārsts var notikt arī dziļāk. 

Skābeklis regulē gan ikru izdzīvotību, gan arī pieaugušo plekstu izplatību piegrunts slānī. 

Kāpuri ar straumju un valdošo vēju palīdzību tiek atnesti uz piekrasti, kur notiek 

metamorfoze. Pirmie mazuļi piekrastē parādās jūlijā. Baltijas jūras ziemeļu un, arī daļēji, 
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centrālajā daļā ir sastopamas piekrastē nārstojošās plekstes, kuru ikri ir bentiski. Tās ir 

pielāgojušās pazeminātam sāļumam, un veiksmīgam nārstam un ikru attīstībai ir 

nepieciešams sāļums tikai virs 6 psv. Šīm plekstēm Latvijas ekonomiskajā zonā galvenā 

nārsta vieta ir Irbes jūras šaurumā, dziļumā līdz 10 metriem. Nārsts notiek vēlāk, salīdzinot ar 

dziļumā nārstojošām plekstēm, maijā - jūnijā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4.d. attēls. Dziļumā nārstojošo plekstu potenciālās nārsta vietas Baltijas jūrā (ICES, 

1978). 

 

Mazuļu uzturēšanās rajonu raksturojums Baltijas jūras piekrastē 

Baltijas jūras piekrastes zona ir nozīmīgs mazuļu uzturēšanās rajons. Baltijas jūras atklātās 

daļas seklūdens smilšainā zona ir plekstveidīgo zivju (plekstes un akmeņplekstes) mazuļu 

rajoni. Vasaras vidū, plekstu un akmeņplekstu mazuļi uzturas dziļumā zonā līdz 60 cm, bet 

nākamos divus gadus - dziļumā zonā līdz 2-3 metriem. Pēc tam, zivīm sasniedzot 

dzimumgatavību, tās pārvietojas uz jūras dziļākiem rajoniem. Piekrastes zona ir nozīmīgs 

mazuļu uzturēšanās rajons arī tādām rūpnieciski nozīmīgām zivju sugām kā reņģe, salaka, 

asaris. Piekrastes zona ir nozīmīgs mazuļu uzturēšanās rajons taimiņu mazuļiem, kur tie 

pavada vienu līdz trīs gadus. Taimiņu mazuļu dzīvotnes ir sastopamas gan Baltijas jūras 

atklātajā daļā, gan Rīgas jūras līča piekrastes zonās. Taimiņu mazuļi gada aukstūdens 

periodos ir sastopami piekrastes seklākajos ūdeņos. Ūdeņiem uzsilstot taimiņu mazuļu migrē 

uz dziļākiem jūras rajoniem, kur ūdens temperatūras ir stabilākas 

Kopumā piekrastes zona līdz 10 metriem gan Baltijas jūras gan Rīga līča piekrastē ir 

nozīmīgi mazuļu uzturēšanās rajoni daudzām zivju sugām. 
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4.5. Piekrastes sauszemes daļas biotopi un retās sugas 
 

4.5.1. Sauszemes daļas biotopu grupas, to ekoloģiskais raksturojums, 

izplatība, galvenās retās un īpaši aizsargājamās sugas  
 

Iesāļu augteņu biotopi 

Pie iesāļu augteņu biotopiem pieder pludmaļu, stāvkrastu, lagūnu un piejūras zālāju biotopi. 

Tie sastopami aktīvajā krasta zonā un ir pilnībā atkarīgi no mūsdienu krastu ģeoloģisko 

procesu norisēm, galvenokārt no vēja un viļņu virziena, stipruma un ilguma, kā arī sanesumu 

daudzuma. Būtisks faktors ir sēkļu apaugums jūrā un procesi jūras krasta zemūdens joslā. 

Visi iesāļu augteņu biotopi ir Latvijā ļoti reti satopami un aizņem nelielas platības. Lielāka 

bioloģiskā daudzveidība saistīta ar Rīgas līča piekrasti. 

 

Šajā grupā ietilpstošie biotopi ir vienas no galvenajām dzīvotnēm litorālām un halofītiskām 

sugām. Īpaši nozīme ir Baltijas jūras un Ziemeļjūras krastu endēmās augu sugas skaistaugļu 

balodenes Atriplex calotheca, kā arī citu Latvijā retu augu sugu, piemēram, jūrmalas 

sālsķērsas Crambe maritima, purva mātsaknes Angelica palustris, Žerāra doņa Juncus 

gerardii, jūrmalas ceļtekas Plantago maritima un jūrmalas āžloka Triglochin maritimum 

saglabāšanā. Iesāļie jūras krasta biotopi ir nozīmīgi putnu un abinieku sugām, piemēram, 

piejūras zālāji ir vienīgā piemērotā dzīvesvieta Latvijā Šinca šņibītim Calidris alpina subsp. 

schinzii. 

 

Primārās kāpas 

Primārās kāpas ietver embrionālās kāpas un priekškāpas, kuru veidošanos galvenokārt nosaka 

izskaloto smilšu daudzums pludmalē un eolā akumulācija. Liela nozīme ir jūras rumbu 

vējam, zemūdens nogāzes reljefam, kā arī smalko frakciju sanešu apjomam.Kopumā gan 

embrionālās kāpas, gan priekškāpas ir reti sastopami biotopi Latvijā, turklāt šo biotopu 

platība ir svārstīga. Pēc spēcīgām vētrām biotopa platība var ievērojami sarukt, bet dažu gadu 

laikā atkal atjaunoties. Taču primāro kāpu atjaunošanās cikliskums var notikt tikai tādās 

situācijās, kad netiek traucēta sanešu dabiskā pārvietošanās jūrā. Plašākās primārās kāpas ir 

izplatītas atklātās Baltijas jūras, Irbes jūras šauruma un Rīgas līča dienvidu piekrastē. 

 

Embrionālo kāpu un priekškāpu biotopi ir pamatdzīvotne litorālām psammofītiskām, kā arī 

halofīstiskām sugām. Šajās kāpās sastopamas Baltijas jūras reģiona endēmās augu sugas 

Lēzela vīrcele Linaria loeselii, jūrmalas pērkonamoliņš Anthyllis maritima un pūkainais 

plostbārdis Tragopogon heterospermus, kā arī Latvijā ļoti retas augu sugas, piemēram, 

jūrmalas zilpodze Eryngium maritimum un jūrmalas dedestiņa Lathyrus maritimus. 

 

Pelēkās kāpas 

Pelēkās kāpas pieder pie sekundārajām kāpām, kurās kā valdošie ir lakstaugi, sīkkrūmi vai 

zemi kārkli. Salīdzinot ar priekškāpām, smilšu pārpūšana pelēkajās kāpās pierimst, kļūstot 

mērenāka vai tikai periodiski vērojama spēcīga pārpūšana. Šādos apstākļos sāk veidoties 

augsne, ieviešas sūnas un ķērpji. Pelēko kāpu optimālā attīstībā ir svarīgi, lai saglabātos 

līdzsvars starp smilšu pārpūšanu un kāpu nostiprināšanos (augāja un augsnes veidošanos). 

Labvēlīgā situācijā vērojama pastāvīga jūras vēja ietekme, kas veicina atklātu smilts laukumu 

rašanos un kavē kāpu aizaugšanu ar kokiem. Visi pelēko kāpu biotopi Latvijā ir reti 

sastopami. To izplatība saistīta galvenokārt ar Baltijas jūras piekrasti un atsevišķiem 

posmiem gar Rīgas līča krastu.  
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Pelēkās kāpas ir biotopi, kas pārstāv bioloģiski ļoti daudzveidīgas kāpu sukcesijas stadijas un 

izceļas ar lielu piekrastes sugu un augu sabiedrību dažādību. Šīs kāpas ir galvenā dzīvotne 

smiltāja neļķei Dianthus arenarius s.l., Gmelina alisei Alyssum gmelinii, pļavas silpurenei 

Pulsatilla pratensis, jūrmalas zilpodzei Eryngium maritimum, parkšķim (sarkanspārnu 

sisenis) Psophus stridulus, raibspārnu smiltājsisenim Oedipoda coerulescens, smilšu krupim 

Bufo calamita, sila cīrulim Lullula arborea un citām retām un īpaši aizsargājamām sugām. 

 

Mežainās kāpas 

Biotops ietver uz piejūras kāpām attīstījušos mežus. Mūsdienās jūras ietekme izpaužas uz 

krasta tiešā tuvumā esošiem mežiem. Viens no svarīgākiem procesiem ir smilšu pārpūšana, 

kas veicina sila atjaunošanos. Krasta posmos, kur vismaz periodiski notiek krasta 

noskalošana vai, gluži pretēji, pieaug akumulācijas procesi, smilšu pieplūdums nodrošina 

pionierveģetācijas attīstību dzīvajā zemsedzē. Līdzīgi kā atklāto kāpu gadījumā, arī 

mežainām kāpām svarīga ir sanešu dabiskas plūsmas nodrošināšana. Lai gan piejūrā šis 

biotops sastopams samērā bieži, tomēr kopumā Latvijā mežainās kāpas ir samērā rets biotops, 

aizņem 0,9% no valsts sauszemes kopplatības. Zīmīgi, ka tieši Latvijā ir koncentrētas lielākās 

mežaino kāpu platības visas Eiropas Savienības mērogā. 

 

Mežainajās kāpās ir augšanas vietas tādām retām un aizsargājamām augu sugām kā smiltāja 

neļķe Dianthus arenarius s.l., meža silpurene Pulsatilla patens, staipekņi Lycopodium spp. 

un plakanstaipekņi Diphasiastrum spp., nozīmīgas dzīvotnes retām putnu sugām – meža 

balodim Columba oenas un sila cīrulim Lullula arborea, kā arī bezmugurkaulniekiem – 

skujkoku dižkoksngrauzim Tragosoma depsarium, priežu sveķotājkoksngrauznim 

Nothorhina muricata, lielajam dižkoksngrauzim Ergates faber un garlūpas rācējlapsenei 

Bembix rostrata. 

 

 

4.5.2. Biotopu apdraudējums un aizsardzība 
 

Viens no galvenajiem apdraudējumiem piekrastes biotopu dabiskai funkcionēšanai ir 

iejaukšanās garkrasta sanešu plūsmā. To izraisa būves jūrā un tās pašā krastā, piemēram, 

ostas un moli. Arvien vairāk notiek krasta zemūdens nogāzes pārveidošana, kas negatīvi 

ietekmē eolās akumulācijas procesus. Kā negatīvs faktors atzīmējams arī pieaugošais jūras 

piesārņojums, kas nonāk pludmalē, kāpās un traucē biotopu un sugu dabisku attīstību. 

 

Lielākai daļai Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu struktūras un funkcijas Latvijā 

vērtētas kā nelabvēlīgas līdz sliktas. Lai gan apdraudējums vairumam biotopu atzīmēts kā 

vidējs, tomēr vērojama tendence palielināties negatīvai antropogēnai ietekmei. 

 

4.5.2.a. tabula. ES aizsargājamo biotopu aizsardzības stāvokļa izvērtējums Latvijā  
ES biotops Struktūras un 

funkciju 

novērtējums 

Kopējais 

novērtējums 

Apdraudē-

juma pakāpe 

Latvijā 

Nozīmīgums 

Eiropā 

aizsargājamo sugu 

saglabāšanā 

Jūras procesu 

nozīme biotopa 

attīstībā 

1150* Lagūnas Nelabvēlīgs, 

sarūkošs 

Slikts, stabils Vidēja  Periodiska 

ietekme ar augstu 

nozīmi 

1210 Viengadīgu 

augu sabiedrības uz 

sanesumu joslām 

Nelabvēlīgs, 

stabils 

Nelabvēlīgs, 

stabils 

Vidēja  

 

Ikgadēja ietekme 

ar augstu nozīmi 

1220 Daudzgadīgs 

augājs akmeņainās 

pludmalēs 

Nelabvēlīgs, 

stabils 

Nelabvēlīgs, 

stabils 

Zema līdz 

vidēja 

 Ikgadēja ietekme 

ar vidēju nozīmi 

1310 Viengadīgu Nelabvēlīgs, Nelabvēlīgs, Vidēja Bufo calamita Ikgadēja ietekme 
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ES biotops Struktūras un 

funkciju 

novērtējums 

Kopējais 

novērtējums 

Apdraudē-

juma pakāpe 

Latvijā 

Nozīmīgums 

Eiropā 

aizsargājamo sugu 

saglabāšanā 

Jūras procesu 

nozīme biotopa 

attīstībā 

augu sabiedrības 

dūņainās un zemās 

smilšainās 

pludmalēs 

stabils stabils (vidēja nozīme) ar augstu nozīmi 

1630* Piejūras 

zālāji 

Slikts, rūkošs Slikts, rūkošs Augsta Angelica palustris 

(augsta nozīme) 

Periodiska 

ietekme ar vidēju 

nozīmi 

1640 Smilšainas 

pludmales ar 

daudzgadīgu 

augāju 

Nelabvēlīgs, 

stabils 

Nelabvēlīgs, 

stabils 

Vidēja  Ikgadēja ietekme 

ar augstu nozīmi 

2110 Embrionālās 

kāpas 

Labvēlīgs Labvēlīgs Vidēja Linaria loeselii 

(augsta nozīme) 

Ikgadēja ietekme 

ar augstu nozīmi 

2120 Priekškāpas Nelabvēlīgs, 

sarīkošs 

Slikts Vidēja Linaria loeselii 

(augsta nozīme) 

Ikgadēja ietekme 

ar augstu nozīmi 

2130* Ar 

lakstaugiem klātas 

pelēkās kāpas 

Nelabvēlīgs, 

stabils 

Nelabvēlīgs, 

stabils 

Vidēja Dianthus arenarius 

subsp. arenarius 

(augsta nozīme) 

Lullula arborea 

(augsta nozīme) 

Neregulāra 

ietekme ar vidēju 

nozīmi 

2140* Pelēkās 

kāpas ar sīkkrūmu 

audzēm 

Nelabvēlīgs, 

stabils 

Nelabvēlīgs, 

stabils 

Vidēja Dianthus arenarius 

subsp. arenarius 

(augsta nozīme) 

Lullula arborea 

(augsta nozīme) 

Neregulāra 

ietekme ar vidēju 

nozīmi 

2170 Pelēkās kāpas 

ar ložņu kārklu 

Nelabvēlīgs, 

stabils 

Nelabvēlīgs, 

stabils 

Vidēja Dianthus arenarius 

subsp. arenarius 

(augsta nozīme) 

Lullula arborea 

(augsta nozīme) 

Neregulāra 

ietekme ar vidēju 

nozīmi 

2180 Mežainas 

piejūras kāpas 

Slikts, 

sarūkošs 

Slikts, 

sarūkošs 

Vidēja līdz 

augsta 

Dianthus arenarius 

subsp. arenarius 

(augsta nozīme) 

Pulsatilla patens 

(vidēja nozīme) 

Lycopodium spp. 

(vidēja nozīme) 

Diphasiastrum spp. 

(vidēja nozīme) 

Lullula arborea 

(augsta nozīme) 

Columba oenas 

(vidēja nozīme) 

Neregulāra 

ietekme ar vidēju 

nozīmi 

2190 Mitras 

starpkāpu ieplakas 

Nezināms Nelabvēlīgs, 

sarūkošs 

Vidēja līdz 

augsta 

Liparis loeselii 

(vidēja nozīme) 

Bufo calamita 

(vidēja nozīme) 

Neregulāra 

ietekme ar vidēju 

nozīmi 

 

 

4.5.3. Dabas aizsardzības ziņā nozīmīgākie piekrastes posmi  
 

Jūras piekraste jau ilgstoši ir izmantota kā daudzfunkcionāla teritorija. Mūsdienās arvien 

pieaug teritorijas nozīme rekreācijas attīstībā. Tas attiecas arī uz krasta seklūdens daļu, kuru 

pēdējos gados intensīvi izmanto dažādiem ūdens sporta veidiem. Šīs darbības notiek gan 

īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, gan ārpus tām. Gandrīz visā piekrastē zināmā mērā 

notiek zvejniecība. 
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Attīstoties ostām, būtiski mainās vides faktoru ietekmes tuvākās un tālākās teritorijās. 

Pastiprinās netiešo ietekmju īpatsvars, kā arī kļūst redzamāks ietekmju kumulatīvais efekts. 

 

4.5.2.a. tabula. Nozīmīgākās dabas teritorijas 
Natura 2000 Galvenās 

vērtības (ES 

biotopa kods) 

Funkcionālā saistība ar jūru un 

tās izmantošanu 

Dabas aizsardzības un/vai 

apsaimniekošanas plāni 

DP Pape 2130*, 2120 Negatīvi ietekmē būves jūrā 

un tās krastā (galvenokārt 

Lietuvā) 

 

DA plāns jāaktualizē. 

Svarīgi saglabāt aizsargājamo jūras 

teritoriju. 

DP Bernāti 2180 (arī 

boreālie meži) 

Plānot minimālu vai nekādu 

jūras teritorijas izmantošanu 

tūrismam un rekreācijai 

Notiek DA plāna izstrāde. 

 

DL Ziemupe 2120, 2130*, 

2180 

Plānot minimālu vai nekādu 

jūras teritorijas izmantošanu 

tūrismam un rekreācijai 

Notiek DA plāna izstrāde. 

 

NP Slītere 2130*, 1310, 

1210, 2180, 

vietām 2120 un 

2110 

Aktīvi izmanto ūdens sportam 

un atpūtai. Nepalielināt. 

Ir DA plāns 

 

DL Ģipka 2120, 2130*, 

1310 

Svarīgi neradīt sanešu deficītu 

 

 

NP Ķemeri 1210, 1310, 

2130*, 2180 

Neveidot barjeras jūrā. 

Nenovākt sanesumus, neradīt 

smilšu deficītu pludmalē. 

Ir DA plāns, jāaktualizē 

 

DP Ragkāpa 1210, 1310, 2180 Neveidot barjeras jūrā. 

Nenovākt sanesumus, neradīt 

smilšu deficītu pludmalē. 

Ir DA plāns 

 

DP Piejūra 2120, 2130*, 

2180 

Spēcīga ostu ietekme. 

Nepieciešams izvērtēt. 

DA plāns steidzīgi jāaktualizē 

 

 

 

4.5.4. Sugu aizsardzības plāni un tajos ietvertie aizsardzības 

pasākumi un prasības, kas saistītas ar jūras krasta sauszemes daļas 

izmantošanu un atkarīgas no jūras telpas izmantošanas  
 

Šobrīd nav sugu vai biotopu aizsardzības plāna, kurš attiektos uz jūras krasta sauszemes daļas 

izmantošanu un būtu atkarīgs no jūras telpas izmantošanas. Šajā sakarā aktuāli ir izstrādāt 

aizsardzības plānu šādiem biotopiem: 1210 Viengadīgu augu sabiedrības uz sanesumu 

joslām, 1150*Lagūnas, 2180 Mežainas piejūras kāpas. 
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4.6. Piekrastes un jūras ainavas 
 

Ainava tiek definēta dažādi, bieži par pamatu ņemot pētniecības nozari vai jomu. Visplašāko 

ainavas definīciju ir devusi Eiropas ainavas konvencija, kas pieņemta 2000. gada 20. oktobrī 

Florencē. Ainava nozīmē „teritoriju tādā nozīmē, kā to uztver cilvēki un kas ir izveidojusies 

dabas un/vai cilvēku darbības un mijiedarbības rezultātā”1. Šī definīcija ir ietverta arī Latvijas 

Ainavu politikas pamatnostādnēs 2013.-2019.gadam.  

 

Līdzīgi kā jebkuras ainavas piekrastes ainavas veidošanos primāri nosaka dabiskie faktori 

(ģeoloģiskie, ģeomorfoloģiskie, klimatiskie, hidroloģiskie u.c.). Līdzās tiem būtiska nozīme 

ir jūras un sauszemes mijiedarbībai, kuras rezultātā tiek radīti tikai piekrastei raksturīgi 

ainavas veidi, kas nav sastopami citās teritorijās. Latvijas piekrastes ainavā ietilpstošie 

ainavas veidi ir pludmales (akumulācijas un abrāzijas krasts), eolo kāpu mežaines, līdzenumi 

(smilšaino līdzenumu mežaines un smilšaino Baltijas jūras agrāko stadiju, fluvioglaciālo un 

limnoglaciālo līdzenumu āraines), upju grīvas, ezeri, purvaines un mitrzemes2. 

 

Dabas un cilvēka darbības faktoru mijiedarbības rezultāts atspoguļojas ainavas stāvoklī, kura 

novērtēšanai izmanto dažādus kvantitatīvos un kvalitatīvos indikatorus un rādītājus. Zemes 

segums (land cover) ir viens no ainavas ekoloģiskās struktūras raksturojošiem indikatoriem. 

Savukārt ainavas vizuālās kvalitātes raksturošanai izmanto gan objektīvos (saskatāmība, 

pieejamība, atsevišķu elementu novietojums un kompozīcija), gan subjektīvos rādītājus 

Pēdējie ir saistīti ar cilvēka uztveri par ainavas pievilcību vai tieši pretēji - ar neapmierinātību 

par tās vizuālo izskatu. 

 

Zemes lietošanas veids (land use) ir termins, kas tiek lietots saistībā ar zemes segumu, taču 

tas nozīmē darbības, ko cilvēks veic konkrētā zemes segumā, lai tur ražotu un radītu, to 

mainītu vai saglabātu. Piemēram, rekreācijas teritorijas ir zemes lietošanas veids, kas ir 

saistīts ar vairākiem zemes seguma veidiem, kā pludmalēm, parkveida mežiem, uzbūvētām 

atrakciju vietām, parkiem un ēkām. Taču procesus un sakarības var pētīt arī zemes seguma 

kontekstā. Visbiežāk vienu zemes seguma veidu izmanto dažādiem lietošanas veidiem. Tādā 

gadījumā zemes segums tiek raksturots kā multifunkcionāls. Piemēram, mežs var būt 

mežsaimnieciskās darbības teritorija, kur iegūst kokmateriālu, bet vienlaikus mežs var būt arī 

rekreācijas telpa, kas dod iedzīvotājiem iespēju aktīvai atpūtai. 

 

Izmantojot Eiropas Vides aģentūras (EVA) CORINE Land Cover (CLC) projekta sagatavotos 

datu slāņus, ir iespējams raksturot piekrastes ainavas struktūras stāvokli pēc zemes seguma 

klašu veidiem. Tā kā aktuālākie dati no situācijas inventarizācijas 2012.gadā vēl nav 

pieejami, tad pašreiz ainavas struktūras raksturojumā ir izmantoti 2006. gada inventarizācija 

dati. 

 

Latvijas piekrastes 10 km platajā joslā sastopamas 27 no 44 zemes seguma klasēm, bet 

sauszemes krasta līniju veido 15 dažādi ainavu tipi. 2006. gada dati parāda, ka analizētajā 

Latvijas piekrastes zonā dominē meža ainavas, kas veidoja 61,6 % piekrastes ainavas platības 

(4.6.1.att.). Latvijas piekrastes meža ainavā pārsvarā sastopami skujkoku (40 % mežu zemju 

kopplatības) un jaukto skujkoku un lapkoku meži (30% mežu zemju kopplatības). CLC2006 

dati rāda, ka 14,7 % meža platības aizņem jauno mežu apgabali/krūmāji. Šī zemes seguma 

                                                 
1 Council of Europe. The European Landscape Convention. Strasbourg 2000. Pieejams: 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/176.htm. 
2 Nikodemus O., Kalniņš G., 2000. Ainavu aizsardzība. Nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai. Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Jumava, 89. 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/176.htm
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kategorija ietver vai nu meža zemes, kur ir veiktas kailcirtes, vai pamestās lauksaimniecības 

zemes, kuras ir apaugušas ar kokiem 

 

Tabula 4.6.1. Galvenās zemes seguma kategorijas Latvijas piekrastes zonā, ņemot vērā 

attālumu no jūras krasta līnijas (% no zemes seguma izvēlētajā piekrastes zonas platumā) 

(avots: EVA, CLC2006)3 

 

Kods Zemes seguma kategorijas Piekrastes josla 0–300m 0–10km 

1 Mākslīgais segums/virsmas 6,8 12,7 4,3 

2 Lauksaimniecības zemes 7.6 16,9 25,3 

3 Meži un daļēji dabiskas teritorijas 83,9 69,5 62,7 

4 Mitrāji 1,2 0,6 4,6 

5 Ūdens  0,5 0,3 3,1 

 Kopā 100,0 100,0 100,0 

 

Tā kā Latvijas piekrastes zonā ir sastopamas smilšainas augsnes ar zemu auglību, tad 

lauksaimniecības zemes aizņem tikai 25,3 % pētāmās teritorijas (4.6.1. tab.). Aramzemes 

platību īpatsvars ir vēl mazāks – 8,2 % kopējās zemes platības, kam seko ganības ar 9,4 %, 

bet citi lauksaimniecisko zemju segumi (augļu koki, kompleksais kultivēšanas veids un 

lauksaimniecības zemes ar ievērojamām dabiskās veģetācijas teritorijām) aizņem 7,7 % 

kopējā zemes seguma.  

 

Ar mākslīgo segumu klātās teritorijas, kas aizņem 4,3 % piekrastes platības, ir nozīmīgas 

piekrastes ainavas struktūras daļa. 70,7 % teritoriju, kas klātas ar cilvēka veidotiem 

objektiem, atradās individuālās un sabiedriskās ēkas un ar tām saistītie pakalpojumi vai 

atpūtas zonas. Saskaņā ar 2006.gada datiem ostu teritorijas, kas klātas ar mākslīgo segumu, 

aizņēma 3,1 % platības. 

 

Baltijas jūras ainavas ir kartētas Baltijas jūras sadarbības projekta “BALANCE” ietvaros4. 

Jūras ainavu veidi noteikti, ņemot vērā fiziski ģeogrāfiskos parametrus; jūras dibena 

topogrāfiskos parametrus; fiziski ķīmiskiem parametriem bentiskajā jūras ainavā. 

Klasifikācija nav ietvērusi pelaģiskās jūras ainavas. Latvijā telpiski dominē afotiskās ainavas 

- teritorijas, kuru gaisma vairs nesasniedz, un kuru sedimentu sastāvā ir dūņas. Latvijā, 

balstoties uz šo struktūru tālāk ir izstrādāta biotopu klasifikācija un veikta biotopu kartēšana 

(pielikumos: A.3.1. attēls. Gultnes nogulumi un A.4.8.a attēls. Biotopu izplatība).  

                                                 
3 Kristīna Veidemane, 2013. Izmaiņas Latvijas piekrastes ainavā 20.–21. Gadsimta mijā un mūsdienu 

izaicinājumi. Rīga Latvijas Universitāte, 180 lp. 
4 http://balance-eu.org/xpdf/balance-interim-report-no-10.pdf 
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4.6.1. attēls. Zemes segums Latvijas piekrastes 10 km platā zonā, 2006. gads (datu avots: 

EVA, CLC2006)5 
 

                                                 
5 Kristīna Veidemane, 2013. Izmaiņas Latvijas piekrastes ainavā 20.–21. Gadsimta mijā un mūsdienu 

izaicinājumi. Rīga Latvijas Universitāte, 180 lp. 
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4.7. Zemūdens kultūras mantojums 

 

4.7.1. Baltijas jūras zemūdens kultūras mantojuma raksturojums un 

nozīme 

 

Baltijas jūras zemūdens kultūrvēsturiskās liecības atspoguļo gan apdzīvotības, gan kultūras 

kontaktu attīstību kopš akmens laikmeta līdz 20. gadsimtam, turklāt dažādu valstu 

teritoriālajos ūdeņos esošās kultūrvēsturiskās liecības ir ļoti daudzveidīgas gan pēc apzinātā 

apjoma, gan pēc to funkcionālā rakstura.  

 

Jau kopš aizvēstures Latvijas teritorija, kuras krasta līnija stiepjas apmēram 500 km garumā, 

iekļāvusies jūras kontaktu tīklos. Par jūrasbraucieniem bronzas laikmetā liecina 

skandināviskās akmens krāvumu apbedījumu vietas (t. s. velna laivas) Ziemeļkurzemē 

kādreizējās Litorīnas jūras krastā un Staldzenes bronzas priekšmetu depozīta atradums. 

Savukārt kopš mūsu ēras I g.t. vidus Baltijas jūras telpā izveidojās noturīgi satiksmes ceļi, pa 

kuriem kuģoja gan skandināvu vikingi, gan kuršu un igauņu sirotāji, gan vēlāk viduslaiku 

tirgotāji un peregrīni. Viduslaiku nogalē Latvijas piekrastē (piemēram, pie Salacgrīvas) 

darbojušies jūras pirāti, par kuru aktivitātēm teikas vēstīs arī vēlākos laikos. Tomēr 

vēsturiskās ziņas par kuģniecības attīstību aizvēsturē un viduslaikos ir netiešas, un pagaidām 

nav atrastas, piemēram, nekādas arheoloģiskās liecības par bronzas laikmeta iedzīvotāju vai 

kuršu jūras satiksmes līdzekļiem.  

 

Kurzemes un Zemgales hercogu ambīcijas iesaistīties pasaules tirdzniecībā un iegūt aizjūras 

kolonijas sekmēja kuģubūves veidošanos 17.-18. gs., kas gan apsīka sekojošajā Krievijas 

impērijas virsvaras periodā. Par jauno laiku perioda jūrniecību jau ir saglabājušās liecības 

rakstītajos vēstures avotos, kas min, piemēram, virkni katastrofu pie Kolkas raga (kā zviedru 

militārās flotes nogrimšanu 1625. gadā vētras laikā) vai citviet Latvijas piekrastes ūdeņos. 

Kuģošanai bīstamajās vietās jau šajā laikā acīmredzot veidojās kuģus un laivu kapsētas, un 

potenciāli senākie kuģu atradumi Latvijas piekrastes ūdeņos būs tieši sākot ar jaunajiem 

laikiem.6 

 

19. gs. beigas tiek dēvētas par Latvijas jūrniecības “zelta laikmetu” – Latvijas teritorijā 

uzplaukst kuģubūve, darbojas vairāk kā 10 ostas, izveidota pirmā jūrskola visā Krievijas 

impērijā (1864. gadā Ainažos), jūrā dodas neskaitāmas zvejnieku un kontrabandistu laivas. 

Gan Pirmā pasaules kara laikā, gan Otrā pasaules kara norisēs nozīmīga vieta bija arī 

militārajām sadursmēm Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī. Otrā pasaules kara nogalē pāri jūrai 

no Kurzemes piekrastes uz Gotlandi devās tūkstošiem bēgļu, daļai gan pretējo krastu diemžēl 

nesasniedzot. Abu lielo karu gados jūrā nogrima ne viens vien kuģis, savukārt ūdeņos tika 

izvietotas mīnas un mīnu aizsprosti, kā arī ar jūru saistītas fortifikācijas būves atradās 

piekrastes zemēs. Pēc Otrā pasaules kara ievērojami samazinājās iespējas kuģot Baltijas jūrā, 

un kopumā jūrniecības tradīcijas panīka, jūrā dominējot militārajai tehnikai.  

 

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos un piekrastē ir saglabājušās dažāda rakstura 

kultūrvēsturiskās liecības gan par iedzīvotāju kontaktiem ar citām zemēm, tirdzniecību un 

kuģniecību, gan dzīvesvietu izmaiņām un militārajiem konfliktiem. Šo liecību veidošanos 

laika gaitā ietekmējuši gan dabas vides procesi (krasta līnijas izmaiņas un erozija, klimatiskie 

apstākļi), gan sociālās un militārās norises (tirdzniecība, migrācijas, karošana). Baltijas jūras 

dibena kultūrainava dabas procesu rezultātā ir nepārtraukti mainīga, turklāt koka kuģu 

                                                 
6 Urtāns J. Par Latvijas jūras dibena kultūrainavu. Ievietots: S. Cimmermanis, sast. Kultūrvēstures avoti un 

Latvijas ainava. Rīga, 2011. 200.-209. lpp. 
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vrakiem nesen parādījušies jauni ienaidnieki – siltzemju ūdeņu tārpi. Arī zem ūdens var būt 

saglabājusies interesanta un zinātniski vērtīga dabas ainava, piemēram, applūdis akmens 

laikmeta mežs (līdzīgi piemēri zināmi Lietuvas piekrastē7). Zemūdens kultūras mantojums ir 

nesaraujami saistīts ar piekrastes teritorijām, veidojot vienotu kultūras un sociālo telpu ar 

tikai tai raksturīgām tradīcijām un identitāti.  

 

 

4.7.2. Zemūdens kultūras mantojuma apzināšana un izpēte: 

vēsturisks pārskats un pašreizējā situācija 
 

Zemūdens kultūras mantojums Latvijā līdz šim nav nedz pietiekami apzināts, nedz plaši 

pētīts, lielāko vērību pievēršot tieši iekšzemes ūdeņu kultūrvēsturiskajām liecībām. Jau 

starpkaru posmā, 1920.-1930. gados, tika atklāti kuršu apbedījumi Vilkumuižas ezerā Talsos, 

taču tālaika pētījumi ezerā vairāk līdzinājās senlietu zvejošanai. Savukārt kopš 1950. gadu 

beigām izpētes darbi veikti ezermītnēs, kas atklātas 10 ezeros Vidzemē (pagājušajā gadā, 

iespējams, tika atklāta vēl viena ezermītne). Plašāk zināma un vienlaikus arī plaši 

arheoloģiski izpētīta un rekonstruēta ir Āraišu ezerpils, kas izmantota vēlā dzelzs laikmeta 

sākumā. Atzīmējami arī arheoloģiskie pētījumi jūras piekrastes pilsētās, kas snieguši 

informāciju par piekrastes lomu un funkcijām vēlajos viduslaikos un jaunajos laikos – gan 

par Rīgas krastmalu nostiprinājumu attīstību kopš 15. gs., gan par Ventspils 17. gs. doka 

vietu.  Nesen starptautiski zemūdens pētījumi iesākās arī akmens laikmeta vietās – Užavas 

upē un Salacā pie Riņņukalna un Kaulēnkalna apmetnēm. Šajās vietās atrastās senlietas 

attiecināmas gan uz mezolītu, gan neolītu. Pagaidām tikai iesākti pētījumi par aizvēstures un 

vēsturisko laiku ostu vietām piekrastes reģionos, piemēram, Sakā, kurā līdz pat 17. gs. bija 

osta. Līdzšinējie zviedru un igauņu arheologu pētījumi apliecina, ka piekrastēs mēdz būt 

izvietotas daudzas nelielas, pat sezonālas vai īslaicīgi izmantotas ostu vietas vai laivu 

piestātnes.  

 

Jūras zemūdens arheoloģisko vietu pētniecību ierobežoja gan pagājušā gadsimta okupācijas 

režīmu noteiktie ierobežojumi darbībai jūras telpā, gan pētnieku nelielais skaits, kā rezultātā 

jūras zemūdens mantojuma pētniekiem kļuva pieejams tikai 1990. gados. Pētījumus Rīgas 

jūras līcī un Baltijas jūras ūdeņos ilgstoši veica amatierarheologi, galvenokārt pievēršoties 

kuģu vraku meklēšanai un identificēšanai. Latvijā senākais vraks – 13. gs. koges fragmenti – 

atrasts 1939. gadā Vecrīgā (tagad aplūkojams Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā), 

savukārt jūras piekrastē izmestā kuģa vrakā pirmie arheoloģiskie izrakumi notika tikai 1999. 

gadā netālu no Kolkas raga.8 Kolkas raga apkārtnē, kas ir viena no kuģošanai bīstamākajām 

vietām, regulāri iegūtas liecības par vairākiem kuģu vrakiem, ieskaitot arī aeroapsekošanas 

rezultātus. Izskalotie kuģu vraki, kas gan bieži pēc laika atkal tiek ieskaloti jūrā, apsekoti un 

fiksēti ne vien pie Kolkas raga, bet arī Carnikavā, Mangaļsalā (Rīgā), Užavā un citviet. Šo 

kuģu datēšana un piederība parasti ir grūti nosakāma, bieži tos attiecinot uz pāris gadsimtu 

plašu hronoloģisko periodu. Drīzāk par laimīgu gadījumu jāuzskata 1992. gadā izskalotā 

Carnikavas vraka identificēšana ar angļu kravas burinieku, ko palīdzēja noteikt kuģa mastā 

ievietotā 1799. gadā kaltā monēta.9 

                                                 
7 Žulkus V. Search for Mesolithic Landscapes in Lithuanian territorial waters. Pieejams: 

http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F

%2Fgeolib.geo.auth.gr%2Findex.php%2Fsasg%2Farticle%2Fdownload%2F8857%2F8610&ei=HzWWVeLyIs

mmsgHpiLRA&usg=AFQjCNEP001lYOZPIWOnv0qgSFhHi2QH9Q&bvm=bv.96952980,d.bGg (skatīts 

18.06.2015.)  
8 Rains V. Kuģa vraka izrakumi pie Kolkasraga. Ievietots: Arheologu pētījumi Latvijā 1998. un 1999. gadā. 

Rīga, 2000. 333.-336. lpp.  
9 Rains V. Zemūdens arheoloģiskie pētījumi Latvijā 20. gs. beigās. Ievietots: A. Šnē, J. Urtāns, red. 

Arheoloģiskie pieminekļi, arheoloģiskās vietas. Rīga, 2000. 11.-17. lpp.; Urtans J., Rains V. Latvia. In: 

Treasures of the Baltic Sea. A hidden wealth of culture. Stockholm, 2003. P. 103-111. 

http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fgeolib.geo.auth.gr%2Findex.php%2Fsasg%2Farticle%2Fdownload%2F8857%2F8610&ei=HzWWVeLyIsmmsgHpiLRA&usg=AFQjCNEP001lYOZPIWOnv0qgSFhHi2QH9Q&bvm=bv.96952980,d.bGg
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fgeolib.geo.auth.gr%2Findex.php%2Fsasg%2Farticle%2Fdownload%2F8857%2F8610&ei=HzWWVeLyIsmmsgHpiLRA&usg=AFQjCNEP001lYOZPIWOnv0qgSFhHi2QH9Q&bvm=bv.96952980,d.bGg
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fgeolib.geo.auth.gr%2Findex.php%2Fsasg%2Farticle%2Fdownload%2F8857%2F8610&ei=HzWWVeLyIsmmsgHpiLRA&usg=AFQjCNEP001lYOZPIWOnv0qgSFhHi2QH9Q&bvm=bv.96952980,d.bGg
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Tādējādi zemūdens kultūras mantojuma pētniecības (apzināšanas un arheoloģisko izrakumu) 

pieredze Latvijā lielā mērā balstās uz iekšējos ūdeņos atklāto kultūrvēsturisko liecību izpēti. 

Arheoloģiskie izrakumi vraku atradumos notikuši tikai piekrastē, un šobrīd Latvijas 

arheoloģijai nav pētnieciskā potenciāla zemūdens arheoloģisko izrakumu veikšanai jūras 

telpā. Arī zemūdens mantojuma apzināšanas darbi Baltijas jūras telpā veikti fragmentāri un ar 

dažādu intensitāti dažādos reģionos. Turklāt zemūdens mantojuma liecību apzināšanai vēl 

nav apgūti rakstītie vēstures avoti (kuģus reģistri, ostu pārvalžu materiāli u. c.), kas, 

domājams, satur noderīgu un apjomīgu informāciju par kuģu kustību un negadījumiem 

Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī un kuru apkopošana vienotā datubāzē ar jau zināmajām vraku 

vietām ir viens no aktuālākajiem pētnieciskajiem darbiem.10 Tāpat zemūdens mantojuma 

pētniecībā tikai nesen un nelielā apjomā iesākts izmantot citas, piemēram, aeroarheoloģijas 

metodes.  

 

4.7.3. Zemūdens kultūrvēsturisko vērtību aizsardzība: nacionālā un 

starptautiskā likumdošana 
 

Latvijas Republikā zemūdens kultūras mantojuma aizsardzības un pārvaldības jautājumus 

neregulē neviens īpašs normatīvais akts, un tādējādi uz šo kultūras mantojuma daļu attiecas 

kopīgie kultūras pieminekļu aizsardzības normatīvie akti. Nozīmīgākais šajā jomā ir likums 

“Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, kā arī ar to saistītie Ministru kabineta noteikumi. Uz 

zemūdens arheoloģiskajām vērtībām attiecināma arī Eiropas konvencija arheoloģiskā 

mantojuma aizsardzībai.  

 

Latvijas Republikas normatīvie akti nosaka kultūras pieminekļu izpētes veikšanas kārtību, 

uzskaites veikšanu un aizsardzības un pārvaldības normas. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

kultūras pieminekļu aizsardzību regulējošas normas attiecas uz valsts aizsargājamajiem 

nekustamajiem un kustamajiem kultūras pieminekļiem, kas iekļauti valsts aizsargājamo 

kultūras pieminekļu sarakstā. Ministru kabineta 2003. gada  26. augusta noteikumu Nr. 474 

“Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi 

degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 6.5. punkts nosaka, ka kā valsts nozīmes 

arheoloģiskos pieminekļus sarakstā var iekļaut “nogrimušus kuģus (vecākus par 50 gadiem) 

un to kravas”. Līdz šim valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļauts tikai viens 

jūras zemūdens mantojuma objekts – Kolkas vraks I (valsts aizsardzības Nr. 8874, atrodas 

Dundagas novadā, Rīgas jūras līcī iepretim Kolkas evaņģēliski luteriskajai baznīcai), kā arī 

atsevišķas Rīgas piekrastes baterijas Daugavgrīvā un Mangaļu pussalā (valsts nozīmes 

vēstures piemineklis Daugavas grīvas krastu fortifikācijas būvju komplekss, valsts 

aizsardzības Nr. 8538). Zemūdens kultūras mantojuma kontekstā svarīgs ir minētā likuma 

“Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 7. pants paredz, ka arheoloģiskās senlietas ar datējumu 

līdz 17. gs. ieskaitot (un ieskaitot arī tās, kas atrodas ūdenī) pieder valstij, un tās glabā 

publiskie muzeji. 

  

Latvijas pagaidām nav pievienojusies pirmajam un vienīgajam starptautiskajam speciāli 

zemūdens kultūras mantojumam veltītajam dokumentam – UNESCO konvencijai par 

zemūdens kultūras mantojuma aizsardzību11, kas tika izsludināta 2001. gadā un stājās spēkā 

astoņus gadus vēlāk. Konvencija ietver vairākas svarīgas un novatoriskas nostādnes, ieskaitot 

arī visaptverošu zemūdens kultūras mantojuma definīciju, tajā ietverot gan vietas, 

                                                 
10 Vilka A. Diskusija “Zemūdens un piekrastes arheoloģiskais mantojums Latvijā: apzināšana, izpēte un 

saglabāšana” Vēstures un filozofijas fakultātē. Ievietots: Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 2013., Nr. 1, 167.-

172. lpp. 
11 UNESCO Konvencija par zemūdens kultūras mantojuma aizsardzību. Pieejams: 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/2001-convention/ (skatīts 

14.06.2015.) 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/2001-convention/
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konstrukcijas, ēkas, artefaktus, cilvēku atliekas, kuģus, gaisa kuģus un citus pārvietošanās 

līdzekļus un aizvēstures objektus. Tiesa, atšķirībā no Latvijas nacionālās likumdošanas šī 

konvencija paredz 100 gadu vecumu zemūdens kultūrvēsturiskajām liecībām, lai uzskatītu tās 

par mantojumu. Konvencijā uzsvērts, ka zemūdens kultūras mantojuma pārvaldības prioritāte 

ir tā saglabāšana, turklāt saglabāšana oriģinālajā atrašanās vietā ir vērtējama kā nozīmīgākā 

pieeja šiem jautājumiem. Tāpat konvencijā akcentēts, ka zemūdens kultūras mantojums nav 

izmantojams komerciālos nolūkos, tā apzināšanā un pētniecībā veicināma starptautiskā 

sadarbība un katras atsevišķas valsts intelektuālo un administratīvo resursu nostiprināšana.  

 

2015. gada sākumā konvenciju bija ratificējušas 44 valstis (kā arī vēl četras to ir pieņēmušas), 

ieskaitot arī kaimiņvalsti Lietuvu, kura gan ir vienīgā no Baltijas jūras reģiona valstīm, kas ir 

ratificējusi UNESCO konvenciju. Ņemot vērā pašreizējo zemūdens kultūras mantojuma 

izpētes stāvokli un Latvijas arheoloģijas ierobežotos resursus, šīs konvencijas normas 

Latvijai nav aktuālas, un, iespējams, tās ratifikācija nav nepieciešama, ņemot vērā potenciālās 

saistības un paredzamos budžeta izdevumus. Citu valstu pieredze, pievienojoties šai 

konvencijai, apliecina, ka tas ir lietderīgs solis, ja valsts ir sagatavojusies konvencijas 

normām, pirms tam veicot apjomīgus sagatavošanās darbus, ieguldot gan izglītībā, gan 

pētniecībā, gan sabiedrības informēšanā, gan infrastruktūras attīstībā. Latvijā šobrīd nav 

iespējams iegūt īpašu zemūdens kultūras mantojuma speciālista (vai zemūdens arheologa) 

izglītību un zemūdens kultūras mantojuma izpētes un pārvaldības jautājumu risināšanai nav 

izveidots speciāls departaments. Savukārt aktuālos zemūdens kultūras mantojuma 

apzināšanas, izpētes, uzskaites un pārvaldības jautājumus iespējams risināt esošās nacionālās 

likumdošanas ietvaros, lielu vērību pievēršot sabiedrības informētības līmeņa paaugstināšanai 

un sadarbības stiprināšanai starp dažādu ministriju institūcijām (Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekciju, Latvijas Jūras administrāciju, Valsts robežsardzi) un nevalstiskajām 

organizācijām (piemēram, Zemūdens mantojuma asociāciju).  

 

 

4.7.4. Zemūdens kultūras mantojuma pētnieciskais potenciāls un 

izmantošanas perspektīvas 
 

Lielākā daļa lietisko un rakstīto vēstures liecību, kas aplūkojamas vairākos Latvijas muzejos, 

attiecas tieši uz 19. un 20. gs. jūrniecības vēsturi. Tomēr Baltijas jūras telpas zemūdens 

kultūras mantojums ir krietni daudzveidīgāks, ietverot gan dzīvesvietas (nogrimušas 

apmetnes), gan atsevišķus kuģus vai flotes un to kravas, gan nocietinājumus un mākslīgi 

veidotus navigācijas šķēršļus, turklāt atsevišķa nozīme ir jūras kultūrvēsturiskajai ainavai 

kopumā, kas ietver arī ciešu saikni ar piekrastes zonu.  

 

Ņemot vērā Baltijas jūras veidošanās procesu, pastāv neliela iespēja Latvijas piekrastes 

ūdeņos identificēt zem ūdens izvietotu akmens vai bronzas laikmeta dzīvesvietu. Tomēr 

ņemot vērā, ka šis process norisinās cikliski, krasta līnijai elastīgi mainoties, pieļaujams, ka 

neilga apdzīvotība aizvēsturē varēja veidoties arī tajās teritorijās, kas mūsdienās atrodas zem 

ūdens. Tāpat Baltijas jūras specifikas dēļ diez vai Latvijas ūdeņos būs iespējams atrast kuģu 

vrakus, kas būtu datējami ar laikaposmu pirms 17. gs. Ne velti arī Igaunijā nozīmīgākie kuģu 

atradumi notikuši piekrastē – gan Salmes pirmsvikingu laikmeta 8. gs. divi kuģi ar 

apbedījumiem Sāmsalā, gan viduslaiku 13.-14. gs. tirdzniecības kuģi Tallinā un Pērnavā.  

 

Tādējādi Latvijas Republikas jūras ūdeņos esošais kultūras mantojums, visticamāk, saistāms 

ar jauno laiku un mūsdienu vēstures periodiem, bet diez vai iespējama, piemēram, akmens 

laikmeta apmetnes vai vikingu laikmeta kuģa atrašana. Taču savukārt gan Zviedrijas, gan 

Krievijas impērijas, Vācijas un PSRS kuģi un zemūdenes, kā arī zvejniecības liecības un jūrā 

izvietotas kuģošanas barjeras (piemēram, Rīgas jūras līcī Pirmā pasaules kara laikā) veido 
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zemūdens kultūras mantojuma lielāko daļu. Šo liecību identifikācija un plašāka apzināšana 

pagaidām vēl ir nākotnes uzdevums, bet tas ļautu izvērtēt atsevišķu objektu nozīmīgumu un 

saglabāšanas nepieciešamību.  

 

Kuģu vraki un citas zemūdens kultūras mantojuma liecības būtu saglabājamas savā atrašanās 

vietā, turklāt zemūdens arheoloģiskā pētniecība un konservācija ir finansiāli dārgi pasākumi. 

Arī mūsdienu pasaules pieredze aicina nevis izcelt no ūdens un pēc tam saglabāt zemūdens 

kultūrvēsturiskās liecības (kā tas savulaik tika veikts masveidīgi un pat ar veseliem kuģiem, 

uz kuru bāzes tika izveidoti īpaši muzeji, piemēram, zviedru Vasa un angļu Mary Rose), bet 

sekmēt pašas zemūdens arheoloģiskās vietas saglabāšanu esošajā vidē un stāvoklī. Drīzāk 

būtu vērts pievērst uzmanību iespējām saglabāt krastā izmestos kuģu fragmentus, kas var kļūt 

par muzeja krājuma sastāvdaļu vai vides objektu. Kuģu vraku vai to daļu saglabāšanas 

pasākumu īstenošanai ir īpaši izstrādāti Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 

ieteikumi “Rekomendācijas Nr. 2011-4 rīcībai ar no jūras izskalotiem koka kuģu vrakiem”12.  

 

Zemūdens kultūras mantojuma prioritāra izmantošana varētu būt zinātnē, izglītībā un tūrismā. 

Citu valstu (ieskaitot Igaunijas un Lietuvas) pieredze rāda, ka produktīvs zemūdens kultūras 

mantojuma popularizācijas un sabiedrības izglītošanas veids ir kopiju veidošana, reizēm 

izmantojot kuģu kopiju būvniecībā eksperimentālās arheoloģijas metodes. Savukārt pēc 

pētnieciskā darba veikšanas un atbilstošas infrastruktūras izveidošanas atsevišķas vietas būtu 

vērtīgas zemūdens tūrisma attīstīšanai. Šobrīd Latvijā zemūdens tūrisms nav attīstīts, aptverot 

dažu desmitu cilvēku loku. Turklāt arī šī tūrisma veida attīstības potenciāls nav liels, jo zem 

ūdens izvietotu objektu apmeklējumu traucē gan mainīgie laika apstākļi, gan sliktā redzamība 

zem ūdens, gan atbalsta infrastruktūras trūkums. Drīzāk būtu sekmējama piekrastes tūrisma 

attīstība, kam arī nepieciešama infrastruktūra un plašs aktivitāšu klāsts, ietverot gan jūras 

tematikai veltītus muzejus un informatīvus centrus, gan brīvdabas nodarbes krastā un ūdenī.  

 

                                                 
12 Skat.: http://mantojums.lv/_rict_text/docs/rekoemdacijas_koka_vraki_15122011.pdf (skatīts 10.06.2015.) 

http://mantojums.lv/_rict_text/docs/rekoemdacijas_koka_vraki_15122011.pdf
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4.8. Jūras ekosistēmas struktūras, funkciju un pakalpojumu 
raksturojums 
 

Jūras ekosistēmas funkcionēšana ir atkarīga no tās struktūras, daudzveidības un integritātes 

jeb viengabalainības. Jūras ekosistēmas struktūru, funkcijas un to stāvoklis mijiedarbībā ar 

cilvēku saimniecisko darbību un tās radītajām slodzēm nosaka ekosistēmu pakalpojumu 

potenciālu un nodrošinājumu, kas savukārt kalpo par pamatu sabiedrības labklājībai (skatīt 

4.8.a. attēlu).  

 
4.8.a. attēls. Ekosistēmu funkciju, pakalpojumu un ieguvumu konceptuālais  modelis 

(sagatavots pēc B. Burkharda, 201413) 

 

4.8.1. Jūras ekosistēmas struktūru veidojošo komponentu 

raksturojums 
 

Jūras ekosistēma sastāv no divām galvenajām apakšsistēmām – pelaģiskās un bentiskās, 

kuras savstarpēji mijiedarbojas. Galvenie faktori/elementi, kas veido jūras ekosistēmas 

struktūru, ir abiotiskā vide – jūras dibena substrāts, dziļums, gaismas intensitāte atšķirīgos 

dziļuma slāņos, un biotiskā vide jeb dzīvā daba – planktona, bentosa, zivju, putnu un jūras 

zīdītāju populācijas (sk. nodaļās 4.1.- 4.4).  

 

Latvijas teritoriālo un EEZ jūras ūdeņu ekosistēmas strukturēšana tika veikta pēc HELCOM 

Underwater Biotope and habitat (HELCOM HUB) klasifikācijas sistēmas (HELCOM, 

201314).  

 

HELCOM HUB klasifikācijas sistēma ir strukturēta sešos līmeņos. Pirmie trīs līmeņi biotopu 

definē pēc vides parametriem, savukārt pēdējie trīs – pēc bioloģiskās sabiedrības sastāva: 

1. līmenis – reģions.  

                                                 
13 Burkhard, B., M. Kandziora, Y, Hou & F. Müller (2014): Ecosystem Service Potentials, Flows and Demands 

- Concepts for Spatial Localisation, Indication and Quantification. Landscape online 34: 1-32 
14 HELCOM (2013): HELCOM HUB – Technical Report on the HELCOM Underwater Biotope and habitat 

classifi cation. Balt. Sea Environ. Proc. No. 139. 
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Visus pēc šīs sistēmas klasificējamos biotopus paredzēts definēt kā Baltijas reģiona 

biotopus. 

2. līmenis – vertikālās zonas.  

Šajā līmenī biotopus iespējams iedalīt bentiskajos, pelaģiskajos un jūras ledus 

biotopos. HUB klasifikācijas sistēma gan lielā mērā balstīta tieši uz bentiskajiem 

biotopiem. 2. līmenī biotopus iedala arī pēc gaismas pieejamības biotopā – fotiskajā 

vai afotiskajā zonā.  

3.  līmenis – substrāts.  

Bentiskos biotopus 3. līmenī iedala pēc dominējošā substrāta veida. Ja kāds no 

substrāta veidiem (piem., klintājs un laukakmeņi vai smilts) sasniedz ≥90% 

pārklājumu, tad to ietver biotopa nosaukumā. Ja neviens substrāta veids šo 90% 

robežu nesasniedz, tad to klasificē kā jauktu substrātu. 

4. līmenis – sabiedrības struktūra.  

Šajā līmenī tiek noteiktas bentisko biotopu funkcionālās iezīmes – to, kā 

makrobentiskā sabiedrība ir saistīta ar substrātu. Ja biotopā makroveģetācijai vai 

sēdošajai epibentiskajai makrofaunai ir ≥10% substrāta pārklājums, tad to klasificē kā 

biotopu „ar makroskopisko epibentosu”. Ja šis pārklājums ir mazāks par 10%, tad to 

klasificē kā biotopu „ar retu makroskopisko epibentosu”. Ja makroskopiskā 

epibentosa nav vispār, bet apgabalā var būt sastopama makroskopiskā infauna, tad tas 

ir biotops „ar makroskopisko infaunu”. Ja nav nekāda veida makroskopiskās faunas 

un veģetācijas, tad to klasificē kā biotopu „bez makrobentosa”. 

5. līmenis – raksturīgā sabiedrība. 

Šajā līmenī biotopus iedala pēc makrobentiskās sabiedrības dominējošās grupas. Ja 

kāda no makroskopiskā epibentosa daudzgadīgajām grupām (piem., daudzgadīgās 

aļģes, epibentiskās gliemenes, epibentiskie vēžveidīgie) veido ≥10% pārklājumu, tad 

dominējošā no šīm grupām tiek iekļauta biotopa nosaukumā. Ja šādu daudzgadīgo 

organismu grupu nav, tad skatās uz viengadīgo aļģu pārklājumu. Ja makroskopiskā 

epibentosa nav, tad nosaka makroskopiskās infaunas dominējošo grupu (gliemenes, 

daudzsartārpi, vēžveidīgie vai kukaiņu kāpuri), dominanci vērtējot pēc biomasas. 

6. līmenis – dominējošais taksons.  

Bentiskā biotopa 6. līmeni ir iespējams noteikt tad, ja kāds no dominējošiem 

taksoniem – ģints vai suga – sasniedz vismaz 50% biomasu (faunai) vai biotilpumu 

(aļģēm). Baltijas jūrā plaši izplatīti biotopi ir biotopi „ar dominējošu Fucus spp.”, „ar 

dominējošu Mytilus spp.” un citi. 

 

Piemērs: 

 

Vadoties pēc šiem datiem, konkrēto biotopu trešajā līmenī definē kā „Baltijas fotiskās zonas 

jaukts substrāts”. Ceturtajā līmenī - „Baltijas fotiskās zonas jaukts substrāts ar 

makroskopisko epibentosu”. Piektajā līmenī - „Baltijas fotiskās zonas jaukts substrāts ar 

daudzgadīgajām makroaļģēm”. Ja būtu pieejami arī biotilpuma dati, tad varētu 

pārliecināties, ka sestajā līmenī šī biotopa nosaukums jādefinē kā „Baltijas fotiskās zonas 

jaukts substrāts ar dominējošu Fucus spp.”. 
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Izmantojot LHEI jūras monitoringa un piekrastes ūdeņu apsekojumu datus, kā arī JTP 

ietvaros sagatavoto jūras nogulumu kartogrāfisko materiālu, visi Latvijai piederošie jūras 

ūdeņi tika saklasificēti HUB bentiskajos biotopos (sk. pielikumā A.4.8.a. attēlu). Atkarībā no 

bioloģisko apsekojumu staciju telpiskā izvietojuma blīvuma dažādos jūras apgabalos, biotopi 

tika noteikti līdz atšķirīgai detalizācijas pakāpei. Piekrastes cieto grunšu apgabalos, kā arī 

lielākajā daļā Rīgas līča HUB biotopus bija iespējams noteikt līdz 4. un 5. līmenim, pārējos 

apgabalos bioloģisko datu trūkuma dēļ varēja noteikt tikai biotopa 3. līmeni.  

 

Par fotiskās un afotiskās zonas robežu Latvijas piekrastē tika noteikts lielākais dziļums, kurā 

konstatēta makroveģetācija – atklātajā piekrastē tas ir 21 m, Rīgas līcī – 10 m. 

 

 

4.8.2. Jūras ekosistēmas funkciju raksturojums 
 

Ekosistēmas struktūra un tajā notiekošie bioķīmiskie procesi nodrošina dažādas ekosistēmas 

funkcijas, kas kalpo par pamatu ekosistēmas pastāvēšanai un tās sniegtajiem pakalpojumiem.     

 

Galvenās jūras ekosistēmas funkcijas ietver (LHEI, 2013) : 

 primārās produkcijas ražošanu – mikroskopiskās un makroskopiskās aļģes, vienšūņi, 

baktērijas ir organismi, kas fotosintēzes procesā spēj pārvērst vienkāršākus neorganiskos 

savienojumus (ūdens, oglekļa, slāpekļa, fosfora elementus) sarežģītākās organiskās 

molekulās, kā rezultātā jūras ekosistemā tiek saražota jauna biomasas produkcija, kuru 

tālāk patērē citi organismi, veidojot pamatu barības ķēdēm jūrā;  

 vielu bioķīmiskā cikla uzturēšanu (skābekļa, oglekļa, ūdens, slāpekļa un fosfora apriti), 

kas ir nozīmīgākā ekosistēmas funkcija un ietekmē praktiski visus ekosistēmas funkcijas 

un pakalpojumus; 

 barības tīkla uzturēšanu – barības tīkls raksturo saikni starp jūras organismu 

funkcionālajām grupām un veidojas no vienkāršākām barības ķēdēm. Piemēram, ūdenī 

peldoši mikroskopiskie augi jeb planktons kalpo par barību vēžveidīgajiem, kurus ēd 

reņģes, ar kurām savukārt barojas mencas; 

 ekosistēmas spēju tikt galā ar nevēlamām izmaiņām, pateicoties ekosistēmas sabiedrību 

spējai pastāvēt pret dabas un antropogēniem traucējumiem. 
 

Nozīmīgu lomu ekosistēmu funkciju un pakalpojumu nodrošinājumā ieņem bioloģiskā 

daudzveidība. Zinātniskie pētījumi apliecina, ka, samazinoties bioloģiskajai daudzveidībai, 

samazinās arī biomasas produkcijas, sadalīšanās un barības vielu aprites efektivitāte 

(Cardinale et al., 2012). Bioloģiski daudzveidīgākās ekosistēmas mazāk ietekmē atsevišķu 

sugu izzušana.  

 

Vairākos starptautiskos pētījumos, piemēram, Apvienotās Nācijās publicēja „Tūkstošgades 

ekosistēmu novērtējumu” (Millennium Ecosystem Assessment (MA),  un no 2007. līdz 2010. 

gadam īstenotā starptautiskas iniciatīvā „Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības 

ekonomika” (The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), kā arī Latvijas Jūras 

vides stāvokļa sākotnējā novērtējumā (LHEI, 2013) ekosistēmu funkcijas tiek klasificētas kā 

atsevišķa ekosistēmu pakalpojumu kategorija – atbalsta pakalpojumi (supporting services). 
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4.8.3. Jūras ekosistēmas pakalpojumu raksturojums 
 

Ekosistēmu pakalpojumu raksturojums ir balstīts uz Eiropas Komisijas MAES darba grupas15 

ieteikto CICES v4.3 (2013) starptautisko ekosistēmu pakalpojumu klasifikāciju16, tādējādi 

nodrošinot rezultātu starptautisku salīdzināmību un atbilstību Eiropas Savienībā uzsāktajam 

ekosistēmu pakalpojumu kartēšanas procesam, īstenojot ES Bioloģiskās Daudzveidības 

Stratēģijas 2020 5.uzdevumu. CICES 2013 ir hierarhiski veidota klasifikācijas sistēma, kas 

ekosistēmu pakalpojumus iedala trīs galvenajās kategorijās – apgādes pakalpojumi, vidi 

regulējošie pakalpojumi un kultūras pakalpojumi (atbalsta pakalpojumi jeb ekosistēmu 

funkcijas netiek iekļautas šajā klasifikācijas sistēmā, jo cilvēku sabiedrība gūst labumu no 

tiem nevis tieši, bet caur pārējiem pakalpojumu veidiem). Trīs pamatkategorijas tālāk tiek 

iedalītas apakškategorijās atkarībā no produkta vai procesa tipa, kādā tiek sniegts 

pakalpojums, un substances, ar ko tas ir saistīts (piemēram, biomasa; ūdens; masas, ūdens vai 

gaisa plūsma utt.), un visbeidzot – klasēs, kas raksturo konkrētus pakalpojuma veidus. 

 

4.8.a. pielikumā iekļauts pilns Latvijas jūras ūdeņiem raksturīgo ekosistēmu pakalpojumu 

saraksts atbilstoši CICES klasifikācijai un norādīta pakalpojuma veidu atbilstība Latvijas 

Jūras vides stāvokļa sākotnējā novērtējumā izmantotajai klasifikācijai (LHEI, 2013), kā arī 

parametri, kas izmatoti Latvijas JTP veiktajā ekosistēmu pakalpojumu kartēšanā. 

 

Apgādes pakalpojumi 

Saskaņā ar CICES klasifikāciju apgādes pakalpojumi ietver ekosistēmas sniegtās izejvielas 

cilvēku pārtikai un mājlopu barībai, dažādus izejmateriālus, kā arī enerģijas resursus. Jūras 

ekosistēma nodrošina šādus apgādes pakalpojumu veidus: 

 

 Pārtikas produkti – jūras augi, aļģes un to produkti, jūras dzīvnieki (zivis, gliemenes) un 

to produkti, kā arī akvakultūras saražotie produkti. Latvijas jūras ūdeņos pamatā izmato 

tikai zivju resursus. Galvenās komerciāli nozīmīgās zivju sugas ir reņģe, brētliņa, plekste 

un menca, kuru nozvejas rādītāji (tonnas/gadā) izmantotas šī ekosistēmu pakalpojuma 

veida kartēšanai (sk., kā arī 5.1. nodaļu). Potenciāli nozīmīgu resursu veido sārtaļģes 

Furcellaria lumbricalis, kuru audzes galvenokārt izplatītas Kurzemes rietumu piekrastē 

(sk. pielikumā A.48.b. attēlu). Šīs aļģes ir izmantojamas agara ražošanā, kuru pārtikas 

rūpniecībā izmanto kā stabilizētāju, iebiezinātāju vai sarecinātāju, tomēr to ieguve 

komerciālos nolūkos pagaidām nav uzsākta. Latvijas jūras ūdeņos esošajiem gliemeņu un 

citu jūras dzīvnieku resursi pagaidām netiek izmantoti pārtikas rūpniecībā, jo vides 

apstākļu ietekmē to izmēri ir samērā nelieli un līdz ar to tiem nav komerciālas nozīmes. 

Nepiemēroto vides apstākļu dēļ Latvijas jūras ūdeņos līdz šim nav arī attīstīta akvakultūra 

zivju, aļģu vai gliemeņu audzēšanai, tomēr, ņemot tehnoloģiju attīstību, ir apzinātas jūras 

akvakultūrai piemērotākās vietas Latvijas teritoriālajos ūdeņos (sk. 5.6. nodaļu). 

 

 Tieši vai pārstrādei izmantojami materiāli, kas iegūstami no jūras augiem, 

dzīvniekiem vai aļģēm, t.sk. to pārstrādes rezultātā iegūstamās ķīmiskās vielas un to 

produkti, kas izmantojami kā izejvielas rūpniecībā, lauksaimniecībā (piemēram, aļģes kā 

mēslojums), farmācijā, kā arī dekoratīvie materiāli (piemēram, dzintars, gliemežvāki) u.c. 

Šajā kategorijā ietilpst arī ģenētiskie resursi, kas potenciāli izmantojams kā atbalsts 

kultivētajām kultūrām, kā arī dažādām saimnieciskām vajadzībām izmantojamais jūras 

ūdens, t.sk. rūpnieciskām vajadzībām. Latvijas ūdeņos potenciāli nozīmīgi varētu būt jau 

iepriekš minētie sārtaļģes Furcellaria lumbricalis resursi, kas ir izmantojami farmācijā 

                                                 
15 MAES - Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. Eiropas Komisija darba grupa, kas 

nodrošina ES Bioloģiskās Daudzveidības Stratēģijas 2020 5.uzdevuma īstenošanu.  
16 CICES – Common International Classification of Ecosystem Services/ Kopējā Starptautiskā Ekosistēmu 

pakalpojumu klasifikācija. Pieejams: http://cices.eu/  

http://cices.eu/
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(mikrobioloģijā, zobārstniecībā un biomedicīnā).  

 

 Enerģija, kas iegūstama no jūras augiem un dzīvniekiem, kā arī abiotiskie enerģijas 

resursi, piemēram, viļņu enerģija un telpa vēja enerģijas ieguvei. Potenciāli jūras aļģu 

biomasu var izmantot enerģijas (piemēram, biogāzes) ieguvei, tomēr Latvijā šāda veida 

ražošana komerciālos nolūkos vēl nav uzsākta. Latvijas piekrastē (pie ostu mola) ir 

tikušas uzstādītas nelielas eksperimentālas iekārtas viļņu enerģijas ieguvei, tomēr 

ekonomiski pamatotas tehnoloģijas pagaidām vēl ir izpētes procesā. Līdzšinējie 

sasniegumi viļņu enerģijas pētniecības un ieguves jomā norāda, ka iekārtas testēšanas 

režīmā ir uzstādītas dažādos dziļumos seklūdens zonā (no 10-25m) un dziļūdens zonā (no 

50 pat līdz 250 m). Iekārtu veidi nosaka dziļuma izvēli. Savukārt vēja enerģijas ieguve 

jūrā strauji attīstās visā Baltijas reģionā (īpaši Vācijas un Dānijas ūdeņos) un arī Latvijas 

jūras ūdeņos ir uzsākts vismaz viens projekts vēja parku potenciālo teritoriju izpētei (sk. 

5.4. nodaļu). 2014. gadā vidējais vēja parku atrašanās dziļums Eiropā bija 22.4 m, 

maksimālais dziļums, kur notiek būvniecība, bija ap 40 m, bet atļaujas izdotas pat 

būvniecībai 50m dziļumā (EWEA, 2015)17.  

 

Vidi regulējošie un uzturošie pakalpojumi  

Šī kategorija aptver ekosistēmas pašregulēšanās procesā radītos ieguvumus sabiedrībai, 

piemēram, ūdens attīrīšanos, plūsmu regulēšanu, kā arī dažādu dabas procesu un apstākļu 

uzturēšanu, tai skaitā klimata kontroli.  

 

 Vides piesārņojuma regulēšana vai mazināšana  ietver: 1) piesārņojuma bio-

regulēšanu ar mikroorganismu, aļģu, augu vai dzīvnieku palīdzību (piemēram, 

eitrofikācijas procesu regulēšanu – slāpekļa denitrifikāciju, nitrifikāciju un amonija 

oksidāciju, kas notiek caur vielu bioķīmisko apriti, primārās produkcijas ražošanu un 

barības ķēžu dinamiku); piesārņojošo vielu (naftas produktu, aļģu toksīnu u.c.) 

sadalīšanos mikrobioloģisko procesu rezultātā, nogulsnējoties sedimentos vai jūras 

organismos); 2) piesārņojumu filtrāciju vai akumulāciju jūras organismos (piemēram, 

gliemeņu veikto ūdens filtrāciju); 3) piesārņojuma atšķaidīšanos jūras ekosistēmā, kā arī 

smaku, trokšņu un vizuālo ietekmju regulēšanu. Šo ekosistēmas pakalpojuma veidu 

precīza novērtēšana iespējama, balstoties uz ilglaicīgiem monitoringa datiem un minēto 

parametru telpiskās izplatības modelēšanu, kas ir dārgs un laikietilpīgs process. Šobrīd 

pieejamā zinātniskā informācija ļauj hipotētiski novērtēt eitrofikācijas procesu 

regulēšanas izplatību denitrifikācijas rezultātā, kas ir saistīta ar dūņu, smilts un jaukta 

substrāta biotopiem, kā arī barības vielu un piesārņojošu vielu apglabāšanas telpisko 

izplatību, kas ir raksturīga dūņu nogulumu biotopiem (sk. pielikumā A.4.8.c, A.4.8.d. un 

A.4.8.e attēlus). Gliemeņu veiktā ūdens filtrācija raksturīga lielākajai daļai bentisko 

biotopu, izņemot biotopus, kas veidojušies uz dūņu, rupjgraudainajiem un morēnas 

nogulumiem (sk. pielikumā A.48.f attēlu).  

 

 Plūsmu (masas, ūdens, gaisa) regulēšana ietver: 1) masas stabilizēšanu un erozijas 

kontroli; 2) hidroloģisko ciklu uzturēšanu un plūdu regulēšanu; 3) aizsardzību pret 

vētrām, ventilāciju un izgarošanu. Pašreiz Latvijā pieejamā zinātniskā informācija ļauj 

novērtēt tikai erozijas kontroles potenciālu atkarībā no bentisko biotopu izplatības, kas 

mazina viļņu enerģiju – piekrastes zonā izplatītajiem akmeņainajiem sēkļiem (sk. 

pielikumā A.48.g attēlu).  

  

 Fizikālo, ķīmisko un bioloģisko apstākļu uzturēšana – viens no būtiskākajiem 

ekosistēmu pakalpojuma šajā kategorijā ir dzīvotņu un nārsta vietu uzturēšana, no kā ir 

                                                 
17 EWEA (The European Wind Energy Association), 2015. The European offshore wind industry - key trends and statistics 

2014. 
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atkarīgi vairāki citi pakalpojuma veidi un tiešie ieguvumi sabiedrībai, piemēram, apgādes 

pakalpojumi – jūras augu, aļģu un dzīvnieku produkti un materiāli, gandrīz visi 

regulējošie pakalpojumi – vides piesārņojuma regulēšana, erozijas kontrole un klimata 

uzturēšana, kā arī vairāki kultūras pakalpojumi. Ar šo pakalpojuma veidu ir tieši saistīta 

arī jūras bioloģiskās daudzveidības uzturēšana, kas nodrošina ekosistēmas līdzsvaru un 

spēju tikt galā ar izmaiņām, kā arī veido ģenētiskos resursus un potenciālu avotu jauniem 

medikamentiem. Šī pakalpojuma izplatības novērtēšanai kā rādītājs varētu tikt izmantos 

dzīvotņu daudzveidības indekss18, tomēr Latvijā tā aprēķināšanai pagaidām vēl nav 

pietiekamu monitoringa datu. Balstoties uz pieejamajiem novērojumu datiem, iespējams 

attēlot bentiskos biotopus, kas nodrošina zivju nārsta vietu uzturēšanu – akmeņainos 

sēkļus jeb fotiskās zonas klintāju un laukakmeņus ar makroskopiskām epibentiskām 

biotiskajām struktūrām (sk. pielikumā A.4.8.h attēlu). 

Fizikālo apstākļu uzturēšana ir saistīta ar vietējā, reģionālā un globālā klimata regulāciju. 

Vietējo un reģionālo klimatu jūra ietekmē galvenokārt piekrastes zonā, vasaras periodā 

pazeminot gaisa temperatūru, savukārt rudens un ziemas periodā neļaujot gaisa masām 

strauji atdzist. Ietekme uz globālo klimatu galvenokārt saistīta ar pelaģisko un bentisko 

biotopu spēju piesaistīt oglekli fotosintēzes procesā, kā arī to apglabājot jūras dibena 

nogulumos. Balstoties uz šobrīd pieejamām zināšanām, telpiski attēlots oglekļa piesaistes 

potenciāls, to apglabājot nogulumos (sk. pielikumā A.4.8.i attēlu).  

Bioloģisko un ķīmisko apstākļu uzturēšana ietver arī tādus pakalpojumus, kā kaitēkļu un 

slimību kontrole un jūras ūdens ķīmiskā stāvokļa regulēšana, tomēr to izplatības telpiskai 

attēlošanai Latvijā pagaidām nav pieejami pietiekami dati. 

 

Kultūras pakalpojumi 

Kultūras pakalpojumi ietver nemateriālās vērtības, ko cilvēki gūst no ekosistēmas, atpūšoties 

dabā, vērojot putnus vai ainavu, izzinot dabas vērtības vai kultūrvēsturisko mantojamu, 

gūstot iedvesmu radošām izpausmēm, kā arī izmantojot dabas elementus simbolos vai 

kultūras tradīcijās. Atbilstoši CICES klasifikācijai jūras ekosistēmas kultūras pakalpojami 

iedalāmi šādās apakškategorijās: 

 

 Fiziska pieredze un mijiedarbības, kas veidojas atrodoties dabā – atpūšoties pie jūras, 

braucot ar laivu vai jahtu, makšķerējot, nirstot, vērojot jūrā vai piekrastes sastopamos 

dzīvniekus vai augus, baudot jūras ainavu. Šie pakalpojuma veidi nav tieši atkarīgs no 

jūras biotopu izplatības, bet gan galvenokārt no piekrastes pieejamības – piekļuves 

infrastruktūras (autostāvvietām, pieejas vietām pie jūras un pludmales labiekārtojuma). 

Kopumā vērtējot, visa Latvijas piekraste ir piemērota dabas vērtību vērošanai, kā arī 

aktīvai vai pasīvai atpūtai pie jūras. Jahtu braucieniem ir piemērota visa jūras telpa, 

izņemot vietas ar kuģošanas ierobežojumiem. Zemūdens niršanu kā dabas vērošanas 

veidu Latvijas jūras ūdeņos ierobežo apgrūtinātā redzamība, līdz ar to Rīgas līcis tam 

praktiski nav piemērots, savukārt Kurzemes rietumu piekrastē pie labvēlīgiem apstākļiem 

var sasniegt 30 m dziļumu. Šo pakalpojumu izplatības nozīmību nosacīti telpiski var 

attēlot, apzinot tūrisma/rekreācijas veidu skaitu noteiktos piekrastes posmos 

(kartogrāfiskais materiāls izstrādes stadijā).  

 

 Intelektuālās un reprezentatīvās mijiedarbības ietver jūras ekosistēmas zinātnisko un 

izglītojošo vērtību (piemēram, vide pētījumiem un monitoringa stacijām, dabas parkiem, 

muzejiem, izglītības programmām un ekskursijām, populārzinātniskai informācijai 

mēdijos); kultūrvēsturisko vērtību (liecības par piekrastes un jūrniecības kultūras 

mantojumu – zvejnieku ciemus, jūras arheoloģiskās vērtības (kuģu vrakus), piekrastes 

                                                 
18 Martin G. (ed.), 2012. The MARMONI approach to marine biodiversity indicators. Volume II: List of 

indicators for assessing marine biodiversity in the Baltic Sea developed by the LIFE MARMONI Project. 

Estonian Marine Institute Report Series, No.16, 169 pp. Pieejams internetā: http://marmoni.balticseaportal.net 

http://marmoni.balticseaportal.net/
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iedzīvotāju tradīcijas un dzīvesveidu); estētisko vērtību un iedvesmas avotu mākslai, 

literatūrai, reklāmai. Zinātniskā un izglītojošā vērtība ir vienlīdz nozīmīga visai jūras 

telpai kopumā, savukārt kultūrvēsturiskā vērtība un estētiskā vērtība ir nozīmīgāka tieši 

piekrastes zonā.  

 

 Garīgās un simboliskās mijiedarbības ietver jūras ekosistēmas elementu izmantošanu 

simbolos (piemēram, pilsētu ģerboņos), jūras tēmu tautas tradīcijās, rituālos, ar jūru 

saistītas svētvietas/piemiņas vietas utt.   

 

 Ar izmantošanu nesaistītās jūras ekosistēmas vērtības ietver pastāvēšanas vērtību – 

morālu gandarījumu par jūras dabas un kultūras vērtību eksistenci, kā arī mantošanas 

vērtību – gandarījumu par šo vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Šo pakalpojuma 

veidu nozīmības novērtējumam nepieciešams īstenot nacionālā mērogā reprezentatīvus 

socioloģiskus pētījumus, taču to telpiskās izplatības raksturu visdrīzākais nav iespējams 

attēlot. Tomēr var pieņemt, ka jūras ekosistēmas pastāvēšanas un mantošanas vērtība ir 

nozīmīgas vismaz daļai sabiedrības un attiecināmas uz visu jūras telpu kopumā. 

 

 

4.8.4. Jūras ekosistēmas pakalpojumu telpiskās izplatības 

novērtējums 
 

Jūras ekosistēmas pakalpojumu novērtējums ir veikts, izmantojot uz ekspertu vērtējumu 

balstītu metodi, kas ļauj salīdzinoši ātri apkopot vispusīgu informāciju par dažādu ekosistēmu 

pakalpojumu nodrošinājumu un izplatību konkrētā teritorijā (Jacobs et al., 2015)19. Sadarbībā 

ar LHEI ekspertiem tika identificēti ekosistēmu pakalpojuma veidi, kuru nodrošinājums ir 

saistīts ar bentiskajiem biotopiem, tādējādi ļaujot ekosistēmu pakalpojumu izplatību attēlot 

telpiski, kā pamatu izmantojot biotopu karti. Balstoties uz pieejamām zināšanām, tika 

novērtēts ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciāls katram jūras būtiskajam biotopu 

veidiem (vai biotops nodrošina konkrēto pakalpojuma veidu – jā/nē). Relatīvs novērtējums 

skalā pagaidām nebija iespējams pētījumu trūkumu dēļ. Novērtējumu rezultāti it apkopoti 

matricā (skat. 4.8.a. tabulu).  

 

4.8.a. tabula. Ekosistēmu pakalpojumu potenciālais nodrošinājums jūras bentiskajos 
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AA.A: Baltijas jūras fotiskās zonas klintājs un laukakmeņi   x       x x x x 
AA.A1: Baltijas jūras fotiskās zonas klintājs un laukakmeņi ar 
makroskopisko epibentosu 

  x       x x x   

AA.A2: Baltijas jūras fotiskās zonas klintājs un laukakmeņi ar 
retu makroskopisko epibentosu 

  x       x x x x 

                                                 
19 Jacobs S., Burkhard B., Van Daele T., Staes J., Schneiders A. (2015): ‘The Matrix Reloaded’ – A review of 

expert knowledge use for mapping ecosystem services. Ecological Modelling. 295: 21-30 
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Biotopi 

Apgādes 
pakalpojumi 

  
Regulējošie pakalpojumi 
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AA.H3N:  Baltijas jūras fotiskās zonas dūņu nogulumi ar 
vēžveidīgo infaunu 

    x x x       x 

AA.I: Baltijas jūras fotiskās zonas rupjgraudainie nogulumi             x     

AA.J: Baltijas jūras fotiskās zonas smilts     x     x     x 

AA.J1: Baltijas jūras fotiskās zonas smilts ar makroskopisko 
epibentosu 

    x     x     x 

AA.J3: Baltijas jūras fotiskās zonas smilts ar makroskopisko 
infaunu 

    x     x     x 

AA.J3L: Baltijas jūras fotiskās zonas smilts ar gliemeņu 
infaunu 

    x     x     x 

AA.M1: Baltijas jūras fotiskās zonas jaukts substrāts ar 
makroskopisko epibentosu 

  x x     x   x x 

AA.M2: Baltijas jūras fotiskās zonas jaukts substrāts ar retu 
makroskopisko epibentosu 

  x x     x   x x 

AA.M4: Baltijas jūras fotiskās zonas jaukts substrāts bez 
makrobentosa 

  x     x     x 

AB.A: Baltijas jūras afotiskās zonas klintājs un laukakmeņi 
        x     x 

AB.A1: Baltijas jūras afotiskās zonas klintājs un laukakmeņi 
ar makroskopisko epibentosu 

        x     x 

AB.B: Baltijas jūras afotiskās zonas morēna                 

AB.H: Baltijas jūras afotiskās zonas dūņu nogulumi 
  x X X       x 

AB.H3: Baltijas jūras afotiskās zonas dūņu nogulumi ar 
makroskopisko infaunu 

  x X X       x 

AB.H3N: Baltijas jūras afotiskās zonas dūņu nogulumi ar 
vēžveidīgo infaunu 

  x X X       x 

AB.I: Baltijas jūras afotiskās zonas rupjgraudainie nogulumi 
                

AB.J: Baltijas jūras afotiskās zonas smilts   x     x       
AB.J3: Baltijas jūras afotiskās zonas smilts ar makroskopisko 
infaunu 

  x     x       

AB.J3L: Baltijas jūras afotiskās zonas smilts ar gliemeņu 
infaunu 

  x     x       

AB.M: Baltijas jūras afotiskās zonas jaukts substrāts   x     x     X 
AB.M1: Baltijas jūras afotiskās zonas jaukts substrāts ar 
makroskopisko epibentosu 

  x     x     X 

AB.M2: Baltijas jūras afotiskās zonas jaukts substrāts ar retu 
makroskopisko epibentosu 

  x     x     X 

AB.M4: Baltijas jūras afotiskās zonas jaukts substrāts bez 
makrobentosa 

  x             

 

Balstoties uz novērtējuma rezultātiem, ir sagatavotas kartes, kas attēlo katra izvēlētā 

ekosistēmas pakalpojuma izplatību (sk. pielikumā A.4.8. a-i attēlus), kā arī summārā (katra 

biotopa veida nodrošināto pakalpojumu skaita) ekosistēmu pakalpojumu karte (skat. 4.8.b. 

attēlu).  
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4.8.b. attēls. Bentisko biotopu nodrošināto jūras ekosistēmu pakalpojumu izplatība  

 

Uz ekspertu vērtējumu balstīta EP kartēšanā tiek atzīta, kā piemērotākā metode ierobežotas 

datu un pētījumam nepieciešamo resursu pieejamības gadījumā20. Turklāt šāda novērtējuma 

rezultātus iespējams izvērst kvantitatīvi gadījumā, ja tiek iegūti papildus dati ekosistēmas 

pakalpojumu biofizikālo (ekoloģisko) parametru kvantificēšanai (izmantojot EP raksturojošu 

biofizikālo indikatoru sarakstu), kā arī ja tiek veikts konkrētu ekosistēmas pakalpojumu 

sociālekonomiskais izvērtējums (t.sk. novērtējums naudā). 

 

Lai telpiski attēlotu to ekosistēmas pakalpojumu izplatību, kas nav atkarīgi no bentiskajiem 

biotopiem, ir izmantoti citi pieejamie telpiskie dati: 

 apgādes pakalpojums – zivis pārtikas patēriņam – attēlots, izmantojot datus par 

kopējās nozvejas sadalījumu tonnās (sk. 5.1.1.a attēlu); 

 kultūras pakalpojums – dabas vērošana un atpūta pie jūras – attēlots, balstoties uz 

informāciju par konkrētos piekrastes posmos pieejamajiem tūrisma un rekreācijas 

veidiem (kartogrāfiskais materiāls vēl tiek gatavots). 

 

 

                                                 
20 Helfenstein, J., F. Kienast (2014): Ecosystem service state and trends at the regional to national level: A rapid 

assessment. Ecological Indicators 36: 11-18. 
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5. Nozaru attīstības mērķu potenciāls un saimnieciskās 
darbības novērtējums jūrā 
 

5.1. Zivsaimniecība 

5.1.1. Nozveju raksturojums Baltijas jūras atklātajā daļā 
Nozveju raksturošanai izmantota ZI "BIOR" apkopotā jūras un piekrastes zvejas žurnālu 

informācija. Sākotnēji veikta jūras zvejas žurnālu datu apkopošana un sagatavošana analīzei - 

tika atlasīti tie zvejas žurnāli, kuru nozvejas attiecas tikai uz Latvijas EEZ. Zvejas žurnāli, 

kuros dažādu iemeslu dēļ (kļūdainas koordinātes, koordinātes uz sauszemes u.c.) ir neprezīza 

informācija, tika izslēgti no analīzes. Šādu žurnālu daudzums bija aptuveni 0.4% no 

kopskaita. 2007. gadā notika pāreja uz decimālo koordinātu formātu zvejas žurnālu datubāzē. 

Saistībā ar koordinātu formāta maiņu, neskaidru koordinātu dēļ aptuveni 7% no 2007. gada 

zvejas žurnāliem tika izslēgti no tālākās analīzes. Arī pārējos 2007. gada datos iespējamas 

koordinneprecizitātes saistībā ar datu bāzes formāta maiņu. 

 

Analīzēm izmantotie dati tika vizualizēti izmantojot programmas R paketes mapplots 

(Gerritsen,  2014), maptools (2014) un shapefiles (Stabler, 2013). Datu vizualizācijas procesā 

uz kartes pamatnes tika veidots kvadrātu tīkls. Informācijas vizuālā izšķirtspēja ir atkarīga no 

kvadrātu definētā izmēra. Viena kvadrāta izmērs pēc decimālās koordinātu sistēmas tika 

definēts kā 0.05o garums x 0.025 o platums, kas dabā veido taisnstūri ar aptuveniem malu 

garumiem 2.8 km un 3 km. Katram kvadrātam tika aprēķināta summārā vērtība pēc attiecīgās 

datu atlases parametriem - suga, gads, nozveja, zvejas aktu skaits u.c. Kvadrātu vērtības kartē 

tika vizualizētas ar 12 proporcionālām dažādu krāsu gradācijas klasēm. Tā kā dažos 

kvadrātos summārās vērtības bija ļoti augstas, tika saglabāta paketes mapplots (Gerritsen,  

2014) noklusējuma opcija - gradācijas klašu maksimālā vērtība noteikta pēc tam, kad tika 

izslēgti 2.5 % no kvadrātu maksimālajām vērtībām. Šīs vērtības kartē nepazūd un tiek 

iekļautas maksimālajā gradācijas klasē. Šāds solis ļauj uzlabot datu telpisko vizualizāciju - 

attēlot lielāku kvadrātu skaitu ar augstām vērtībām. 

 

Kartes veidotas atsevišķi pa gadiem, lai novērtētu potenciālās atšķirības, kā arī apkopojošā 

veidā visam periodam (2004-2013). Iegūtā informācija ļauj identificēt svarīgākos nozveju 

rajonus Baltijas jūras atklātajā daļā, kā arī novērtēt zivju kopējo izplatību. Atsevišķā kartē 

paredzēts vizualizēt zvejas aktivitāti. Pēc iepriekš raksturotā principa tiks definēts kvadrātu 

tīkls un katram kvadrātam tiks aprēķināts uzrādīto zvejas aktu (effort) skaits. Iegūtā 

informācija ļaus identificēt rajonus ar augstāko zvejas aktivitāti neatkarīgi no kopējās 

nozvejas. 
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Kartes sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.a attēls. Brētliņas, reņģes, mencas un plekstes kopējās nozvejas sadalījums Latvijas 

EEZ un teritoriālajos ūdeņos 2004.-2013. gadā. Kartogrāfiskās robežas veidotas balstoties 

uz ICES (http://geo.ices.dk/) un LJA ESRI shp. failiem. 

 

Pēc kopējā nozvejas sadalījuma (5.1.1.a attēls) galvenie rajoni atrodas jūras atklātās daļas  

ziemeļaustumu daļā un Rīgas līča rietumu daļā. Analizējot kopējās nozvejas izmaiņas pa 

gadiem, redzams, ka galvenie nozveju rajoni ir samērā nemainīgi (51.1.b attēls). Pēdējos 

gados ir redzama ražīgo nozvejas rajonu skaita samazināšanās.  

 

http://geo.ices.dk/
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<

Karšu sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

Karšu sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

<

Kopējā nozveja

5.1.1.b. attēls. Brētliņas, reņģes, mencas un plekstes nozveju sadalījums Latvijas EEZ un 

teritoriālajos ūdeņos 2004.-2013. gadā. Kartogrāfiskās robežas veidotas balstoties uz ICES 

(http://geo.ices.dk/) ESRI shp. failiem. 

Tā kā attēli 5.1.1.a. un 5.1.1.b. ir veidoti summējot kopējo nozveju no 4 sugām - brētliņas, 

reņģes, mencas un plekstes, kopējā nozvejas sadalījuma tendences nosaka sugas ar 

augstākajām nozvejām - brētliņa un reņģe (5.1.1.c. attēls). Šo pelaģisko sugu izplatības 

atšķirības ir vērojamas arī nozveju sadalījumā - līcī dominē reņģe, bet jūras atklātajā daļā 

brētliņa. Mencas un plekstes nozveja proporcionāli pelaģiskajām zivīm ir neliela. Mencai 

galvenie nozveju rajoni Latvijas EEZ atrodas jūras atklātās daļas dienvidos, savukārt plekstei 

- dienvidu daļā un rajonos starp Liepāju un Ventspili. 

 

5.1.1.c attēls. Brētliņas, reņģes, mencas un plekstes kopējās nozvejas sadalījums Latvijas 

EEZ un teritoriālajos ūdeņos pa gadiem (2004-2013). Kartogrāfiskās robežas veidotas 

balstoties uz ICES (http://geo.ices.dk/) ESRI shp. failiem. 

 

Brētliņas kopējā nozveja Latvijas EEZ ir augstāka jūras atklātās daļas ziemeļaustrumu daļā. 

Nozveju apjoms ir atkarīgs arī no zvejojošo kuģu skaita. 

 

http://geo.ices.dk/
http://geo.ices.dk/
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Kartes sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.d. attēls. Brētliņas kopējās nozvejas sadalījums Latvijas EEZ un teritoriālajos ūdeņos 

2004.-2013. gadā. Kartogrāfiskās robežas veidotas balstoties uz ICES (http://geo.ices.dk/) 

un LJA ESRI shp. failiem. 

 

Brētliņas nozveja pa gadiem ir atkarīga no nozvejas kvotas lieluma. Pēdējos gados brētliņas 

nozvejai ir tendence samazināties, tomēr galveno nozveju rajoni jūras ziemeļaustrumu daļā 

saglabājas samērā nemainīgi (5.1.1.e. attēls). Redzama sakarība, ka Rīgas līcī augstākas 

brētliņas nozvejas ir gados, kad tās ir bijušas augstākas arī jūras atklātajā daļa, apstiprinot jau 

iepriekš minēto sakarību, ka brētliņas sastopamība Rīgas līcī ir atkarīga no tās krājuma 

lieluma jūras atklātajā daļā. 

 

 

 

http://geo.ices.dk/
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Kartes sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

<

Karšu sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

<

Brētliņas nozveja

5.1.1.e. attēls. Brētliņas kopējās nozvejas sadalījums Latvijas EEZ un teritoriālajos ūdeņos 

pa gadiem (2004-2013). Kartogrāfiskās robežas veidotas balstoties uz ICES 

(http://geo.ices.dk/) ESRI shp. failiem. 

 

Reņģes galvenie nozveju rajoni atrodas Rīgas līcī. Augstākās nozvejas nodrošina rajoni, kas 

atrodas līča rietumu daļā (5.1.1.f. attēls). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.f. attēls. Reņģes kopējās nozvejas sadalījums Latvijas EEZ un teritoriālajos ūdeņos 

2004.-2013. gadā. Kartogrāfiskās robežas veidotas balstoties uz ICES (http://geo.ices.dk/) 

un LJA ESRI shp. failiem. 

 

http://geo.ices.dk/
http://geo.ices.dk/
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Karšu sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

<

Reņģes nozveja

Reņģes krājums Rīgas līcī analizētajā laika periodā ir bijis stabils, līdz ar to reņģes nozvejas 

kvota līcī ir bijusi samērā līdzīga, kas ir novērojams arī nozveju sadalījumā pa gadiem. 

Galvenie reņģes nozveju rajoni atrodas līča rietumu daļā. Jūras atklātajā daļā reņģes nozveja 

ir neliela - pamatā tā tiek nozvejota kā piezveja brētliņas zvejā, līdz ar to galvenie nozveju 

rajoni sakrīt ar brētliņas nozveju rajoniem, kas ir atklātās jūras ziemeļaustrumu daļa (5.1.1.g. 

attēls). 

5.1.1.g. attēls. Reņģes kopējās nozvejas sadalījums Latvijas EEZ un teritoriālajos ūdeņos pa 

gadiem (2004-2013). Kartogrāfiskās robežas veidotas balstoties uz ICES 

(http://geo.ices.dk/) ESRI shp. failiem. 

 

Mencas kopējā nozvejas galvenie rajoni Latvijas EEZ atrodas atklās jūras dienvidu daļā. 

Mencas izplatība Baltijas jūrā ir saistīta ar tās kopējo krājuma lielumu. Tā kā mencas krājums 

mūsdienās atrodas zemā līmenī, galvenie nozveju rajoni atrodas Baltijas jūras dienvidu daļā, 

kas sakrīt arī ar mencas novēroto izplatību zinātnisko uzskaišu laikā (4.4.2.h. attēls). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://geo.ices.dk/
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Karšu sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

<

Mencas nozveja

Kartes sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

<

5.1.1.h. attēls. Mencas kopējās nozvejas sadalījums Latvijas EEZ un teritoriālajos ūdeņos 

2004.-2013. gadā. Kartogrāfiskās robežas veidotas balstoties uz ICES (http://geo.ices.dk/) 

un LJA ESRI shp. failiem. 

 

Mencas nozveju rajoni Latvijas EEZ pa gadiem ir nemainīgi un atrodas jūras dienvidu daļā. 

Mencas nozveja ir bijusi lielāka analizētā perioda sākumā, bet pēdējos gados ir 

samazinājusies (5.1.1.i. attēls). 

 

5.1.1.i. attēls. Mencas kopējās nozvejas sadalījums Latvijas EEZ un teritoriālajos ūdeņos pa 

gadiem (2004-2013). Kartogrāfiskās robežas veidotas balstoties uz ICES 

(http://geo.ices.dk/) ESRI shp. failiem. 

http://geo.ices.dk/
http://geo.ices.dk/
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Kartes sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

<

 

Plekstes kopējās nozvejas galvenie rajoni Latvijas EEZ atrodas jūras atklātās daļas austrumu 

rajonos teritoriālo ūdeņu robežas tuvumā (5.1.1.j. attēls).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.j. attēls. Plekstes kopējās nozvejas sadalījums Latvijas EEZ un teritoriālajos ūdeņos 

2004.-2013. gadā. Kartogrāfiskās robežas veidotas balstoties uz ICES (http://geo.ices.dk/) 

un LJA ESRI shp. failiem. 

 

Plekstes nozveju rajoni pa gadiem ir samērā nemainīgi un sakrīt arī ar plekstes novēroto 

izplatību zinātnisko uzskaišu laikā (4.4.2.i. attēls). Sākot ar 2008. gadu, plekstes nozvejai bija 

tendence samazināties, savukārt 2013. gadā tā palielinājās, kas, domājams, bija saistīts ar 

mencas zvejas apstākļu pasliktināšanos, kā rezultātā zvejnieki uzsāka specializēto plekstes 

zveju. 

 

 

 

 

 

 

 

http://geo.ices.dk/
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Karšu sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

<

Plekstes nozveja

 

5.1.1.k. attēls. Plekstes kopējās nozvejas sadalījums Latvijas EEZ un teritoriālajos ūdeņos pa 

gadiem (2004-2013). Kartogrāfiskās robežas veidotas balstoties uz ICES 

(http://geo.ices.dk/) ESRI shp. failiem. 

 

 

5.1.2. Nozveju raksturojums un telpiskā sadalījuma karte Baltijas 

jūras piekrastē 

Nozveju raksturošana balstīta uz ZI "BIOR" apkopoto piekrastes zvejas žurnālu informāciju. 

Nozveju sadalījumu uz kartes attēloti vizuālā veidā - atlasītas zvejas žurnālos ietilpstošās 

administratīvās vienības (pagasti) un to robežas definētas kartē. Lai informāciju labāk 

vizualizētu, izveidoti atsevišķi segmenti, balstoties uz administratīvo iedalījumu un fiksētu 

attālumu no krasta. Katram segmentam aprēķināta kopējā nozveja pēc attiecīgās datu atlases 

parametriem. Nozveja segmentos kartē tiks vizualizēta ar dažādu krāsu gradācijas klasēm. 

Kartes veidotas atsevišķi pa gadiem, lai novērtētu potenciālās atšķirības, kā arī apkopojošā 

veidā visam periodam (2004-2013). Iegūtā informācija ļauj identificēt svarīgākos nozveju 

rajonus piekrastē. 

 

Pēc visu sugu kopējās nozvejas sadalījuma, rajoni ar augstākajām nozvejām atrodas Rīgas 

līča piekrastes austrumu un rietumu daļā (5.1.2.a. attēls). 

http://geo.ices.dk/
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Kartes sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

Karšu sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

Piekrastes nozveja –
Visas sugas

2004 2005 2006 2007

2008 2009 2010 2011

2012 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.a. attēls. Visu sugu kopējās nozvejas sadalījums Latvijas piekrastē pa piejūras 

pagastiem 2004.-2013. gadā. 

 

Arī pa gadiem visu sugu nozvejas sadalījumā nav vērojamas lielas izmaiņas (5.1.2.b. attēls). 

Tā kā reņģe piekrastē ir zvejotākā zivju suga, šis sadalījums pārsvarā ir atkarīgs no reņģes 

nozvejas, kas Rīgas līča piekrastē ir augstāka (5.1.2.c. attēls). 

 

 

 

 

 

5.1.2.b. attēls. Visu sugu kopējās nozvejas sadalījums Latvijas piekrastes ūdeņos pa gadiem 

(2004-2013).  
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Kartes sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

Karšu sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

Piekrastes nozveja –
Reņģe

2004 2005 2006 2007

2008 2009 2010 2011

2012 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.c. attēls. Reņģes kopējās nozvejas sadalījums Latvijas piekrastē pa piejūras pagastiem 

2004.-2013. gadā. 

 

Reņģes nozveja piekrastē galvenokārt ir atkarīga no zvejas aktivitātes piejūras pagastos. 

Neraugoties uz to, ka piekrastē pamatā tiek zvejota nārstojošā reņģe un reņģes galvenās 

nārsta vietas atrodas līča austrumu piekrastē, lielākās nozvejas parasti ir novērojamas līča 

rietumu daļā, kas ir saistīts ar lielāku piekrastes zvejas aktivitāti, kā arī reņģes pirmsnārsta 

migrācijām. 

 

 

 

 

 

5.1.2.d. attēls. Reņģes kopējās nozvejas sadalījums Latvijas piekrastes ūdeņos pa gadiem 

(2004-2013).  

 

Pārējo sugu (bez reņģes) kopējās nozvejas sadalījums piekrastē ir samērā vienmērīgs (5.1.2.e. 

attēls). Pēc kopējās nozvejas piekrastē pēc reņģes nākošā dominējošā suga ir plekste, kas 

pārsvarā tiek zvejota jūras atklātās daļas ziemeļaustrumu piekrastē. 2013. gadā Nīcas pagastā 

(jūras atklātās piekrastes dienvidu daļa) nozveju lielāko daļu veidoja apaļais jūrasgrundulis, 

kas ir labi redzams telpiskā sadalījuma kartē (5.1.2.f. attēls). 
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Karšu sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

Piekrastes nozveja –
Pārējās sugas

2004 2005 2006 2007

2008 2009 2010 2011

2012 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.e. attēls. Visu sugu (bez reņģes) kopējās nozvejas sadalījums Latvijas piekrastē pa 

piejūras pagastiem 2004.-2013. gadā. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.f. attēls. Visu sugu (bez reņģes) kopējās nozvejas sadalījums Latvijas piekrastes ūdeņos 

pa gadiem (2004-2013). 
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5.2. Jūras transports un ostu darbība 
 

Ņemot vērā jūras transporta globālo raksturu, jūrniecības nozares attīstība Latvijā ir saistīta ar 

starptautisko un ES regulējumu jūras transporta jomā. Jūras transporta jautājumi pamatā tiek 

noteikti Apvienoto Nāciju Jūras tiesību konvencijas (UNCLOS) ietvaros (1982), ko Latvija 

ratificēja 2004. gadā, kā arī Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (IMO) pieņemtajās 

konvencijās un lēmumos saistībā ar kuģošanas drošību un kuģu radīto vides piesārņojuma 

novēršanu. Nacionālajā līmenī politisko dokumentu un regulējuma mērķis galvenokārt ir 

nodrošināt starptautisko saistību un ES normatīvo aktu izpildi. 

Latvijā darbojas trīs lielās ostas (Rīga, Ventspils, Liepāja), un septiņas mazās ostas (Engure, 

Lielupe, Mērsrags, Pāvilosta, Roja, Salacgrīva, Skulte). Lielās ostas nodrošina kuģu un 

pasažieru apkalpošanu, kravas, transporta un ekspedīciju operāciju veikšanu un citas 

saimnieciskās darbības. Mazo ostu darbības pamatvirzieni ir zvejniecība, zivju pārstrāde, 

tūrisms, ekoloģiski tīru kravu eksports un imports21. Ostu attīstības mērķi ir noteikti 

nacionālos un ostu attīstības plānošanas dokumentos (skatīt 1.2.1 nodaļu).  

 

Ostas teritoriju veido sauszemes teritorijas daļas un iekšējo ūdeņu daļās, ieskaitot iekšējos un 

ārējos reidus un kuģu ceļus ostas pieejā22. Ostu robežas tiek noteiktas Ministru kabineta 

noteikumos pēc attiecīgās pašvaldības, ostas pārvaldes un valsts publiskās lietošanas 

dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja ieteikuma23. Tās tiek atspoguļotas arī pašvaldību 

teritorijas plānojumos. 

 

 5.2.a. tabula. Ministru kabineta noteiktumos noteiktās ostu platības (ha).  

Osta Zeme  Ūdeņi Kopā  MK notiekumi 

Rīga 1962,00 1271,00 6348,00 Nr. 690; 22.08.2006 

Ventspils 2208,79 242,60 2451,39 Nr. 78; 26.01.2010 

Liepāja 385,10 iekšējie ūdeņi - 

818,50  

ārējais reids - 

22868,50 

24072,10 Nr. 486; 20.06.2006 

Salacgrīva 

(ieskaitot 

Kuivižus) 

39,30 35,00 74,30 Nr. 440; 30.05.2006 

Skulte 62,8379 10,00 72,8379 Nr. 256; 04.04.2006 

Lielupe   422,00 Nr. 193; 15.03.2005 

Engure 5,65 12,50 18,15 Nr. 696; 27.07.2010 

Mērsrags 47,65 30,70 78,35 Nr. 141; 14.02.2006 

Roja 15,67 19,98 35,65 Nr. 454; 26.06.2012 

Pāvilosta 11,763 5,333 17,096 Nr. 368; 09.05.2006 

 

                                                 
21 Likums par ostām, 23.pants. 
22 Likums par ostām, 2.pants. 
23 Likums par ostām, 3.pants. 
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5.2.1. Ostu pašreizējās darbības raksturojums un plānotā attīstība 

  

5.2.1.1. Kravu apgrozījums 

Pēdējo divdesmit gadu laikā ostas ir uzrādījušas izaugsmi, gan nosūtīto, gan saņemto kravu 

jomā. Nosūtīto kravu pieaugumu visstabilāk ir uzrādījusi Rīgas osta. Stabilitāti uzrāda arī 

kopējā mazo ostu darbība, kuru ieguldījums kopējā kravu apgrozījumā pēdējos gados ir bijis 

ap 2%. Ventspils un Liepājas ostu nosūtīto kravu apjoms ir bijis svārstīgāks. Visās Latvijas 

ostās dominē nosūtītās kravas. 

 

Latvijas lielās ostas atšķiras pēc pārkrauto kravu veidiem. Periodā no 2010.-2014. gadam 

Rīgas ostā pārkrauto kravu īpatsvarā dominēja ogles (~40%), kam sekoja nafta (~20%), un 

konteineru kravas (~10%). Liepājas ostā kravu apgrozījumu galvenokārt veidoja labība un 

labības produkti (~40%), kokmateriāli (~12%), metāli un to izstrādājumi (~8%), celtniecības 

materiāli (~8%). Ventspils ostā dominējošās kravas bija naftas produkti un jēlnafta (~54%); 

ogles (~22%), kālija sāls (7%). Nosūtīto kravu jomā dominē tranzītkravas. 

 

 

 
 

5.2.1.1.a. attēls. Nosūtīto kravu apjoms Latvijas ostās (tūkst. tonnu) (datu avots: CSB) 

 
5.2.1.1.b. attēls. Saņemto kravu apjoms Latvijas ostās (tūkst. tonnu) (datu avots: CSB) 
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5.2.1.1.c. attēls. Nosūtīto un saņemto kravu sastāvs no 2010.-2014. gadam (% no kravu 

apgrozījuma) (datu avots: CSB) 

 

Ņemot vērā iepriekšējo desmitgadu pozitīvās attīstības tendences, Latvijas attīstības politikas 

dokumentos (LIAS 2030, NAP2020, Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.- 2020. 

gadam) attiecībā uz kravu pārvadājumiem ir izvirzīti ambiciozi mērķi. Lai realizētu šādus 

attīstības tempus, attiecībā uz Rīgas ostu, tas nozīmē arī jaunu papildus piestātņu skaitu un 

garumu, kā arī jaunas platības, lai fiziski varētu apstrādāt pieaugošos kravu apjomus. 24 

 

 
5.2.1.1.d. attēls. Kopējais kravu apgrozījums Latvijas ostās (tūkst. tonnu) (mērķis līdz 

2020.gadam - saskaņā ar Transporta pamatnostādnēm; mērķis 2030.gadam - saskaņā ar 

LIAS 2030) 

 

                                                 
24 Rīgas brīvostas attīstības programma 2009-2018. 
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5.2.1.2. Pasažieru pārvadājumi 

 

Pasažieru pārvadājumi ar prāmjiem 2014. gadā notika šādos maršrutos: Rīga–Stokholma – 

Rīga; Liepāja – Traveminde (Vācija) – Liepāja; Ventspils – Traveminde (Vācija)– Ventspils; 

Liepāja - Nīneshamne (Zviedrija) – Liepāja; Ventspils – Nīneshamne (Zviedrija) – Ventspils. 

Turklāt Rīgas un pēdējos gados arī Ventspils nodrošina kruīza kuģu apkalpošanu.  

 

 
5.2.1.2.a. attēls. Pārvadāto (iebraukušo un izbraukušo) prāmju pasažieru skaits (datu avots: 

CSB) 

 

 
 

5.2.1.2.b. attēls. Apkalpoto pasažieru skaits Rīgas ostā (tūkst., gadā) (datu avots: CSB) (mērķis 

saskaņā ar NAP2020)  
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5.2.1.3. Grunts novietnes 

 

Kuģu ceļu padziļināšanai un dziļumu uzturēšanai ostās tiek veikti grunts un sanesu 

izņemšanas darbi. Ņemot vērā grunts sastāvu, pieprasījums pēc izņemtās grunts ir mazāks par 

piedāvājumu, tāpēc ir nepieciešamība pēc grunts novietnēm jūrā. Tās tiek noteiktas saskaņā 

ar MK noteikumiem Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un 

padziļināšanas kārtība”. 

 

5.2.1.3. tabula. Ostu akvatoriju padziļināšanas darbos izņemtais un jūras grunts novietnēs 

deponētās grunts apjoms 2010-2013.gados (m3/gadā) (datu avots: VVD) 

Ostas 
Ostu akvatoriju padziļināšanas darbos 

izņemtais apjoms (m3) 
Jūrā deponētās grunts apjoms (m3) 

 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Rīga 1661211 709000 710000 802000 0 0 0 0 

Ventspils  609010 528800 608170 660870 609010 528800 608170 660870 

Liepāja 1158340 2539592 185916 20952 1158340 2539592 185916 20952 

Salacgrīva 13320 38982 22815 0 0 0 0 0 

Skulte 256000 0 0 0 216000 0 0 0 

Lielupe 0 0 0 13000 0 0 0 0 

Engure 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mērsrags 63500 3607971 

+ 

450002 

35000 27000 0 1082423 0 0 

Roja 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pāvilosta 16528 0 0 0 16528 0 0 0 

Kuivižu osta 0 0 3703 0 0 0 0 0 

1 Padziļināšanas darbi ir veikti no 2009.gada oktobra līdz 2011. gada jūlijam. Informācija par precīzu izņemto 

apjomu pa gadiem nav pieejama. 
2 Šis apjoms ir izņemts 2011. gadā. 
3 Nav precīzi zināms, vai šis ir tieši vienā gadā deponētais apjoms vai laika periodā no 2009.-2011. gadam. 

 
 

5.2.2. Kuģošana Baltijas jūrā un Latvijas ūdeņos 
 

Saskaņā ar Automātiskā identifikācijas sistēmā (AIS) reģistrēto informāciju par kuģošanu, 

Latvijas ūdeņos intensīvākā satiksme ir maršrutā no Rīgas ostas virzienā uz Irbes šaurumu, 

pašā Irbes šaurumā, kā arī ūdeņos iepretim Ventspils ostai.   

 

Lai nodrošinātu lielāku kuģošanas drošību Baltijas jūrā, HELCOM dalībvalstis ir vienojušās 

par sistemātisku dziļumu uzmērīšanu galvenajos kuģošanas maršrutos un ostu pievedceļos. 

2013. gadā Baltijas jūras Vides ministri apstiprināja aktuālāko uzmērīšanas plānu, 

apņemoties uzmērīt I un II kategorijas teritorijas līdz 2030. gadam25, kurās notiek 

visintensīvākā kuģu kustība. Latvija ir veikusi I kategorijas teritoriju uzmērīšanu (zaļā krāsa 

a) attēlā) un ir procesā ar II kategorijas teritoriju uzmērīšanu (dzeltenā krāsa b) attēlā). 

Uzmērīšanas darbus veic Latvijas Jūras administrācija. 

                                                 
25 BSHC-HELCOM Revised Baltic Sea Harmonised Hydrographic Re-Survey Scheme, HELCOM ministerial 

Declaration 2013.  



105 

 

Piezīme: HELCOM Sekretariāts pašreiz apkopo statistiku par kuģu satiksmi Latvijas jūras 

ūdeņos (kuģu tipiem, izmēriem, intensitāti, u.c.). Ir paredzēts, ka informācija būs gatava 

jūnijā. 

 

 
5.2.3.a. attēls. Kuģu satiksmes intensitāte Baltijas jūrā 2013.gadā. (datu avots: 

http://www.marinetraffic.com/lv/).  

 

 

a) I kategorija  b) II otrā kategorija  

5.2.3.b. attēls. HELMCOM uzmērīšanas plāna ieviešanas stāvoklis (datu avots: 

https://helcomresurvey.sjofartsverket.se/helcomresurveysite/)  

 

Kuģošanas režīms Latvijas Republikas jurisdikcijai pakļautajos ūdeņos Baltijas jūrā un Rīgas 

jūras līcī tiek publicēts kārtējā gada izdevumā “Paziņojumi jūrniekiem”, ko izdod Latvijas 

Jūras administrācija. Tā ietver informāciju par ieteicamiem kuģošanas ceļiem, ostu 

enkurvietām, kuģošanai slēgtiem vai ierobežotiem rajoniem, u.c. kuģošanas drošībai būtisku 

informāciju.  

 

https://helcomresurvey.sjofartsverket.se/helcomresurveysite/
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5.3. Derīgo izrakteņu ieguve 
Derīgo izrakteņu ieguve Latvijas jurisprudencē esošajos jūras ūdeņos šobrīd nenotiek, līdz ar 

to šīs nozares raksturojums ietver tikai ieguves potenciāla novērtējumu un ar to saistīto risku 

analīzi. Ar gultnes nogulumiem saistīta virkne derīgo izrakteņu (dzelzs – mangāna 

konkrēcijas, titāna - cirkona minerālu kliedņi, dziednieciskās dūņas, dzintars, iespējams – arī 

daži citi), kuru izmantošana gan ir potenciāli iespējama, tomēr visticamāk varētu tikt uzsākta 

tikai tālākā nākotnē.  

 

Līdz šim interese par derīgo izrakteņu ieguvi ir bijusi saistīta tikai ar ogļūdeņražu iegulām 

Latvijas Ekskluzīvajā Ekonomiskajā Zonā (galvenokārt teritorijā pie Lietuvas robežas) un 

teritoriālajos ūdeņos Kurzemes rietumu piekrastē dzels-mangāna konkrēciju ieguvi Rīgas līcī, 

kā arī potenciāli ar smilts resursu ieguvi. 

 

5.3.1. Derīgo izrakteņu krājumi un ieguves potenciāls 
 

Ogļūdeņražu ieguves potenciāls 

Latvijas jūras ūdeņos, aptuveni 21,5 tūkstošu km2 lielā platībā, atrodas naftas atradnes 

apmēram 360 miljonu barelu apjomā. Lielākās iegulas ir koncentrētas kontinentālā šelfa 

dienvidrietumdaļā. Šelfā ir atklāti ap 50 lokālo pacēlumu – naftas iegulu, no kuriem 20 ir 

atzīti par perspektīviem naftas ieguvei. Naftu saturošie iežu slāņi atrodas 650 līdz 1900 m 

dziļumā, produktīvākais horizonts ieguļ 1200-1900 m zem jūras līmeņa. 

 

Ģeoloģiskie un ekonomiskie aprēķini liecina, ka naftas ieguve būs ekonomiski lietderīga 

vairākās lielās naftas iegulās, pārējo apguve varētu sākties pēc atbilstošas infrastruktūras 

izveides pie lielajām iegulām. Aprēķināts, ka potenciāli iegūstamie naftas resursi Latvijas 

jūras ūdeņos ir 40 – 60 miljoni m3. 

 

5.3. a. tabula. Izsniegtās licences ogļūdeņražu izpētei un ieguvei 

Licences ogļūdeņražu izpētei un ieguvei jūrā 

Izsniegtā licence un tās saņēmējs Kur izsniegta Kad izsniegta 

Licences līgums starp Latvijas Republiku un 

AMOCO Latvia Petroleum Company, 

Savienotajās Valstīs dibinātu sabiedrību, un 

Oljeprospektering AB, Zviedrijā dibinātu 

sabiedrību. 

(licenciāts – Oljeprospektering AB) 

Latvijas Republikas 

ekskluzīvajā ekonomiskajā 

zonā (uz robežas ar 

Lietuvas Republiku) 

Parakstīts: 

31.10.1995. 

Apstiprināts ar likumu, kurš 

pieņemts 24.10.1996., 

spēkā no 12.11.1996. 

2008. gada licence ogļūdeņražu izpētei un ieguvei 

Nr. 1 

(licenciāts – SIA "Balin Energy") 

(iepriekšējie licenciāti – AS "Odin Energi", 

SIA "Odin Energi Latvija") 

Latvijas Republikas 

ekskluzīvajā ekonomiskajā 

zonā 

05.12.2008. 

(sākotnējā licence – 

08.07.2004.) 

2009. gada licence ogļūdeņražu izpētei un ieguvei 

Nr. 1 

(licenciāts – SIA "Balin Energy") 

Latvijas Republikas 

ekskluzīvajā ekonomiskajā 

zonā 

17.09.2009. 

2010. gada licence ogļūdeņražu izpētei un ieguvei 

Nr. 2 

(licenciāts – SIA "Odin Energi Latvija") 

(iepriekšējie licenciāti – AS "Odin Energi", SIA 

"Odin Energi Latvija", SIA "Balin Energy") 

Latvijas Republikas 

ekskluzīvajā ekonomiskajā 

zonā 

27.01.2010. 

(sākotnējā licence – 

08.07.2004.) 

Licence ogļūdeņražu meklēšanai jūrā 

Izsniegtā licence un tās saņēmējs Kur izsniegta Kad izsniegta 
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Licences ogļūdeņražu izpētei un ieguvei jūrā 

Izsniegtā licence un tās saņēmējs Kur izsniegta Kad izsniegta 

2008. gada licence ogļūdeņražu meklēšanai Nr. 1 

(licenciāts – Oljeprospektering AB) 

Latvijas Republikas 

ekskluzīvajā ekonomiskajā 

zonā 

08.09.2008. 

Avots: LR Ekonomikas ministrija 

 

Dzelzs – mangāna konkrēcijas 

Zemūdens nogāzes arējā malā izplatīts savdabīgs derīgais izraktenis – tā saucamās dzelzs – 

mangāna konkrēcijas. Konkrēciju izplatības lauki līdz vairāku desmitu (Rīgas līcī – līdz 10) 

kilometru platā joslā stiepjas gandrīz gar visu piekrasti. Nozīmīgākās nogulas apzinātas 

vietās, kur zemūdens nogāze pāriet jūras muldā un kur tuvu gultnei ieguļ glaciolimniskie 

nogulumi, pārsvarā māli, pārsegti ar aleirītiski – smilšainu nogulumu slānīti līdz 10 – 15 cm 

biezumā. Šie rajoni raksturos ar tā saucamo „nulles” terigēnā materiāla akumulāciju, jeb, 

citiem vārdiem runājot, māla slāņu izvietojums tik tuvu mūsdienu jūras gultnei liecina par 

abrāzijas – akumulācijas procesu īpaši lēnu attīstību. 

 

Konkrēcijas izvietojas virs plānā aleirītiski – smilšaino nogulumu slānīša vai ieguļ tā augšējā 

daļā; retāk dzelzs – mangāna veidojumi sastopami tieši uz izskalotu glacigēno vai 

pirmskvartāra nogulumu virsmas (piemēram, uz oļiem). Konkrēciju izplatības laukiem 

raksturīgs lēzens, izlīdzināts reljefs un neliels kvartāra nogulumu biezums zem tiem, turklāt 

konkrēciju izvietojumā ir samērā skaidri izteikts zonējums. Ja, piemēram, izplatības lauku 

ārējās malas tuvumā konkrēciju koncentrācija ir ap 1 kg/m2, tad to centrālajā daļā tā vietām 

var sasniedz pat 20 - 23 kg/m2. 

 

Konkrēciju saturošajam slānim ir divas zonas; augšējā jeb augšanas un apakšējā – to 

sairšanas, zona. Augšanas zonā konkrēcijām raksturīga brūna krāsa un globulāra tekstūra, bet 

sairšanas zonā konkrēcijas pārvēršas par viegli drūpošu agregātu zaļganbrūnā un/vai “netīri” 

pelēkā (“rūsganā”) krāsā. 

 

Pēc formas un uzbūves starp konkrēcijām var izdalīt 3 morfoloģiskos tipus: lodveida 

(sferoidālās jeb sfēriskās), monētveida un garozveida. Absolūti lielākajai konkrēciju daļai ir 

sfēriska forma un 2 veidi: skrots un “pupiņu”, tāpat ļoti raksturīgi ir to agregātveida 

saaugumi. Konkrēciju izmēri variē no 1 – 2 mm līdz 10 – 15 mm (diametrā), bet to uzbūve ir 

čaulveidīgi – koncentriska. Konkrēcijas sastāv no kodola (diametrs līdz 3 mm), kas visbiežāk 

pārstāvēts ar māliem, un ārējā apvalka, kas ir ļoti sīku koncentrācijas centru slāņojums – 

irstošas masas un blīvāka materiāla ritmiskas kārtošanās produkts. Koncentrāciju centrus 

veido sīki cauraustu dzelzs un mangāna amorfu hidroksīdu veidojumi; starp tiem ir fiksēti 

mikroskopiski kvarca – laukšpata sastāva starpslānīši. Bez amorfajiem mangāna 

savienojumiem sfēriskajās konkrēcijās ir atzīmēts arī kristāliskais minerāls – bernesīts, kas 

lēcveida starpslānīšu veidā izvietojas starp amorfiem Mn hidroksīdiem. Sfēriskās konkrēcijas 

ir attīstītas visos konkrēciju laukos. 

 

Izplatības lauku seklākajās vietās sastopamas arī monētveida un garozveida formas 

konkrēcijas. Pirmās no tām ir sīki (2 – 3 mm) koncentriski Fe un Mn hidroksīdu apaugumi 

vienā plaknē ap vai nu terigēnā materiāla daļiņām vai arī ap agrāku ģenerāciju konkrēcijām. 

Šo konkrēciju izmēri mainās no 0,5 līdz 2,5 centimetriem; ieguļ tās galvenokārt uz smiltīm. 

 

Garozveida konkrēcijas – sīki (līdz 10 mm) Fe un Mn hidroksīdu apaugumi ap grants 

graudiem, oļiem un nelieliem laukakmeņiem, parasti - pirmskvartāra iežu un glacigēno 

nogulumu izplatības laukos. 
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Monētveida konkrēciju un garozveida apaugumu veidošanās, kā arī to augšana norisinās 

stingri uz robežas „nogulumi – ūdens”. Par to liecina izteiktais augšanas virziens, konkrēciju 

un apaugumu plakanā forma un to izvietojuma jūras gultnē raksturs. Gadījumā, ja notiek 

robežas „nogulumi – ūdens” nobīde, uz oļiem un laukakmeņiem veidojas vairākas Fe – Mn 

garozas, kas atbilst šīs robežas izmaiņām.  

 

Salīdzinot ar okeānos izplatītajām konkrēcijām (Mn, Ni, Cu un Co izejvielām), Baltijas jūras 

un Rīgas līča veidojumi ir nabadzīgi ar šiem metāliem (reto elementu saturs nepārsniedz fona 

robežas), bet bagāti ar dzelzi un fosforu. Pēc spektrālās analīzes datiem konkrēcijas satur no 5 

līdz 30 (vidēji – ap 20) % dzelzs un no 0,3 līdz 25 - 26 (vidēji – ap 8) % mangāna, tas ir - Fe 

dominē pār Mn attiecībā aptuveni 4,5:1. Konkrēcijas ar relatīvi paaugstinātu Mn saturu ir 

tikai tās, kas ieguļ izplatības lauku visdziļākajos iecirkņos, turklāt lielākās pēc izmēra 

sfēriskās konkrēcijas satur vairāk mangāna, nekā sīkās. Savukārt Baltijas jūras un Rīgas līča 

konkrēcijās ir 3 – 4 reizes lielāks organiskā oglekļa saturs, salīdzinot ar okeānu veidojumiem. 

 

Galvenais dzelzs un mangāna avots ir upju iznese, kā arī jūras gultnes un krastu abrāzija. 

Seklūdens zonā konkrēciju veidošanās notiek stabilā oksidēšanās vidē pie relatīvi aktīvas 

hidrodinamiskās darbības. Savukārt dziļākajās daļās tā notiek nestabilā oksidēšanās – 

reducēšanās vidē vājas hidrodinamiskās darbības apstākļos. 

 

Konkrēcijās iekļautie kopējie dzelzs resursi var tikt novērtēti kā pirmie desmiti miljonu 

tonnu, bet mangāna – vairāki miljoni tonnu. 

 

Titāna – cirkona minerālu kliedņi 

Titāna – cirkona minerālu kliedņi veidojas krasta zonas iecirkņos ar izteiktu piekrastes sanešu 

plūsmas ātruma samazinājumu, kas ir obligāti nepieciešams priekšnoteikums smago minerālu 

separācijai (“izkrišanai” no sanešu plūsmas) un to akumulācijai jūras gultnē. Visi kliedņu 

iecirkņi atrodas aktīvas jūras viļņošanās zonā ar dziļumu galvenokārt 3 – 10, maksimāli –līdz 

25, metri, tas ir, aiz zemūdens smilšaino piekrastes vaļņu zonas. Tātad, iecirkņi, kas ir 

bagātināti ar smagajiem minerāliem, veidojas tikai aktīvas viļņu darbības zonā un ir to 

darbības pārstrādes produkts. 

 

Ti – Zr kliedņu veidošanās saistīta ar graudainā materiāla mehānisko diferenciāciju piekrastes 

sanešu plūsmā un ar tā pārvietošanos krasta virzienā, vairāk vai mazāk perpendikulāri tam. 

Bezvētru periodos notiek sanešu plūsmas ātruma ievērojama samazināšanās un ir iespējama 

smagāko minerālu akumulācija. Par cik sabrūkošajiem viļņiem un straumēm vislielākā 

enerģija piemīt zemūdens piekrastes vaļņu zonā, tad tur arī akumulējas materiāls, kas 

galvenokārt atbilst smalkgraudaino smilšu frakcijai, un ar to saistītie Ti – Zr minerāli. 

Turpmākā separācija un no sanešu plūsmas „izkritušā” materiāla koncentrācija notiek 

viļņošanās ietekmē. Smago minerālu frakcija (produktīvais slānis) ieguļ nogulumu augšējā 

daļā, tas ir, viļņu darbības zonā. 

 

Produktīvā slāņa biezums atrodas 0,5 – 1,0 m ietvaros, bagātināto iecirkņu platums 200 – 

1000 metri, bet garums – no 5 līdz 15 km. Smago minerālu frakcijas saturs ir relatīvi neliels 2 

- 4 % no kopējā smilšainā materiāla masas piegultnes slānī. Derīgie minerāli veido 40 – 80 % 

no kopējā smagās frakcijas svara. Masas lielāko daļu pārstāv ilmenīts (20 - 50 % no smagās 

frakcijas) un cirkons (10 – 25 %), bet leikoksēna, rutila, anatāza un monacīta saturs 

nepārsniedz dažus pirmos procentus. Derīgo minerālu kopējais saturs svārstās no 10 līdz 20 

(vidēji – ap 15) kg/t. Jāņem vērā, ka kliedņi ir mobili veidojumi, kas maina savu vietu, turklāt 

arī smago minerālu koncentrācija ir stipri nepastāvīga. 
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Dziednieciskās dūņas 

Dūņas – sīkdispersi tekoši plastiski, pie gultnes – šķidri, ūdens piesātināti nogulumi, ar 

vienmērīgi izkliedētu augu detrītu, ar sērūdeņraža smaku, ar organikas saturu līdz 4 - 5 %, bet 

sērūdeņraža (H2S) saturu – no 0,005 līdz 0,02 % (Litorīnas dūņās) un no 0,03 līdz 0,1 % 

(Pēclitorīnas jeb mūsdienu dūņās). Dūņas satur paaugstinātu V, Mo, Ni, Ga un Ba 

koncentrāciju, kas ~ 4 reizes pārsniedz reģionālā fona vērtības. Atbilstoši analīžu rezultātiem, 

dūņu vidējais mitrums parasti ir 50 – 75 %; tilpumsvars – 1,16 – 1,34; pH 6,4 – 7,8; 

pelnainība – 20 – 50 %; daļiņu, lielāku par 0,25 mm piejaukums – 0,05 – 0,5 %; pretestība 

bīdei – no 2600 – 4400 (Pēclitorīnas dūņu) līdz 13000 – 26000 din/cm2; lipīgums mainās no 

2500 – 4500 (Pēclitorīnas dūņu) līdz 9200 – 15000 din/cm2; siltumietilpība – 0,6 – 0,8 kal. 

 

Plaši dūņu izplatības lauki konstatēti Rīgas līča centrālajā daļā un ieplakās gar līča rietumu 

piekrasti, kur jūras dziļums sasniedz 40 - 55 m, kā arī Baltijas jūras centrālajā daļā. Ņemot 

vērā to, ka dūņu biezums var pārsniegt 10 metrus, prognozētie resursi tikai Rīgas līcī 

pārsniedz 1 miljardu m3. 

 

Daudzās valstīs, tajā skaitā arī Igaunijā, jūras dūņas izmanto dziednieciskos nolūkos. Analīžu 

dati liecina, ka šiem mērķiem noderīgas ir arī Rīgas līča dūņas, konkrētāk – Pēclitorīnas jūras 

dūņainie nogulumi, kuros aerobo baktēriju skaits sasniedz ~ 1000 – 3000 vienā gramā, koli – 

titrs – vairāk par 10, perfrigens – titrs – vairāk par 0,1, turpretī koku mikroflora nav fiksēta. 

 

Smilts un grants resursi 

Latvijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas un Rīgas līča akvatorija ir bagāta ar smilts un/vai 

smilts – grants resursiem, kas koncentrējas zemūdens nogāzes augšējā daļā un krasta zonas 

tuvumā. 

 

Smilts atradne „Vecdaugava” Rīgas līča akvatorijā iepretim Vecāķiem savulaik (pagājušā 

gadsimta astoņdesmitajos gados) ir izpētīta detāli; smilts krājumi novērtēti gan atbilstoši A, 

gan N kategorijai. Atradnes platība ir nedaudz lielāka par 6,3 km2; smilts kā derīgā izrakteņa 

biezums svārstās no 1,0 līdz 6,3 metriem, bet segkārtas (pārsvarā - sīkgraudainas smilts) 

biezums atrodas 0,3 – 2,3 m robežās. Kopējie A kategorijas krājumi ir 62,7 miljoni m3, bet N 

kategorijas krājumi – 143,6 miljoni m3 , tas ir – milzīgi. 

 

Potenciāli augstvērtīgas smilts iegulas ir izveidojušās uz ziemeļiem un ziemeļrietumiem no 

Ovīšraga. Šeit jūras gultne ir relatīvi nelīdzena, jo līdz 10 – 15 m augstus, pārsvarā 

submeridionāli vai ziemeļrietumu virzienā orientētus morēnas paugurus un paugurainus 

masīvus nomaina plakanas dažāda izmēra ieplakas. Ņemot vērā nelielo jūras dziļumu, 

pauguru virsotnes ir abradētas, vismaz - daļēji, bet izskalotais materiāls uzkrājies pauguru 

dienvidu un dienvidrietumu nogāzēs un jūras gultnes padziļinājumos. Šādu dažādgraudainas 

smilts (ar grants piejaukumu) iegulu biezums sasniedz pat 8 metrus. Smilts atradņu 

meklēšanas darbu gaitā izdalīta atradne „Ovīši – 2”, kā arī vairāki perspektīvie lauki. 

 

Baltijas jūrā iepretim Liepājai tāpat potenciāli ir iespējama atsevišķu nelielu smilts un/vai 

smilts – grants atradņu atklāšana, tomēr šeit rupjgraudainā materiāla biezums pārsvarā ir 

pavisam neliels (līdz 1 metram) un tikai krasta tuvumā var sasniegt 2 – 4 metrus. Ņemot vērā 

to, ka Liepājas reģions kopumā ir ļoti labi nodrošināts ar smilts un smilts – grants resursiem, 

nepieciešamības pēc jūras akvatorijā izvietotām atradnēm faktiski nav. 

 

Dzintars 

Dzintars sastopams Kurzemes dienvidrietumos īpaši nelielu kliedņu veidā Litorīnas un 

Pēclitorīnas jūras (faktiski - pludmales) nogulumos. Jūras ģeoloģiskās izpētes darbu gaitā 

dzintara kliedņiem speciāla uzmanība nav veltīta. 
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5.4. Enerģētika un inženierkomunikācijas 

 

5.4.1. Atjaunojamie energoresursu (AER) izmantošana 
 

Latvijas uzstādītais mērķis attiecībā uz atjaunojamo resursu izmantošanu – sasniegt 40% 

enerģijas, kas ražota no AER, īpatsvaru enerģijas bruto galapatēriņā 2020. gadā. Tas izriet no 

AER direktīvas un Latvijas nacionālās reformu programmas „ES 2020” stratēģijas 

īstenošanai. Savukārt LIAS ir noteicis augstāku šī politikas mērķa rādītāju līmeni – virs 50% 

2030. gadā. 

 

Kopējā tendence atjaunojamo energo resursu izmantošanā ir ar lēnu, bet pieaugošu īpatsvara 

palielināšanos, tomēr būs nepieciešamas papildus jaudas vai resursu patēriņa samazināšana 

tieši fosilā energoresursu izmantošanas jomā, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. 

 

 
 
5.4.1.a. attēls. AER īpatsvars enerģijas bruto energoresursu gala patēriņā Latvijā (Avots: 

Eurostat) 

 
 

5.4.1.b. attēls. Latvijas elektroenerģijas ražošana un patēriņš (Avots: Eurostat) 

 

AER ieguve un izmantošana jūrā ir saistīta ar elektroenerģijas ražošanu, kuru nepieciešamību 

nosaka patērētāju elektrības tirgus. Līdzšinējā tendence rāda, ka Latvijai ir nepieciešams 

importēt elektroenerģiju no kaimiņvalstīm, tāpēc ir pamats izvērtēt papildus elektroenerģijas 
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ražošanas iespējas, tai skaitā jūrā. Turklāt, ja saražotais apjoms pārsniedz vietējā tirgus 

pieprasījumu, esošie un nākotnē plānotie tīklu pārvades savienojumi sniedz iespējas arī 

elektroenerģiju eksportēt. 

  

5.4.2. Atjaunojamie energo resursu izmantošanas potenciāls jūrā 

5.4.2.1. Vēja enerģija 

Par AER potenciālu vēja enerģijas ieguvei jūrā ir veikti dažādi pētījumi, novērtējot to 

iespējamo ieguldījumu enerģētikas attīstībā. Latvijas zinātnieki Latvijas rietumu piekrastes 

teritorijai ir veikuši vēja ātruma un mērījumus un aprēķinus salīdzinājumā ar dažādu modeļu 

un satelītdatu aprēķiniem, kā arī, novērtējot vēja enerģijas potenciālu, balstoties uz pēdējo 30 

gadu meteoroloģiskiem mērījumiem (Lizuma et al., 201526). Rezultāti norāda, ka aprēķinātais 

gada vidējais vēja ātrums 10m augstumā ir 6-7.5 m/s un 100m augstumā ir 7.5-8.5 m/s. 

Mēneša vidējais ātrums variē no 4-5 m/s vasarā līdz 7.5-9.5 m/s ziemā 10m augstumā un 6-8 

m/s vasarā līdz 9-11m/s ziemā 100m augstumā. Pašreizējo vēja turbīnu efektivitātes rādītāji 

uzrāda, ka labākie saražotās elektroenerģijas apjomi (nominālā jauda) 27 ir pie vēja ātrumiem 

ap 10-13 m/s jeb ap vidējais gada ātrums ir ap 10 m/s.  

 

Līdzīgi aprēķini tikai veikti arī Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības projektā 

GOWRWIND. Tomēr aprēķinātie vidējie mēnešu rādītāji ir zemāki nekā Baltijas jūras 

rietumu piekrastē.  

 

Atjaunojamo energo resursu izmantošanas iespējas nosaka tehnoloģiju attīstība. Eiropas Jūras 

vēja enerģijas asociācija (EWEA, 2015)28 sagatavo ikgadējos pārskatus par attīstību nozarē. 

2014. gadā vidējais vēja parku atrašanās dziļums Eiropā bija 22.4 m, maksimālais dziļums, 

kur notiek būvniecība, bija ap 40 m, bet atļaujas izdotas pat būvniecībai 50m dziļumā. 

Uzstādīto jauno turbīnu vidējā jauda bija 3.7 MW. Tomēr tendences rāda, ka jaunas 

uzbūvētas turbīnas jaudas palielinās līdz 5-7MW. Vēja parka kopējā jauda ir vēl viens būtisks 

rādītājs. 2014. gadā vidēji viena vēja parka jauda bija 386MW. 

 

5.4.2.2. Viļņu enerģija 

Lai arī viļņu enerģijai ir liels potenciāls, tomēr Eiropā pašreiz liela mēroga viļņu enerģijas 

ieguves projekti vēl nav realizēti. Lai gan ir izstrādāti vairāk nekā 170 dažāda veida viļņu 

enerģijas ieguves iekārtas, tomēr mazāk, kā 20% no tām ir sasniegušas komerciāla prototipa 

izmērus. Nominālā jauda iekārtām svārstās no 70kW līdz dažiem MW. Ir paredzams, ka 

dažas no šīm iekārtām tiks savienotas, veidojot viļņu enerģijas ieguves parku. Viļņu enerģijas 

iekārtas iedala pēc to izvietojuma: i) krasta iekārtas, kuras ir fiksētas krastā; ii) piekrastes 

iekārtas (līdz 25 m dziļumam) un līdz 500m attālumam no krasta; šīs ir galvenokārt peldošās 

iekārtas, kas uztver enerģiju no visiem virzieniem, tāpēc pašreiz nodrošina augstāku enerģijas 

ieguves jaudu rezultātus; iii) dziļūdens iekārtas, kuras izvieto tālāk no krasta, ūdeņos, kas 

dziļāki par 25m, un līdz pat 250m; tās parasti ir mazāka izmēra iekārtas, kas tiek saslēgtas 

virknējumā, lai saražotu lielāku enerģiju.   

 

                                                 
26 Lizuma L., Avotniece Z., Rupainis S., TeilansA., 2015. Assessment of the Present and Future Offshore Wind 

Power Potential: A Case Study in a Target Territory of the Baltic Sea Near the Latvian Coast. In: Muyiwa S. 

Adaramola.  Wind Resources and Future Energy Security Environmental, Social, and Economic Issues. Apple 

Academic Press, 29-51 lpp. 
27 http://www.mhivestasoffshore.com/innovations/; http://www.energy.siemens.com/hq/en/sustainable-energy/ 
28 EWEA (The European Wind Energy Association), 2015. The European offshore wind industry - key trends and statistics 

2014. 

http://www.appleacademicpress.com/title.php?id=9781771881449#bios
http://www.appleacademicpress.com/title.php?id=9781771881449#bios
http://www.mhivestasoffshore.com/innovations/
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Lai sekmētu tehnoloģiju attīstību, Eiropa ir izveidojusi viļņu enerģijas testēšanas centrus – 

Eiropas Jūras Enerģijas Centrs (EMEC) Skotijā; Wave Hub Anglijā, Biskajas Jūras enerģijas 

platforma (BiMEP) Spānijā; Dāņu Viļņu Enerģijas Centrs (Dan WEC) u.c. 

 

Latvijā līdz šim zinātnieki ir veikušu laboratoriska rakstura eksperimentālas darbības par 

iespējamu viļņu enerģijas izmantošanas, ieguvuši patentus29 saviem izgudrojumiem, taču vēl 

nav izstrādāts rūpniecisks prototips, kas definētu viļņu enerģijas konvertora darbības 

rādītājus.  

 

5.4.3. Inženierkomunikācijas  

5.4.3.1. Enerģētika 

Latvijas jūras ūdeņos pagaidām vēl nav izveidoti elektrosadales/pārvades kabeļi. Taču 

būtisks energoinfrastruktūras objekts ir „Kurzemes loks” (KL) elektropārvades līnija (330 kV 

gaisvadu augstsprieguma elektrolīnija), kas nodrošina pārvades kapacitāti iespējamiem 

jauniem elektrības ražotāju pieslēgumiem.  

 

5.4.3.1. Sakari  

Latvijas jūras ūdeņus šķērso 6 sakaru kabeļi, kas izvietoti Baltijas jūras daļā. Optiskais 

kabelis savieno Ventspili ar Zviedriju (Gotlandi). Latvijas ūdeņus šķērso arī Lietuvas kabeļi, 

kā arī nelielu EEZ teritoriju šķērso Dānijas-Krievijas kabelis. Rīgas līča akvatorijā kabeļu 

nav. 

2015.gadā uzsākta jauna starptautiska optiskā kabeļa “Eastern light” būvniecības atļaujas 

procedūra. Projekts paredz, ka tiks savienota Ziemeļvācija (Rostoka) un Somija (Helsinki). 

Tas ies gar vairākām vietām Vācijas, Polijas, Latvijas un Igaunijas krastos. Latvijā ir 

paredzēti vairāki savienojumi ar sauszemi – Liepājā, Pāvilostā un Ventspilī. 

 

Aizsargjoslu likuma 14. pants nosaka, ka ap/gar elektronisko sakaru tīklu jūras kabeļu līnijām 

ir nosākama aizsargjosla 0,25 jūras jūdžu platumā abpus kabeļa līnijas, kurā aizliegts veikt 

jebkādus celtniecības, montāžas un spridzināšanas darbus; izdarīt ģeoloģiskās un ģeodēziskās 

izpētes darbus, kas saistīti ar urbumiem, zemes paraugu ņemšanu un citiem līdzīgiem 

darbiem; ierīkot kuģu, liellaivu un peldošo celtņu piestātnes; veikt iekraušanas, izkraušanas, 

gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus; izmest enkurus, braukt ar nolaistiem 

enkuriem, ķēdēm, lotēm, velkamajiem rīkiem un traļiem; ierādīt zvejas vietas; zvejot zivis; 

vākt augus ar dziļūdens rīkiem. 

 

                                                 
29 Latvijas Republikas Patentu valde. 2014. Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. Patents “ŪDENS 

VIĻŅU ENERĢIJAS IZMANTOŠANAS IEKĀRTA”, 456 lp. 
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5.5. Tūrisms un rekreācija 

5.5.1. Jūras tūrisma definējums, attīstības tendences un prioritātes 
 

Ar izteiktu ainavisko pievilcību, vienotā kultūras un dabas mantojuma vērtību, jūru un ar to 

saistītajām aktivitātēm piekrastes reģioni visā Eiropā kļuvuši par pieprasītiem tūrisma 

galamērķiem. Tas padara jūras un piekrastes tūrismu par nozīmīgu veidu sektorā kopumā – 

piekrastes tūrismā Eiropā nodarbināti 3,2 miljoni cilvēku, kas kopumā saražo 183 mljrd. eiro 

pievienoto bruto vērtību. Tūrisms rada vienu trešo daļu no kopējās jūras ekonomikas. 51% no 

viesnīcu gultasvietu skaita Eiropā ir koncentrējies reģionos, kuri robežojas ar jūru30. 

 

Latvijas stratēģiskajos tūrisma nozares dokumentos31 piekrastes un jūras tūrisms izcelts kā 

prioritāri attīstāms un ar augstu eksportspēju. Prioritātēs saistībā ar tūrisma stratēģiju tas 

ietverts reģionālā un pašvaldību līmeņa plānošanas dokumentos, uzsverot pamatā ar piekrasti 

saistītas infrastruktūras labiekārtošanas nepieciešamību32, taču izceļot arī jūras simbolisko 

vērtību un tās nozīmi reģiona zīmolvedības integrēšanā33 

 

ES Zilās izaugsmes stratēģijā34 piekrastes un jūras tūrisms atzīts par jomu ar īpašu potenciālu, 

kas būtu izmantojams viedas, ilgtspējīgas un iekļaujošas Eiropas veidošanā. Tā ir jūras 

nozare ar vislielāko bruto pievienoto vērtību un darbvietu skaitu, un saskaņā ar Zilās 

izaugsmes pētījumu35 tuvākajos piecos gados prognozējams pieaugums par 2–3 %. 2012. 

gadā tikai kruīzu tūrismā vien bija 330 tūkstoši darbvietu un 15,5 miljardi eiro liels tiešais 

apgrozījums, kam ir tendence pieaugt. 

 

Praksē jūras tūrisms ir cieši saistīts ar piekrasti un to ir lietderīgi analizēt kopsakarībās. Taču 

jēdzieniski tos var nošķirt atbilstoši ES jūras un piekrastes tūrisma pētījumā iekļautajam 

formulējumam: 36 

 Jūras tūrisms pamatā iekļauj norises uz ūdens (piemēram, braukšana ar laivām, 

jahtām, kruīza kuģiem, zemūdens niršanu u.c.) un piekrastē esošo labiekārtojumu, kas 

nepieciešams, lai šīs aktivitātes varētu norisināties. Tāpat tas iekļauj uz zemes bāzētas 

darbības, kā ekipējuma ražošanu un pakalpojumu sniegšanu segmentiem, kas saistīti 

ar aktivitāti uz ūdens. 

 Piekrastes tūrisms iekļauj pludmalē notiekošās tūrisma un rekreācijas aktivitātes 

(sauļošanās, arī sērfošana un peldēšana) un ar pludmali nesaistītas tūrisma un 

rekreācijas aktivitātes, kas norisinās piekrastes zonā un jūras tuvums ir nosacījums to 

norisei. Tāpat arī šeit tiek iekļauti tie pakalpojumu sniedzēji un ražotāji, kas ir cieši 

saistīti ar šīm aktivitātēm. 

ES līmenī ar piekrasti saistītais masu tūrisms („saule-smiltis”) tādā izpausmes formā, kā tas 

norisinājās 20.gs., pieredz pakāpenisku lejupslīdi. Šāds biznesa modelis ir populārāks 

                                                 
30 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_en.htm. 
31   Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam (2014). Pieejams: 

http://likumi.lv/doc.php?id=267332 

  Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2010.- 2015.gadam. Pieejama: 

http://www.tava.gov.lv/sites/tava.gov.lv/files/dokumenti/strategiskie-dokumenti/Latvijas-turisma-marketinga-

strategija-2010_2015_update_082011.pdf 
32   Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģija 2000.- 2020.gadam (2008). Un   Kurzemes plānošanas reģiona 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Attīstības programmas 2015.-2020.gadam. u.c. 
33   Zīmola „Ražots Kurzemē” attīstības stratēģija 
34 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/documents/com_2014_86_en.pdf 
35 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/studies/documents/study-maritime-and-coastal-
tourism_en.pdf 
36 ECORYS (2013). Study in support of policy measures for maritime and coastal tourism at EU level 

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_en.htm
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/documents/com_2014_86_en.pdf
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jaunattīstības valstīs, taču tam ir mazāka pievienotā vērtība un mazāka iespēja sniegt 

ekonomisku labumu piekrastes kopienām. Lai arī tradicionālajam kruīzu kuģu tūrismam ir 

augšupejošas tendences, tomēr kruīzu galamērķiem ir mazāk iespēju gūt ekonomisko atdevi 

un parasti lielo kruīzu operatoru monopolizētās darbības rada samērā noslēgtu vidi, kurā ir 

mazāk iespēju nopelnīt vietējiem uzņēmējiem. Tajā pašā laikā spiediens uz ostu 

infrastruktūras sakārtošanu un uzturēšanu pieaug. Daudzi nelieli piekrastes uzņēmumi arī 

mūsdienās turpina attīstīt vienkāršotāko stratēģiju, kas vērsta uz lielāku apgrozījumu 

tradicionālo pakalpojumu un minimāliem pūliņiem apmeklētāju piesaistes radošumā. Papildu 

izaicinājumus rada vairāki citi faktori37: 

1) izteiktā sezonalitāte un neproporcionāli īss karstā laika periods Baltijas jūrā; 

2) fragmentēta un nekoordinēta sektora pārvaldība raisa grūtības ar īslaicīgu vietu 

kapacitātes pārslodzi; 

3) vides ietekme un globālo klimata izmaiņu potenciālā attīstība, krasta erozija; 

4) pielāgošanās krasām apmeklētāju svārstībām vasaras un pārējā sezonā, zināma 

spriedze vietējai sabiedrībai un piekrastes zemju īpašniekiem; 

5) piekrastē ir daudz vasaras māju, īpašumu, kuri nerada augstāku visa gada 

nodarbinātību piekrastes reģionā u.c. 

 

Nepieciešams dažādot jūras tūrisma sezonālo piedāvājumu, vairāk veicināt inovatīvus 

tūrisma risinājumus, stiprināt specializēšanos un mērķtiecīgi attīstīta sadarbības tīklojuma 

attīstīšanu. Vien no izaicinājumiem reģionu attīstības kontekstā ir ne tikai radīt ar jūras 

klātbūtni vērtību, bet spēt to arī uztver reģionā uz vietas. Lai to īstenotu, attīstāmi virzieni, 

kas saistīti ar nišu tūrismu, augstu kvalifikāciju, inovatīviem risinājumiem nesezonā. Masu 

pludmales tūrisms neizzudīs, jo pieprasījums pēc lētas atpūtas pie jūras saglabājas augsts. 

Taču būtiski kāpināt uz vietas paliekošo vērtību. 

 

Baltijas jūras piekraste Latvijas teritorijā ir viens no nozīmīgākajiem tūrisma un atpūtas 

galamērķiem. Apmeklējumu skaits piekrastē gada laikā svārstās (sk.5.5.a.attēlu) no dažiem 

simtiem attālākajā un grūti piekļūstamajā pludmales daļā līdz ~4 miljoniem Jūrmalas 

pilsētā38. Iespējams, ka apmeklējumu skaita augšējā robeža šobrīd ir pārvērtēta, taču daudzas 

vietas nav līdz šim vērtētas un apmeklējumu skaits netiek reģistrēts vispār. Šāda veida dati 

būs pieejami pēc 2015.gada vasaras sezonas. Taču jau šobrīd var apgalvot, ka Baltijas jūras 

piekrastes galamērķis koncentrē ļoti nozīmīgu daļu no Latvijas gada tūrisma plūsmas. 

Vienlaicīgi ar jūru saistītās atpūtas un piekrastes tūrisma piedāvājums ir fragmentēts, trūkst 

vienotas pieejas ceļotāju un atpūtnieku galveno interešu segmentēšanā un vienota piekrastes 

tūrisma produkta veidošanā.  

 

Jūra, kā viens no piekrastes galamērķu pievilcības magnētiem, tiek plaši popularizēta 

eksporta tirgos un vietējā tūrismā vai atpūtas piedāvājumā. Izšķirīga nozīme ir atbilstošai 

infrastruktūrai, lai mazinātu apmeklētāju slodzes radīto negatīvo ietekmi gan uz vidi, gan 

vietējo sabiedrību. Reklamējot resursu bez labiekārtojuma vai ar daļēju vai nepietiekamu tā 

esamību, tiek degradēta vide, kas veido galamērķu galveno pievilcību. Ilgtermiņā pievilcība 

var mazināties. Investējot infrastruktūrā un ar to saistītos atbalsta pakalpojumos, slodzes 

negatīvo ietekmi ne vien iespējams mazināt, bet arī iespēja paaugstināt apmeklētāju 

apmierinātību un lojalitāti.  

 

dzīves vietas telpu, gan kā ceļojumu un atpūtas galamērķi. Latvijas attīstībai ilgtermiņā 

virzoties uz zināšanu sabiedrību un, ņemot vērā post-materiālā dzīvesstila un vērtību 

popularitātes pieaugumu, pakāpeniski turpinās augt interese ne tikai par pasīvu atpūtu 

                                                 
37 ECORYS (2013). Study in support of policy measures for maritime and coastal tourism at EU level 
38 Jūrmalas TIC sniegtie dati – apmeklējumu skaita vērtējums gada laikā visā Jūrmalas pilsētas pludmalē (ik 

gadu no 2005-2012.gadam) 
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pludmalē. Precīzāka pārvaldība, pārdomāts telpiskais plānojums un tā ieviešana var veicināt 

saskanīgāku jūras piekrastes attīstību. Nozīmīgi skatīt piekrasti kā ekosistēmas pamatni ar 

visu nozīmīgo ekosistēmas pakalpojumu kopumu, ko tā var dot sabiedrībai. Tāpat skatīt to arī 

kā sabiedrībai nozīmīgu kultūrvēsturisku ainavu, kas ir viens no Latvijas un nācijas 

identitātes elementiem ar bagātu nemateriālā mantojuma nozīmi. 

 

 

5.5.a. attēls. Tūristu piesaistes un to apmeklētība piekrastē.  

 

Tūrisma un apmeklētāju plūsma piekrastē sniedz nozīmīgu ekonomisko efektu piekrastes 

reģionu attīstībai un saistīto pakalpojumu patēriņam. Liels apmeklētāju skaits, kas var 

izpausties, kā slodze ar negatīvu ietekmi piekrastē īpaši jutīgajās kāpu dzīvotnēs, vienlaicīgi 

var būt potenciāls ar ekonomiski labvēlīgu ietekmi līdzās esošajās kopienās. Tas pamato 

pārdomātas un mērķtiecīgi, sistēmiski attīstītas infrastruktūras nepieciešamību – nevis lai 

samazinātu apmeklētāju plūsmu, bet lai mazinātu tās negatīvo ietekmi uz vidi vai koncentrētu 

vietās ar plašāku pakalpojumu daudzumu un ērtībām, mazāku iespēju kaitēt bioloģiski 

daudzveidīgām dzīvotnēm.  

 

Pētījums Kolkas ragā39 par apmeklētāju plūsmas raksturu (sk. 5.5.b. un 5.5.c. attēlu) norādīja 

gan uz tā sezonālo neviendabību (jūlijs un augusts kā maksimuma mēneši) un sakāpināto 

pieprasījumu nedēļas nogalēs (sk. 5.5.d. attēlu), gan arī intensīvāku diennakts laiku 

(intensīvākais starp 13iem un 17iem) pludmales apmeklējumam. Kolkas raga apmeklētāji, 

kas rudens laikā vidēji pavadīja 27 minūtes piekrastē, vidēji katrs iztērēja ~3 EUR, pusi 

samaksājot par autostāvvietu un otru pusi par suvenīriem, pārtiku un karstajiem dzērieniem. 

Radot labvēlīgus apstākļus ilgākam uzturēšanās laikam, tiek veicināts arī papildu 

pakalpojumu patēriņš. Pēc cilvēka vajadzību cikla, vidēji katras trīs stundas rada 

nepieciešamību pēc jauniem pakalpojumiem, tostarp dzērieniem, uzkodām, ēdienreizēm u.c. 

Svarīgs tūrismu veicinošs apstāklis ir drošība, īpaši ārvalstu segmentā40 - kultūras tūrisma 

                                                 
39 Ziņojums starptautiskajā zinātniskajā konferencē (Conference on Innovation in Tourism and Hospitality, 

Valencia, Spain): Klepers, A. (2013). Micro-level Impacts of Tourism: Spatial and Economic Considerations of 

Nature-Based Tourism Locations. Pētījuma līdzautori: I.Bērziņa, J.Smaļinskis un I.Kucina. 
40 TAVA (2012). Ārvalstu tūristu aptauja.Resurss pieejams: http://www.tava.gov.lv/lv/petijumi 
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objektu apmeklētība velo-tūristu segmentā samazinās, ja pie objektiem nav drošu 

velostāvvietu, tie nav savienoti ar galveno infrastruktūru. 

 

5.5.b. attēls. Jūras un piekrastes apmeklējuma sezonalitāte – dalījums pa mēnešiem. 

 

5.5.c. attēls. Jūras un piekrastes apmeklējuma sezonalitāte – dalījums pa diennakts stundām. 
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5.5.d. attēls. Jūras un piekrastes apmeklējuma sezonalitāte – dalījums pa nedēļas dienām. 

 

5.5.2. Piekļuve un jūras satiksmes ceļotāju plūsmas dinamika 
 

Piekrastē atrodas nozīmīgi Latvijas eksporta tūrisma plūsmas vārti – galvenokārt lielās 

pasažieru ostas, mazākā mērā – mazās jahtu ostas. Lai arī pēdējās dekādēs galvenā nozīme 

tūrisma eksporta plūsmas izaugsmē ir gaisa transportam, tomēr ostas (Rīga, Ventspils, arī 

Liepāja) joprojām saglabā nozīmīgu daļu (7% 1999.gadā no ienākošā tūrisma apjoma, 9% - 

2012.gadā41) un turpmāku attīstības potenciālu. 

 

Prāmju satiksmes apkalpoto pasažieru pārvadājumu dinamika ir ar kopējo tendenci pieaugt 

(sk. 5.5.e. un 5.5.f. attēlu) Rīgā un Ventspilī. Rīgas brīvosta ir nozīmīgs posms globālajā un 

reģionālajā Baltijas jūras reģiona pasažieru satiksmes tīklā. Regulāri pasažieru pārvadājumi 

maršrutā Rīga – Stokholma tiek nodrošināti jau kopš 2006.gada (AS Tallink).  

 

 

5.5.e. Attēls Prāmju pasažieru skaits Rīgas brīvostā. Avots: Freeport of Riga, 2015 

                                                 
41 CSB, 2014 
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5.5.f. attēls. Prāmju pasažieru skaits Ventspils ostā. Avots: Freeport of Ventspils 2014 

 

Liepājas ostā 2014.gada laikā reģistrēti ~23 tūkst. izbraukušie  un ~20 tūkst. iebraukušie. 

 

 

5.5.g. attēls. Kruīza kuģu un pasažieru skaits Rīgas Brīvostā (Avots: Freeport of Riga 2015) 

 

Kruīzu kuģu piesaistē konkurētspējīgākā ir Rīgas brīvosta (sk. 5.5.g. attēlu). Līdz šim Liepājā 

un Ventspilī nav izdevies nodrošināt regulāru kruīzu kuģu plūsmu – tie bijuši vairāki 

atsevišķi gadījumi. Ienākušo kruīzu kuģu skaits pēdējo sešu gadu laikā ir stabils bez straujas 

izaugsmes un pēdējo desmit gadu laikā ne reizi nav pārsniedzis 100. Populārāko ārvalstu 

pasažieru vidū ir Vācijas, ASV un Lielbritānijas ceļotāji. 2014.gadā apkalpoti 17,2 tūkstoši 

vāciešu, 10,8 tūkstoši amerikāņu un vairāk nekā 5 tūkstoši britu. Vidēji viens kruīza 
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pasažieris uzturas Rīgā līdz 4,9h. No segmenta viedokļa kruīza pasažieri ir vidēji 47 gadi un 

vidējie tēriņi uzturēšanās laikā sasniedz 46 eiro, lai gan pētījuma aptaujā42 visbiežāk minētā 

vērtība – 25 eiro. 

 

Ar jūras vietējā mēroga pasažieru pārvadājumiem nodarbojas vietējās nozīmes ekskursiju 

kuģi ar starptautisku galamērķi vai pārvietošanos piekrastē, sasaistē ar iekšzemi (Roja-Roņu 

sala, Mērsrags – Roņu sala, Rīga-Jūrmala, Jūrmala-Jelgava, Ventas grīva, Liepājas osta, 

Kuivižu ota u.c.). To darbība dažādo ar jūras tūrismu saistītās aktivitātes, lai gan garāki jūras 

maršruti gar piekrasti vairs nav pieprasīti, kā tas bija 20 gs. sākumā. Pirms simts gadiem 

tvaikoņu satiksmei Vidzemes piekrastē bija sezonāls raksturs: tie kursēja no aprīļa līdz 

septembrim katru dienu, bet oktobrī un novembrī – 3 reizes nedēļā. Pastāvēja konkurence, 

tāpēc katrs no tvaikoņiem piestāja savā vietā. Tvaikonis „Neibāde” kursēja līdz Neibādei, 

pārējie pasažieru kuģi – „Pernigel”, „Kaija”, „Teodor”, „Ilga”, „Dagmara” – braukt 

gribētājus veda arī tālāk uz Pabažiem, Skulti, Liepupi un Ainažiem. Pasažieru ērtībai pie 

Ķīšupes ietekas uz priežu baļķiem tika uzbūvēta 150 metrus gara piestātne iekāpšanai kuģī. 

Taču piestātne bija nedroša un bija vairāki nelaimes gadījumi43. 2015.gadā pieprasītākie 

ekskursiju kuģu maršruti aptver Ventas grīvu Ventspilī (kuģītis „Hercogs Jēkabs”), Daugavas 

lejteces un Rīgas kanāla izbraucienus, kas tiešā veidā nesaistās ar jūru, arī maršrutu Rīga-

Jūrmala. 

 

2014.gadā gadā no jauna reģistrētas 43 buru jahtas un 14 motorjahtas. Reģistrēto jahtu skaits 

Latvijā pieaudzis par 52 un sasniedzis 566. Jāpiebilst, ka laika posmā no 2008. līdz 2013. 

gadam jahtu skaits reģistrā bija pieaudzis tikai par 55 - tātad gandrīz tikpat, cik pērn viena 

gada laikā44 Latvijas piekrastē. 

 

Jahtu ostu skaits Latvijā ir 20, no kurām zilā karoga standartus 2015.gadā izpildījušas trīs45. 

Tās izvietojušās 11 galamērķos: lielo pilsētu ostās, arī Kuivižos, Engurē, Mērsragā u.c. (sk. 

pielikumā A.5.5.a) 

 

 

5.5.3. Tūristu piesaistes, tūrisma un rekreācijas veidi jūras telpas 

izmantošanas kontekstā 
 

Nozīmīgu tūrisma plūsmas daļu piekrastē ietekmē ne tikai pasīva atpūta pludmalē ar 

sauļošanos vasaras karstākajās dienās, bet arī jūras un piekrastes ainaviskā pievilcība (no 

vizuālā viedokļa piekrastē identificētas vismaz 28 vērtīgu skatu vietas, izvietoti 52 skatu 

torņi), tostarp nozīmīgas kultūrvēsturiskās ainavas, ietverot nemateriālo kultūras mantojuma 

daļu. Punktveidīgi uzskaitāms liels skaits tūrisma objektu un pasākumu, kas atrodas vai 

norisinās piekrastē vai pieņemtajā attālumā līdz 20 km no krasta līnijas. No 1357 SIA Jāņa 

Sēta datu bāzē iekļautajiem tūrisma objektiem (uzskaitījums atsevišķās kategorijās ir 

nepilnīgs), kas atrodas minētajā zonā ir daudz nozīmīgu kultūras tūrisma piesaistu, tostarp, 

261 arhitektoniski vērtīga ēka, 182 baznīcas, 123 muzeji, 206 pieminekļi vai 36 pilskalni, arī 

14 estrādes. Līdzīgi te koncentrējusies liela daļa dabas objektu, kas kopumā veido piekrasti 

kā ainavisku un izziņas bagātu tūrisma galamērķi ar blīvu tūrisma objektu koncentrāciju. 

Piemērots veids šī resursa iesaistei tūrismā ir EiroVelo 13 starptautiskās nozīmes veloceliņa 

attīstība. Piekraste ir tūrisma eksporta ziņā pieprasītākais velo-maršruts jau šobrīd un 

                                                 
42 A.v.der Steina & I.Medne u.c.. (2014). Pētījums par kruīzu pasažieru paradumiem Rīgas apmeklējuma laikā 
(Ziņojums LU konferencē, 2015). 
43 Gurtiņa, D. (2010. Saulkrastu Domes Ziņas) 
44 Latvijas Kuģu reģistra datu bāze 
45 Videsfonds.lv 
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mērķtiecīga tā pilnveide var radīt nozīmīgu atsevišķi esošo tūrisma objektu sasaisti uz aktīvu 

izziņu vērsta tūrisma popularizēšanā. Jūra un piekraste veido „dabiskas skatuves dekorācijas” 

tādiem populāriem pasākumiem, kā Positivus, SummerSound, bij. Jaunais Vilnis, Jūras 

svētki, Zvejnieku svētki, Senā uguns nakts u.c., kuros apmeklētāju skaits pēdējos gados 

svārstījies līdz vairākiem desmitiem tūkstošu apmeklētāju vienlaicīgi. 

 

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu skaits piekrastē nav lielāks kā citviet Latvijas 

reģionos – vismaz vērtējot Vidzemes kultūrvēsturiskā reģiona aizsargājamo pieminekļu 

telpisko izvietojumu46 (nav kartēti vietējās nozīmes arheoloģijas pieminekļi) – pierādās, ka 

pieminekļi koncentrējas ne vien kultūrvēsturiski nozīmīgākos apdzīvotos apvidos, bet to 

koncentrācija zināmā mērā atkarīga arī no metodoloģijas pieminekļu identificēšanā 

(piemēram, augstais valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu skaits Alūksnes apkārtnē). 

Vidzemes piekrastē tiešā jūras tuvumā populāri tūrismā ir tikai 4 valsts nozīmes aizsargājami 

kultūras pieminekļi, kuros apmeklējumu skaits gada laikā pārsniedz 1000. Vienlaicīgi ir 

lielāks skaits tūrismā iesaistītu un popularizētu valsts aizsargājamu kultūras pieminekļu, 

kuriem nav izdevies piesaistīt lielāku apmeklējuma popularitāti. 

 

Detalizētāka informācija par tūrisma un rekreācijas veidiem (ietverot jūras laivu maršrutus, 

kaitborda aktivitātes, putnu vērošanu, nozīmīgākās peldvietas u.c.), kas tieši saistīti ar jūras 

telpu, attēlota pielikumā ietvertajā kartē. 

 

 

5.5.4. Izmitināšanas sektors, kā jūras tūrismu atbalstoši pakalpojumi 
 

Piekrastē ir ļoti augsta tūristu mītņu koncentrācija (sk. 5.5.h. attēlu). No pludmales līdz 20 

km attālumam iekšzemē atrodas >700 tūristu mītnes no ~1800 Latvijā publiski pieejamām 

(atbilstoši apkopotajai informācijai no pašvaldību tīmekļa vietņu tūrisma sadaļām47). Tie ir 

~40% no Latvijas tūristu mītņu piedāvājuma. Lai arī izvietojums nav regulārs, nedaudz 

vairāk nekā puse no tām (n=400) atrodas vistuvākajā zonā – līdz 5 km no piekrastes. Kopumā 

20 km piekrastes zonā ir vairāk nekā 10000 gultasvietas viesiem ar aptuveni ~3000 

numuriem (neskaitot Rīgas pilsētas teritoriju). Tūristu mītņu pieprasījuma rādītāji apliecina, 

ka galvenajā atvaļinājumu sezonā (jūnija vidus līdz augusta beigas) jūras tuvums 

pieprasījuma ziņā jūtams pat līdz 20km attālumam vai atsevišķos gadījumos vēl vairāk.  

 

Masu tūrisms (tā uzplaukuma laikā 20.gs. 80 gados, kad atpūtnieku skaits Jūrmalas pludmalē 

dienas laikā pieprasītākajās vietās pārsniedza vienu cilvēku uz kvadrātmetru) kā galvenā 

attīstības stratēģija vērtējams piesardzīgi. Gultas vietu skaits (sk. 8.attēlu) tūristu mītnēs 

Jūrmalā jau tagad ir pārsniedzis to skaitu, kāds bija pirms valstiskās neatkarības atjaunošanas. 

Jūrmala apliecinājusi augstu konkurētspēju un sāncensībā ar Palangu, Pērnavu, Kuresāri un 

citiem atpūtas galamērķiem attīsta veselības, skaistumkopšanas un citus saistītos 

pakalpojumus, kas tikai daļēji saistīti ar jūru, taču noteikti rada galveno pievilcību vietas 

zīmolvedības kontekstā. 

 

                                                 
46 Vidzemes kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāns. (2014). Projekta CHARTS rezultātu integrācija vietējā 

reģionālā kultūras tūrisma politikā. Vidzemes Tūrisma asociācija. 
47 Klepers, A. (2014). SIA Nocticus Tūristu mītņu datu bāze. Nepublicēta informācija. 
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5.5.h. attēls. Tūristu mītņu koncentrācija Baltijas jūras piekrastē. 
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5.6.  Jūras akvakultūra 
 

Latvijai ir maza praktiskā pieredze jūras akvakultūrā, kas galvenokārt saistīts ar ģeogrāfisko 

atrašanās vietu un mērenā klimata īpatnībām. Diemžēl mūsu valsts piekraste ir daudz mazāk 

piemērota veiksmīgai akvakultūras uzņēmumu attīstībai jūrā, nekā tas ir Zviedrijā, Norvēģijā 

vai tropu jūrās. Bet, iespējams, ka, izmantojot inovatīvus risinājumus, tas ir iespējams arī 

Latvijas klimatiskajos apstākļos un ģeogrāfiskajā atrašanās vietā. 

 

Pagājušajā gadsimtā ir bijuši vairāki mēģinājumi audzēt zivis sālsūdens akvakultūrā, bet līdz 

šim tie nav bijuši veiksmīgi. Lai varētu attīstīt akvakultūru, ir jānovērš sekojoši nopietni riski: 

jāmazina vēju, viļņu un straumju postošā ietekme, jāizvēlas neaizsalstošas teritorijas ar 

maksimāli pastāvīgāku temperatūru un ar vismazākajiem apvelinga draudiem. Lai šos riskus 

pārvarētu, ir jāmeklē jaunas tehnoloģijas, iespējams, arī jāizvērtē sālsūdens recirkulācijas 

sistēmu lietderīgums, kā arī selekcijas rezultātā jāizveido Latvijas vides apstākļiem 

piemērotas akvakultūras dzīvnieku līnijas. 

 

Veiksmīgai jebkuru dzīvo organismu audzēšanai akvakultūras apstākļos ir jāizvērtē 

kompleksa vides faktoru atbilstība katrai sugai kas ir ūdens slānī līdz 30-40m dziļumam, kā 

arī jāņem vērā piegrunts slāņu fizikāli-ķīmiskie parametri, jo šie ūdeņi piekrastes zonā 

periodiski paceļas līdz virsmai apvelinga rezultātā. Galvenie akvakultūras dzīvnieku veselību 

un labsajūtu noteicoši faktori ir temperatūra, sāļums, skābekļa koncentrācija un barības vielu 

pieejamība. Aļģu audzēšanai noteicošais ir gaismas iespiešanās dziļums. Gliemenēm 

noteicošais ir noteikts sāļuma režīms un planktons barībai. Veiksmīga zivju audzēšana norit, 

ja gada garumā zivīm tiek nodrošināti pēc iespējas pastāvīgi-nemainīgi vides apstākļi, jo zivis 

ir aukstasiņu dzīvnieki, kuru ķermeņa temperatūra ir aptuveni tāda pati kā apkārtējā vidē un 

katrai sugai ir savs optimālais temperatūras diapazons, kurā iespējama maksimālā produkcija, 

kā arī augstākās un zemākās robežas, ārpus kurām tās nespēj dzīvot. Bez iepriekšminētiem 

vides faktoriem, potenciālās fermas atklātajā jūrā ir jānovieto reģionos, kuri ir vismazāk 

piesārņoti, kā arī jācenšas, lai akvakultūras instalācijas un audzēšanas procesi neietekmētu 

jau esošās komerciāli nozīmīgās zivju populācijas un to nārsta vietas. 

 

5.6.1. Jūras akvakultūrai piemēroto vides faktoru izvērtējums Rīgas 

līča un Baltijas jūras piekrastē 
 

Baltijas jūrā iesāļo un saldūdens sugu izplatības areāli sakaras ar to fizioloģiskām izturības 

robežām. Tāpēc, salīdzinot ar okeāniem un saldūdeņiem, Baltijas jūru apdzīvo neliels 

savvaļas sugu skaits, kā arī ir neliela izvēle akvakultūrai piemēroto sugu klāstā. Baltijas jūrā 

ir zems sāļums, kas rada spriedzi uz daudzu ūdens organismu fizioloģijas procesu norisi. 

Fizioloģiskais stress lielākajā daļā Baltijas jūras sugu izpaužas kā ierobežots ķermeņa 

lielums, lēnāks augšanas ātrums, zemāka fotosintēzes aktivitāte, piemēram, brūnaļģes Fucus 

vesiculosus un divvāku gliemenes Mitulis edulis Baltijas jūrā ir mazākas kā Atlantijas 

okeānā. Turpretīm dažas saldūdens sugas, tādas kā asari, iesāļā vidē aug ātrāk un sasniedz 

lielākus izmērus kā pārsvarā upju un ezeru (HELCOM, 2009). Turklāt, zivju attīstību un 

ēstgribu ietekmē arī ūdens kvalitāte, amonjaks, pH un piesārņotāji, kā arī sociālie faktori un 

barības atbilstība. 

 

Temperatūras režīma īpatnības Rīgas līcī un Baltijas jūrā un to saistība ar potenciālo 

akvakultūru 

Viena no nozīmīgākajām īpatnībām Latvijas iesāļajos ūdeņos ir ievērojamās sezonālās 

izmaiņas temperatūras režīmā gada griezumā, īpaši virsējos ūdens slāņos. Balstoties uz 

siltuma izmaiņām un temperatūras atšķirībām ūdens slāņos, temperatūras režīmu iedala 4 

periodos: ūdens masu atdzišana (novembris-februāris), lēna ūdens kolonnas iesilšana (marts-
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aprīlis), intensīva virsējā kvazihomogēnā slāņa sasilšana (maijs-augusts), intensīva 

kvazihomogēnā slāņa atdzišana (septembris-oktobris) (Berzinsh, 1995).  

 

Izvērtējot temperatūras režīmu, jāsecina, ka Baltijas jūras piekrastē ir stabilāka temperatūra 

kā Rīgas līcī, ko nosaka reģiona ģeogrāfiskā atrašanās vieta, gan valdošie vēji un straumes no 

Dienvidu puses, tāpēc Baltijas jūrā ūdens masas ilgāk saglabājas nedaudz siltākas, kā Rīgas 

līcī, turklāt, atklātajā jūrā nav tik krasu temperatūras svārstību vasarās un ziemās kā tas ir līcī, 

līdz ar to akvakultūras organismi, t.i., zivju fermas, kuru produkciju pirmkārt nosaka 

nepieciešamība pēc atbilstošas temperatūras, būtu novietojamas šeit. Savukārt molusku un 

aļģu fermas temperatūras svārstības tik ļoti neietekmē un tās ir iespējams plānot gan līcī, gan 

atklātā jūrā. 

 

Skābekļa režīma īpatnības Rīgas līcī un Baltijas jūrā un to saistība ar potenciālo 

akvakultūru 

Izvērtējot skābekļa režīmu, jāsecina, ka Baltijas jūrā ir stabilāks skābekļa režīms kā Rīgas 

līcī, tāpēc akvakultūras organismi, kas ir jūtīgi pret skābekļa koncentrācijas svārstībām un tā 

deficītu gada karstajā sezonā ir jāaudzē Baltijas jūrā, savukārt aļģes un moluskus ir iespējams 

audzēt gan Rīgas līcī gan Baltijas jūrā. 

 
Sāļuma režīma īpatnības Rīgas līcī un Baltijas jūrā un to saistība ar potenciālo 

akvakultūru 

No ūdens sāļuma, viedokļa jāsecina, ka Latvijas situācijā veiksmīgi varētu audzēt lašveidīgās 

zivis, tomēr ņemot vērā citus fizikāli-ķīmiskos apstākļus, zivju akvakultūrai piemērotāka ir 

Baltijas jūras piekraste. Molusku un aļģu audzēšana būs problemātiska Rīgas līča 

dienviddaļā, jo šeit sāļums ir zem konkrēto sugu fizioloģiskās izturības robežām, tomēr līča 

ziemeļu reģioni un Baltijas jūras piekraste ir vairāk atbilstoša. 

 

5.6.2. Eitrofikācijas risks Rīgas līcī un Baltijas jūras piekrastē 

potenciālās akvakultūras ietekmē 
 

No visiem akvakultūras veidiem visbūtiskāko ietekmi uz vidi atstāj zivju audzēšana atklātos 

sprostos jūrā, jo audzēšanas procesā lietotā un neizmantotā zivju barība, vielmaiņas 

galaprodukti un medikamenti palielina jūras eitrofikācijas slogu un ietekmē dabīgās 

populācijas. Ūdeņos, kuri ir ar barības vielām nabadzīgi, tādi kā Atlantijas okeāns, papildus 

pienestās barības vielas tiek ātrāk vai vēlāk patērētas, jo okeāna milzīgo izmēru dēļ to 

ekosistēmu kapacitāte pagaidām netiek pārsniegta. Tomēr citāds efekts ir gaidāms ar barības 

vielām jau bagātos un daļēji slēgtos ūdeņos, tādos kā Rīgas līcis. Šeit zivju audzēšana 

atklātos sprostos ir īpaši bīstama, jo tā drīzumā var vizuāli izpausties kā netīrs, biezs ūdens 

tieši rekreācijas sezonā līča piekrastē, kas nelabvēlīgi ietekmēs tūrismu un vides veselību; kā 

pastiprināta masveida aļģu savairošanās, arī izteiktāka potenciāli toksisko zilaļģu 

„ziedēšana”; var notikt sārtaļģu un brūnaļģu audžu nomaiņa akmeņainajos sedimentos pret 

pavediena zaļaļģēm, kam var sekot vispārēja sugu maiņa biotopos utt. Tāpēc, ņemot vērā jau 

esošo eitrofikācijas slodzi, papildus slāpekļa ieplūdes no zivju fermām Rīgas līcī nav 

pieļaujamas. Baltijas jūrā šis efekts nebūs tik izteikts, tāpēc zivju akvakultūras uzņēmumi ir 

jāplāno šeit. Pretēji zivju fermām, molusku un aļģu fermas ekoloģisko stāvokli tikai uzlabotu 

jo minētie akvakultūras organismi patērē ūdenī esošās barības vielas un to ēdināšanai 

papildus barība netiek izmantota un tāpēc šāda tipa fermas var plānot gan līcī, gan Baltijas 

jūrā. 

 

5.6.3. Akvakultūras uzņēmumu novietojums, vadoties pēc to 

ietekmes uz dabīgo zivju populāciju nārsta vietām  
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No ekoloģiskā un ekonomiskā izdevīguma viedokļa, visnozīmīgākais zemūdens dzīvotņu tips 

Latvijas piekrastē ir rifi, jeb akmeņainie sedimenti, kas pirmkārt ir zivju nārsta vietas un 

mājvieta pašām zivīm, kā arī rifi ir „bērnistabas” zivju mazuļiem. Vairākums komerciāli 

izmantojamo zivju sugu rifus izmanto nārstam. Tā kā lielāko Rīgas līča un Baltijas jūras 

gultni sedz smilšu un dūņu sedimenti, kuriem nav tik liela bioloģiskā un ekoloģiskā loma, 

akmeņainie sedimenti ir īpaši svarīgi Rīgas līča un Baltijas jūras ekosistēmu funkcionēšanai. 

Piemēram, reņģe, kas šobrīd Latvijai ir nozīmīgākā suga zivsaimniecībā, nārsto galvenokārt 

pie Fucus vesiculosus un Furcellaria lumbricalis aļģu audzēm, kas atrodas uz akmeņainajiem 

sedimentiem, jo to ikri savu attīstības stadiju iziet piestiprinājušies pie cieta substrāta. 

 

Rifus veido akmeņainas vai klinšainas gruntis, kas paceļas virs apkārtesošā smilšainā jūras 

dibena. Tipiskākie iemītnieki šeit ir sārtaļģes Furcellaria lumbricalis, brūnaļģes Fucus 

vesiculosus, divvāku gliemenes, piemēram Mytilus edulis, Mytilus trossulus, Dreissena 

polymorpha, vēžveidīgie Balanus improvisus, un bentiskās zivis. Tādējādi rifos ir liela 

bioloģiskā daudzveidība, un tāpēc tie ieņem nozīmīgu lomu Baltijas jūras barības ķēdē (Jūras 

vides stāvokļa sākotnējais novērtējums, 2012), tāpēc šo dzīvotņu tuvumā nav lietderīgi plānot 

akvakultūras fermas, lai mākslīgās instalācijas un ražošanas procesa blakusefekti neietekmētu 

nozīmīgākās jūras organismu dzīvotnes un dabīgās zivju populācijas. 

Šobrīd teritorijas ar akmeņainiem sedimentiem atrodas īpaši aizsargājamo jūras teritoriju 

robežās, kas ir iekļautas arī NATURA 2000 teritoriju tīklā. Šīm teritorijām ir nodrošināts 

labvēlīgs statuss un iespēja pildīt to bioloģisko funkciju jūrā, jo saskaņā ar Eiropas Kopienas 

tiesību aktiem (Dzīvotņu direktīvu un Putnu direktīvu) un starptautiskām konvencijām tās ir 

atzītas kā īpaši nozīmīgas no zinātniskā un no bioloģiskās daudzveidības viedokļa. Latvijā ir 

izveidotas septiņas jūras aizsargājamās teritorijas (Ainaži-Salacgrīva, Akmensrags, Irbes 

šaurums, Nida-Pērkone, Rīgas līča rietumu piekraste, Selga uz rietumiem no Tūjas, Vitrupe- 

Tūja).  

 

Lai jūras akvakultūra pēc iespējas mazāk ietekmētu dabiskās zivju populācijas, to nārstu un 

sekojoši arī esošo Latvijas zivsaimniecības nozari, potenciālās akvakultūras fermas nākotnē 

jāplāno novietot teritorijās, kurām nav piemērots īpaši aizsargājamo teritoriju statuss, kur nav 

rifu un kur ir raksturīgi smilšaini un/vai dūņu sedimenti. Zivju fermas novietojamas atklātās 

Baltijas jūras Kurzemes piekrastē t.i., teritorijā no Pāvilostas līdz Venstpilij.  

 

 

5.6.4. Jūras akvakultūrai piemērotās sugas Latvijā un to audzēšanai 

piemērotās teritorijas Rīgas līcī un Baltijas jūras piekrastē 
 

Aļģes  

Latvijas piekrastē visbiežāk sastopamas ir brūnaļģe Fucus vesiculosus un sārtaļģe Furcellaria 

lumbricalis, kā arī zaļaļģe Enteromorpha intestinalis. Šīs aļģes aug tikai uz cietas virsmas, 

akmeņainajos sedimentos. Primāri dabā šo aļģu audzes ir zivju nārsta vietas un «bērnistabas» 

zivju mazuļiem. Pūšļu fuku, jeb jūras mēslus, kā mēslojumu izmanto mazdārziņos, bet no 

sārtaļģēm iegūto agaru izmanto pārtikas rūpniecībā, mikrobioloģijā, biomedicīnā - 

imunoloģijā u.c..  

 

Furcellaria lumbricalis un Coccotylus truncatus ir vienas no retajām sārtaļģu sugām, kuras 

var audzēt mērenā klimata zonā un zemā sāļumā līdz 5,4 promilēm. Tomēr jāņem vērā, ka 

Rīgas līcis ar zemo sāļumu, ir uz šīs sugas izplatības robežas. Šo sugu augšanai piemērotais 

temperatūras diapazons ir no 0°C līdz +25°C, bet optimums no +10 līdz +15oC (Bird u.c., 

1979). Latvijas smilšainajā piekrastē sārtaļģu augšanu papildus ierobežo stabilas akmeņainas 

vai klinšainas jūras gultnes trūkums, ūdens duļķainība, mazs gaismas iespiešanās dziļums, 

viļņu darbība un straumju nesto sedimentu daļiņu abrāzijas procesi. Igaunijai šajā ziņā ir 
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priekšrocības, jo aizvējā starp arhipelāga salām, šīs sārtaļģes jau dabiski veido brīvi guļošas 

audzes. Starp salām igauņu kaimiņi eksperimentālā kārtā ir aizsākuši audzēt sārtaļģes ūdenī 

iegremdētos maisos (Paalme u.c., 2013). Tā kā Baltijas jūrā rudens, ziemas un pavasara 

sezonās ir zema ūdens temperatūra, F.lumbricalis šeit ir salīdzinoši zems augšanas ātrums, 

tomēr to garums var sasniegt 15 cm. Igaunijai piederošo salu arhipelāgā ir konstatēts, ka to 

maksimālais biomasas pieaugums ir iespējams trīs mēnešus gadā, no jūnija līdz augustam, 

kad ir vislabvēlīgākā temperatūra augšanai (Martin u.c., 2006).  

 

Latvijai vēl nav aļģu audzēšanas pieredzes jūrā. Tomēr, ja ar inovatīviem tehniskiem 

risinājumiem tiktu panākta fermu aizsardzība no vēju un viļņu iedarbību, tad Latvijas 

teritoriālos ūdeņos būtu iespējams izaudzēt F.lumbricalis. Latvijas klimatiskajos apstākļos 

iespējams, ka tās varētu audzēt ar līdzīgu un varbūt, ka pat nedaudz augstāku augšanas 

potenciālu un produkciju kā Igaunijā. Turklāt, tā kā šīs sugas augšanas maksimums tiek 

sasniegts laikā, kad ūdens temperatūra ir +10 līdz +15oC (Bird u.c., 1979), kas Latvijas 

teritoriālajos ūdeņos iestājas ātrāk un saglabājas ilgāk kā Igaunijā, tad iespējams, ka Latvijā 

optimālie apstākļi šīs sugas attīstībai būtu 2-4 nedēļas ilgāk kā Igaunijā, t.i., no maija beigām 

līdz septembra sākumam. Pēc sāļuma un temperatūras, aļģu audzēšanai visvairāk piemērotie 

reģioni ir atzīmēti 5.6.a. attēlā. Katrā gadījumā, aļģu audzēšana ir atbalstāma gan Rīgas līcī, 

gan Baltijas jūrā jo to audzēšanas procesā organismi netiek papildus piebaroti, un audzēšanas 

process neietekmē ūdens eitrofikācijas pakāpi, drīzāk uzlabo vidi, atbrīvojot no izšķīdušajām 

neorganiskajām un organiskajām vielām. Turklāt, aļģu fermas paplašinātu zemūdens platības, 

kas piemērotas dabīgo un zivsaimniecībā izmantojamo zivju nārstam.  

 

 
5.6.a.attēls. Latvijas jūras teritorijas, kurās vides faktori ir atbilstoši aļģu un gliemeņu 

audzēšanai, pie nosacījuma ja tiek mazināta viļņu un vēja darbības ietekme, un netiek 

ietekmēti akmeņainie sedimenti aizsargājamās jūras teritorijas. 

 

Gliemenes 

Gliemeņu audzēšana ir salīdzinoši vienkāršs un izmaksu ziņā izdevīgs akvakultūras veids, 

kas orientēts uz piekrastes ūdeņu kvalitātes uzlabošanu, kas tai pašā laikā dod ievērojamu 

jūras velšu produkciju. Gliemenes pasīvi filtrē garām plūstošo ūdeni, minūtē izfiltrējot 

apmēram līdz 10 ml jūras ūdens. Augot 1kg dzīvu Mytilus edulis gliemeņu no ūdens „izņem” 

apmēram 45g oglekļa, 11g slāpekļa un 0,7g fosfora (The Baltic Ecomussel project Final 

report, 2013). No Latvijas piekrastē sastopamajām gliemeņu sugām, komerciāli pieprasīta 

suga varētu būt ēdamgliemene Mytilus edulis un Mytilus trossulus.  
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Mytilus edulis ģeogrāfiskais izplatības areāls sākas jūrās ar sāļumu no 4 līdz 5o/oo, kāds ir 

piemēram Rīgas līcī, un plešas līdz Atlantijas okeānam, kur sāļums pārsniedz 40o/oo. To 

maksimālai augšanai nepieciešamais sāļums ir apmēram 24o/oo. Salīdzinājumam, Atlantijas 

okeānā pie sāļuma 30o/oo divu gadu laikā Mytilus edulis sasniedz 6 cm garumu, pie Dānijas 

krastiem ar sāļumu no 12 līdz 20o/oo sasniedz apmēram no 5 līdz 6 cm garumu, bet Baltijas 

jūrā, kur sāļums ir no 5 līdz 8o/oo, divu gadu laikā sasniedz apmēram 2,5 cm garumu, (The 

Baltic Ecomussel project Final report, 2013). Mytilus edulis piemīt plašas temperatūras 

izturības robežas. Tās var izturēt gan īslaicīgu temperatūras paaugstināšanos līdz +27°C, gan 

arī īslaicīgu sasalšanu. Tomēr optimālā temperatūra, pie kuras novērota optimālā augšana un 

vāku veidošana ir +20°C (Almada-Villela u.c., 1982).  

 

Pasaulē Mytilus edulis tiek audzētas uz koka pāļiem okeānu ūdeņos paisuma – bēguma zonā, 

kur regulārās ūdens masu kustības divas reizes dienā apgādā gliemenes ar tām 

nepieciešamām barības vielām. Baltijas jūrā izteiktu diennakts plūdmaiņu nav, šeit barības 

vielas gliemenēm piegādā straumes. Plānojot Mytilus edulis audzēšanu akvakultūrā, ir 

jārēķinās, ka to barībai ir nepieciešams fitoplanktons no daudz lielākas teritorijas, kādu 

aizņem ferma (Lindahl u.c., 2005). Latvijā, pēc barības vielu pieejamības, gliemeņu 

audzēšana būtu izdevīgāka daļēji slēgtajā Rīgas līcī, jo šeit ir augstāka fitoplanktona 

produkcija, tomēr līcī augšanu bremzēs zemais sāļums un nepastāvīgā temperatūra. Latvijai 

piederošajā Baltijas jūras piekrastē gliemeņu raža varētu būt apmēram tāda pati kā Zviedrijas 

Austrumu krastā (The Baltic Ecomussel Project Final report, 2013).  

Latvijas Hidroekoloģijas institūts ir veicis pilotpētījumu gliemenes (Mytilus trossulus) 

audzēšanā iespējām Baltijas jūras Kurzemes piekrastē, projekta „Baltic EcoMussel” ietvaros. 

Pēc 4 mēnešu augšanas, vislielākās gliemenes (līdz pat 3mm) tika atrastas Pāvilostā, bet 

Liepājā un Jūrmalciemā gliemenes sasniedza aptuveni 2mm garumu. Vislabākie apstākļi 

gliemeņu audzēšanai konstatēti Pāvilostā, liecinot, ka gliemeņu fermai labvēlīgākas vietas ir 

tālāk no lieliem piesārņojuma avotiem un dziļāk jūrā, kur hidrodinamiskie spēki ir mazāki. 

Lai gan ir grūti pārrēķināt gliemeņu biomasu no eksperimentālajām vienībām uz hektāriem 

un potenciālā biomasa pēc 2 gadu augšanas jūrā vēl ir aptuvena, tomēr var izteikt 

pieņēmumus, ka Kurzemes piekrastē iegūstamā gliemeņu biomasa ir no 4.1t/ha Jūrmalciemā 

un līdz 28.5t/ha Pāvilostā, kas potenciāli saistītu 41-285kg N no ha un 8.2- 57kg P no ha 

(Puriņa & Sprukta, 2015). 

 

Gadījumā, ja tiek atrasts finansiālais pamatojums gliemeņu fermu izveidei, to audzēšana būtu 

ļoti atbalstāma gan Rīgas līcī, gan Baltijas jūrā, jo, audzēšanas procesā gliemenes netiek 

papildus barotas, un to biomasas pieaugumam tiek izmantots fitoplanktons, zooplanktons un 

citas suspendētās un ūdenī izšķīdušās organiskās vielas. Gliemeņu audzēšana būtiski uzlabotu 

reģiona ūdens kvalitāti. Gliemeņu audzēšanai ieteicamie reģioni ir atzīmēti 5.6.a. attēlā. 

 

Zivis 

Šobrīd gandrīz visas Baltijas jūras akvakultūras fermas ekonomisku iemeslu dēļ ir izvietotas 

seklos piekrastes ūdeņos, aizvējā un pēc iespējas tuvāk krastam. Taču pieaugot 

pieprasījumam pēc akvakultūras produktiem, Eiropā un pasaulē tiek meklēti jauni risinājumi 

akvakultūras uzņēmumu izvietošanai atklātajā jūrā, ekskluzīvo ekonomisko zonu ūdeņos, jo 

piekrastes iespējas ir izsmeltas un samazinātos uzņēmumu ietekme uz piekrastes vidi. Arī 

Latvijai ir jāmeklē risinājumi, kā nosargāt potenciālās fermas atklātās, vēju un viļņu darbībai 

pakļautajās teritorijās.  

 

Latvijas piekrastē ir sastopamas gan tipiskas jūras, gan saldūdens zivju sugas, gan ceļotājzivis 

un svešzemju sugas. Akvakultūras apstākļos, ūdeņos ar sāļumu līdz 8 promilēm, kāds ir 

Baltijas jūrā, teorētiski var audzēt lašus, foreles, mencas, taimiņus, zandartus, akmensplekstes 

u.c. sugas. Tomēr jāuzsver, ka katrai no minētajām zivju sugām ir sava optimālā augšanas 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X11002517#b0095
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temperatūra, kurā notiek visintensīvākā barības uzņemšana, gremošana un svara pieaugums. 

Atšķirībā no citiem pasaules reģioniem, kur akvakultūras organismi ir produktīvi visu gadu, 

Latvijas atklātajos teritoriālajos ūdeņos tas tā nav, pateicoties četrām gadalaiku sezonām. Bet, 

jāpiemin, ka sāļuma un skābekļa apstākļi Baltijas jūras Kurzemes piekrastē šīm sugām ir 

atbilstoši visa gada garumā, kamēr Rīgas līcī ir iespējams skābekļa deficīts tieši vasaras 

karstajā sezonā, kad visiem organismiem ir visstraujākā vielmaiņa un augstākais skābekļa 

patēriņš.  

 

Pēc temperatūras prasībām vispiemērotākās Latvijas teritoriālajiem ūdeņiem būs lašveidīgo 

sugas, jo, piemēram, strauta forelei optimālā kultivēšanas temperatūra ir apmēram no +12 

līdz +13 oC, varavīksnes forelei no +14 līdz +16 oC, taimiņam no +7 līdz +13 oC, bet 

Atlantijas lasim apmēram +15 oC. Pēc Timmons un Ebeling (2007) datiem, zandartam 

optimālā audzēšanas temperatūra ir +22 oC, bet akmeņplekstei +16 līdz +19 oC, tāpēc 

jāsecina, ka Latvijas atklātie iesāļie ūdeņi zandartam un akmeņplekstei ir par aukstu. 

Savukārt taimiņiem un forelēm optimālais audzēšanas periods būs garāks nekā lašiem. Tomēr 

Latvijas klimatiskie apstākļi atšķiras no Dānijas uz Zviedrijas, tāpēc pagaidām nevar 

prognozēt akvakultūrā audzēto zivju produkciju konkrētos ģeogrāfiskos apstākļos. No 

Atlantijas laša Baltijas jūrā izveidojusies populācija, ko bieži sauc par Baltijas lasi, šobrīd vēl 

netiek audzēts akvakultūras apstākļos, tāpēc nav zināmas precīzas tā augšanai nepieciešamās 

optimālās temperatūras un citas prasības. Kā arī pagaidām nav veikts selekcijas darbs un ar 

ģenētiskām modifikācijām nav izveidotas Baltijas jūrai piemērotas lašu līnijas. Lai izvērtētu 

vienas vai otras lašveidīgo sugas priekšrocības un trūkumus, un varētu ieteikt vienu vai otru 

sugu, ir vajadzīgi pētījumi ar Baltijas lasi, taimiņu un citām akvakultūrai piemērotām sugām 

konkrētajos vides apstākļos. 

 

Jāuzsver, ka Baltijas jūrā vēsturiski ir izveidojusies sava, no Atlantijas okeāna laša ģenētiski 

atšķirīga Baltijas laša populācija, kurai nav novērotas migrācijas no jūras uz okeānu. Tāpēc, 

ja nākotnē tiktu izvērsta akvakultūras uzņēmumu darbība jūrā, ir laicīgi jānovērš potenciālā 

svešu pasugu introdukcijas iespēja, jo izbēgušie mākslīgi audzētie dzīvnieki kaitē savvaļas 

populācijām, piemēram, konkurējot un izpostot savvaļas zivju nārstu, turklāt, zivju 

izbēgšanas gadījumi no akvakultūras uzņēmumiem pasaules praksē ir diezgan bieži. Tāpēc 

jāparedz, ka Latvijā atklātā jūrā tiek audzētas tikai lokālās, nevis svešzemju sugas, tātad tās ir 

strauta forele, varavīksnes forele, taimiņš un lasis, kas iegūts no Atlantijas laša Baltijas jūrā 

izolētās populācijas.  

 

 
5.6.b. attēls. Latvijas jūras teritorija, kur nav nozīmīgu dabīgo, ekonomiski izdevīgo zivju 

nārsta vietas, kā arī kur vides faktori ir visvairāk atbilstoši zivju audzēšanai akvakultūras 
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apstākļos zivju fermās, pie nosacījuma ja tiek novērsta viļņu un vēja darbības postošā 

ietekme uz tehniskajām būvēm. 
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6. Valsts aizsardzības un drošības aspekti 
 

Valsts aizsardzības intereses piekrastē saistītas ar piekrastes ūdeņu novērošanu no krasta, 

valsts un civilās drošības nolūkos, kā arī militāro mācību veikšanu piekrastes sauszemes daļā, 

kā arī jūrā.  
 

Pašreiz tiek izstrādāts jauns valsts aizsardzības plāns, kas noteiks vispārējās valsts 

aizsardzības prioritātes un uzdevumus gan civilajā, gan militārajā aizsardzībā. Valsts 

aizsardzības plānā ietvertos uzstādījumus varētu ietvert arī JTP noteiktajās prioritātēs 

attiecībā uz jūras izmantošanu līdz 2030. gadam. 

 

6.1. Jūras novērošanas sistēma  
 

Jūras novērošanas sistēmas mērķis ir nodrošināt Latvijas Republikas jurisdikcijā esošo 

teritoriālo un ekskluzīvi ekonomiskās zonas ūdeņu kontroli, aizsardzību un neaizskaramību. 

Jūras novērošanas sistēmu veido militārie jūras novērošanas tehniskie līdzekļi (novērošanas 

torņi), kuru saraksts un aizsargjoslas ir noteiktas ar MK 2014. gada 20. maija noteikumiem 

Nr. 246 “Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko 

līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas 

aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem”. 

Šie noteikumi arī nosaka ierobežojumus būvju būvniecībā šajās jūras novērošanas tehnisko 

līdzekļu aizsargjoslās. Jūras novērošanas torņi, kā arī to aizsargjoslas tiek parādītas jūras 

telpiskā plānojuma esošās situācijas grafiskajā daļā. Aizsargjoslas tiek noteiktas saskaņā ar 

Aizsargjoslu likuma 21.panta ceturto daļu un 50.panta otro daļu. 

 

6.2. Nesprāgušās munīcijas un jūras mīnu neitralizēšana 
 

Baltijas jūrā, tais skaitā, arī Latvijas teritoriālajos ūdeņos notiek regulāras nesprāgušās 

munīcijas un jūras mīnu neitralizēšanas operācijas, kurās piedalās Latvijas Republikas Jūras 

spēki. Ir aprēķināts, ka valsts teritoriālajos ūdeņos atrodas ap 80 tūkstošiem jūras un citu 

nesprāgušu munīcijas vienību, taču gadā tiek iznīcinātas apmēram 200. Tāpēc plānojot 

jebkuru darbību jūrā, tai skaitā izpēti, kas saistīta ar grunts darbiem, ir jāveic izpēte arī 

saistībā ar iespējamu mīnu esamību attiecīgā teritorijā. 

 

Jūras telpiskajā plānojumā ir noteikti areāli, kuri ir klasificēti šādās kategorijās: 

 Bijušie mīnētie rajoni, kuros atļauta kuģošana - rajonos nav ieteicams noenkuroties, 

zvejot ar grunts trali, kuģot ar nepaceltu enkuru un veikt citus darbus jūras dibena 

tuvumā, jo jāņem vērā iespējamā mīnu un citu nesprāgušu sprāgstvielu klātbūtne. 

 Bijušie mācību mīnēšanas poligoni - kuģošana poligonos nav ieteicama, zveja ar 

tīkliem un noenkurošanās ir aizliegta. 

 Kuģošanai slēgtie rajoni - ir aizliegts kuģot dēļ apstākļiem, kas var ietekmēt 

kuģošanas drošību. Kuģiem kuģošanai slēgtajos rajonos nav atļauts ieiet un zvejot. 

Pastāv viens šādas kategorijas rajons, kas atrodas Baltijas jūras Latvijas rietumu 

piekrastē uz dienvidiem no Jūrmalciema.  

 Nogrimušo sprāgstvielu rajoni (kara laika ķīmiskā munīcija) - rajonos aizliegts 

noenkuroties, zvejot ar grunts zvejas rīkiem, veikt zemūdens darbus un zemūdens 

spridzināšanu. Šīs teritorijas ir saskaņā ar HELCOM 2013.gadā publicēto Baltijas 

http://likumi.lv/ta/id/42348-aizsargjoslu-likums#p21
http://likumi.lv/ta/id/42348-aizsargjoslu-likums#p50
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jūras kopējo ziņojumu par ķīmiskiem ieročiem un identificētajām teritorijām Latvijas 

ūdeņos48.  
 

Tā kā šī informācija ir būtiska navigācijas drošībai, to aktualizē Latvijas Jūras administrācija, 

reizi mēnesī izdotajā „Paziņojumi jūrniekiem”, kur arī savlaicīgi tiek sniegta visa 

informācija, kas ir saistīta ar kuģošanas drošības ierobežojumiem, labojumiem navigācijas 

kartē, kā arī par militārām mācībām jūrā. 

 

6.3. Militārie mācību poligoni 
 

Latvijas jūras ūdeņos ir noteikti divi militārie mācību poligoni:  

1) Šķēdē - Baltijas jūras atklātās daļas piekrastē uz ziemeļiem no Liepājas;  

2) Rīgas līča centrālajā daļā. 

 

Tiem ir šādas darbības funkcijas:  

 Teritorija tika slēgta uz mācību laiku saskaņā ar 2005. gada MK noteikumiem Nr. 508. 

No 2011. gada 7. janvāra ir spēkā jauni MK noteikumi Nr. 1171 „Latvijas ūdeņu 

izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos”. 

 Izmantojot gaisa telpu (tā ir lielāka par jūras telpu): Teritorijas tiek slēgtas saskaņā ar 

2008. gada MK noteikumiem Nr. 775 „Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un 

izplatīšanas kārtība”.  

 Izmantojot piekrastes infrastruktūru, piekrastes gaisa telpas aizsardzībai, kas ietver 

šaušanu no krasta uz jūru. 

 

Lai gan mācību poligonus izmanto dažas reizes gadā, tomēr pastāvīgas būves šajā teritorijā 

nav pieļaujamas. Informācija par mācībām tiek izziņota visiem jūras satiksmes dalībniekiem 

un zvejniekiem, izmantojot LJA ikmēneša izdevumu “Paziņojumi jūrniekiem”.  

 

6.4. Nacionālās gatavības plāns naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu 
piesārņojuma gadījumiem jūrā.  
 

Šis plāns tiek izstrādāts saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 53. panta 

1.daļu. Piesārņojuma likvidācijas darbus nodrošina un koordinē Krasta apsardzes dienests, 

bet šos darbus ostas akvatorijā koordinē attiecīgās ostas kapteinis, ievērojot ostas darbības 

plānu naftas piesārņojuma gadījumam. Plāna ieviešana nav tieši saistīta ar jūras telpiskā 

plānojuma izstrādi, jo infrastruktūra un aprīkojums atrodas krastā un ostu teritorijās.  

                                                 
48 . http://www.helcom.fi/Lists/Publications/BSEP142.pdf#search=chemical%20weapon 

http://www.helcom.fi/Lists/Publications/BSEP142.pdf#search=chemical%20weapon
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7. Jūras un sauszemes funkcionālās sasaistes novērtējums 
 

Jūras un sauszemes teritoriju izmantošana ir savā starpā cieši saistītas, jo jūrā iegūtie resursi 

tradicionāli ir izmantoti cilvēka ekonomiskām darbībām sauszemē, vai arī jūras teritorijas ir 

nodrošinājušas iespēju savienot dažādos pasaules reģionos un zemēs notiekošās darbības. 

Tāpēc jūras un sauszemes funkcionālā sasaistes nodrošināšana ir būtisks princips, kas jāņem 

vērā, lai izstrādātu, attīstību atbalstošu un saskaņotu ar citiem plānošanas dokumentiem, jūras 

telpisko plānojumu. 

 

Funkcionālo sasaisti nosaka pastāvošās dažādās mijiedarbības starp jūras un piekrastes 

izmantošanas veidiem. Ir izmantošanas veidi, kas ir savstarpēji funkcionāli saistīti – 

respektīvi, to attīstība vai pastāvēšana ir tieši atkarīga vienam no otra, līdz ar to tie abpusēji ir 

jāņem vērā plānojot konkrēto nozaru/ lietojuma veidu attīstību, izstrādājot pašvaldību 

teritorijas plānošanas dokumentus, jūras telpisko plānojumu, kā arī nozares regulējošos 

normatīvos aktus. Ir izmantošanas veidi, kas var ietekmēt viena vai otra izmantošanas veida 

attīstības iespējas. Visbiežāk tiek analizēta ekonomisko darbību ietekme uz vidi, taču arī 

vienas ekonomiskās darbības attīstība var atstāt negatīvu vai pozitīvu ietekmi arī uz citu 

ekonomisko darbību. Bet pastāv arī ietekmes starp ekonomiskām nozarēm, piemēram, 

kuģošanas drošības un būvju (enerģijas ražošanas turbīnas, akvakultūras fermas) izvietošana 

jūrā.  

 

Ņemot vērā jūras izmantošanas esošās situācijas raksturojumu, galvenie jūras izmantošanas 

veidi, starp kuriem pastāv funkcionālā sasaiste ar sauszemi, ir: 

 Kuģošana (jūras transports) un ar to saistītā navigācijas nosacījumi jūrā un ostu 

darbība (pieejamie kanāli, dziļumi, piestātnes, sauszemes auto un dzelzceļa pievadceļi 

un infrastruktūra); 

 Zvejniecība – zvejas izkraušanas vietas piekrastes zvejai (nobrauktuves, steķi, 

pievedceļi) un atklātās jūras zvejai (ostas), zivju pārstrādes uzņēmumi (to profils un 

ražošanas jaudas). 

 Tūrismam un rekreācijai – apbūve/ostas un ar to saistītā infrastruktūra; publiskā 

infrastruktūra; daba, ainava un kultūrvēsturiskais mantojums;  

 Valsts drošība (militārie poligoni, atmīnēšanas operācijas) – ostu piestātnes, 

sauszemes militārie poligoni; 

 Sakaru kabeļiem – apbūve un inženierkomunikācijas sauszemē. 

 

Potenciālajiem jūras izmantošanas veidiem svarīgi ir inženierkomunikācijas (elektropārvades 

tīkli), apbūves struktūra, kā arī ostu infrastruktūra. 

 

Ņemot vērā izstrādāto jūras atļautās izmantošanas risinājumu, šī sadaļa tiks papildināta. Kā 

pieredze rāda funkcionālās sasaistes jautājumi var būt atšķirīgi dažādos ģeogrāfiskos 

mērogos, tomēr galvenokārt tiem jābūt saskaņā ar vietējās teritorijas plānojumu.  
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7.1. tabula. Esošo un potenciālo jūras izmantošanas veidu funkcionālā sasaiste ar sauszemes 

izmantošanas veidiem 
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Esošie izmantošanas veidi 

Kuģošana (kuģu ceļi)               

Enkurvietas               

Ostu akvatorijas               

Grunts novietnes               

Piekrastes zveja               

Zveja atklātā jūrā               

Makšķerēšana jūrā               

Peldvietas               

Motocikli, motorlaivas               

Jahtu tūrisms               

Kruīzu tūrisms               

Aktīvais ūdens tūrisms 

(vindsērfings, kaitošana, u.c.) 

              

Sakaru kabeļi               

Notekūdeņu izplūdes vietas               

Militārās apmācības un 

operācijas 

              

Zemūdens kultūras mantojums               

Zemūdens biotopi               

Putniem nozīmīgās vietas 

(migrācija, barošanās, 

ligzdošana) 

              

Zivju resursu atjaunošanās 

vietas 

              

Potenciālie izmantošanas veidi 

Elektroenerģijas ražošana 

(vēja/viļņu parki) 

              

Akvakultūra               

Naftas ieguve               

Minerālresuru ieguve               
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8. Sociālekonomisko un dabas procesu attīstības tendences un 
riski 

8.1. Ar jūras telpas izmantošanu saistīto sociālekonomisko 
virzītājspēku un to tendenču analīze 
 

Demogrāfiskie rādītāji un to attīstības tendences 

 

Latvijas piekrastes zonā ir koncentrējusies ievērojama daļa Latvijas iedzīvotāju - pagastos un 

republikas nozīmes pilsētās, kas robežojas ar jūru un aizņem apmēram 6 % no Latvijas 

teritorijas, 2015. gada sākumu bija deklarējušies 843 369 iedzīvotāju jeb 42,5 % no valsts 

iedzīvotāju kopskaita (sk. 2.8.1.a tabulu).  

 

2.8.1.a. tabula. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits republikas nozīmes pilsētās un pašvaldībās 

Latvijas piekrastē (Avots: Centrālās statistikas pārvalde, 2015)  

 
2004 2006 2008 2014 2015 

Latvijā kopā 2 276 520 2 227 874 2 191 810 2 001 468 1 986 096 

Rīga 735241 727578 717371 643 368 641 007 

Jūrmala 55 452 55 602 55 580 49 750 49 646 

Liepāja 86 476 85 915 85 050 71 926 71 125 

Ventspils 44 130 43 806 43 299 36 677 36 274 

Republikas nozīmes pilsētās 921299 912901 901300 801 721 798 052 

Ainažu pilsēta 1 811 1 719 1 615 779 770 

Ainažu pagasts 0 0 0 507 505 

Carnikavas novads 5 080 5 494 6 013 6 788 6 805 

Engures pagasts 2 897 2 872 2 773 2 439 2 385 

Jūrkalnes pagasts 423 416 368 334 331 

Kolkas pagasts 1 275 1 248 1 211 905 877 

Lapmežciema pagasts 2 434 2 462 2 494 2 252 2 222 

Liepupes pagasts 2 438 2 371 2 271 1 825 1 805 

Medzes pagasts 1 463 1 509 1 510 1 354 1 369 

Mērsraga novads 1 986 1 917 1 872 1 615 1 582 

Nīcas pagasts 2 822 2 886 2 880 2 619 2 576 

Pāvilostas pilsēta 0 0 0 968 936 

Rojas novads 4 676 4 610 4 487 3 851 3 799 

Rucavas pagasts 1 424 1 362 1 294 1 069 1 051 

Sakas pagasts 1 973 1 885 1 792 516 496 

Salacgrīvas pilsēta 6 011 5 928 5 792 2 864 2 841 

Salacgrīvas pagasts 0 0 0 2 052 2 038 

Saulkrastu pilsēta 5 697 5 873 6 013 2 993 2 978 

Saulkrastu pagasts 0 0 0 2 780 2 772 

Skultes pagasts 2 060 2 064 2 072 2 001 1 982 

Tārgales pagasts 1 969 1 970 1 978 1 744 1 733 

Užavas pagasts 608 604 588 561 552 

Vārves pagasts 2 035 1 997 1 978 1 634 1 643 
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Vērgales pagasts 1 574 1 555 1 535 1 258 1 269 

Piekrastes novadu pagastos  50 656 50 742 50 536 45 708 45 317 

 

Tomēr jāņem vērā, ka 798 052 iedzīvotāji jeb 40,2 % no kopējā iedzīvotāju skaita dzīvo 

četrās lielajās pilsētās – Rīgā, Liepājā, Jūrmalā un Ventspilī, savukārt pārejā piekrastes 

teritorijā (jūrai pieguļošajos pagastos un pilsētās) dzīvo tikai 45 317 jeb 2,3 % no valsts 

iedzīvotāju kopskaita. Līdz ar to piekrastes apdzīvotība ārpus lielajām pilsētām ir samērā 

neliela, par ko liecina arī iedzīvotāju blīvumu dati piekrastes novados (sk. 2.8.1.a. attēlu). 

Iedzīvotāju blīvums vairākumā piekrastes novados svārstās no 4-20 cilvēki uz km2, izņemot 

Saulkrastu novadu ar 120 cilvēkiem uz km2 un Carnikavas novadu ar 84 cilvēkiem uz km2. 

Latvijas kopējais iedzīvotāju blīvuma rādītājs ir 31 cilvēks uz km2, kas ir viens no 

zemākajiem rādītājiem Eiropā. 

 

 

2.8.1.a. attēls. Iedzīvotāju blīvums piekrastes novados, cilvēki uz km2 (Avots: Centrālā 

statistikas pārvalde, 2015) 

 

Statistikas dati liecina par iedzīvotāju skaita samazināšanos visā piekrastē, izņemot 

Carnikavas novadu, kur tas turpina stabili pieaugt (2.8.1.a. tabulu un 2.8.1.a. attēlu). Attiecīgi 

tupina samazināties arī iedzīvotāju blīvums. Iedzīvotāju skaita samazināšanas piekrastē ir 

saistīta ar negatīvajiem demogrāfiskajiem rādītājiem valstī kopumā – 2014. gadā dabiskais 

pieaugums bija -0,3% un migrācijas saldo -0,4% no valsts iedzīvotājiem (CSP, 2015).  

  

„Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei” projekta ietvaros apkopotā 

informācija49 norāda uz negatīvu migrācijas saldo arī visās piekrastes lielajās pilsētās un 

novados (sk. 2.8.1.b.). Turklāt, kamēr no lielajām pilsētām izceļojušo skaits pēdējos gados 

samazinās, novados tas lielākoties joprojām turpina pieaugt. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Grupa 93, 2015. „Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei” projekta izstrāde un 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana. II. Nodevums: Plānojuma darba redakcija. Stratēģiskais 

ietvars. 2.pielikums. Ekonomiskās aktivitātes novērtējums piekrastes teritorijā 
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2.8.1.b. tabula. Iedzīvotāju migrācijas rādītāji (saldo) piekrastes republikas nozīmes pilsētās 

un novados (Avots: Grupa 93, 2015) 

 
2011 2013 

Latvijā kopā -20077 -14262 

Rīga -6301 -3685 

Jūrmala -662 -363 

Liepāja -1752 -1063 

Ventspils -635 -391 

Republikas nozīmes pilsētās kopā -9350 -5502 

Carnikavas novads -62 -20 

Dundagas novads 1 -14 

Engures novads -16 -19 

Grobiņas novads -125 -79 

Limbažu novads -59 -57 

Mērsraga novads 5 -3 

Nīcas novads -10 -24 

Pāvilostas novads -16 -17 

Rojas novads -2 -18 

Rucavas novads -23 -12 

Salacgrīvas novads -3 -31 

Saulkrastu novads -30 -26 

Ventspils novads -31 -107 

Piekraste novados kopā -371 -427 

 

Iedzīvotāju dabiskais pieaugums Latvijā (starpība starp gada laikā dzimušo un mirušo skaitu) 

Latvijā ir negatīvs kopš 1990-to gadu sākuma. Kaut arī kopš 1994. gada iedzīvotāju dabiskā 

pieauguma kritums ir sācis pakāpeniski samazināties, tas joprojām ir negatīvs un arī 

Nacionālā attīstības plānā iekļautās prognozes līdz 2020. gadam neparedz sasniegt pozitīvu 

dabisko pieaugumu (sk. 2.8.1.b. attālu). 

 

 
2.8.1.b. attēls. Latvijas iedzīvotāju skaita dabiskais pieaugums un prognozes (Avots: NAP 

2020) 
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Darba spējas vecumā esošo piekrastes iedzīvotāju īpatsvars visās piekrastes lielajās pilsētās 

un novados ir samērā līdzīgs (64-65%) un būtiski neatšķiras arī no situācijas pārejā Latvijas 

teritorijā (skat. 2.8.1.c. tabulu). Tomēr, līdzīgi, kā citur Eiropā, Latvijā pēdējos gadu desmitos 

palielinās vecāku cilvēku īpatsvars un līdz ar to samazinās to iedzīvotāju skaits, kas ir darba 

spējas vecumā (skat. 2.8.1.c. attēlu). Situācija neatšķiras arī piekrastes novados. 

 

2.8.1.c. tabula. Iedzīvotāju sadalījums pa vecuma grupām piekrastes republikas nozīmes 

pilsētās un novados 2014. gadā, % (Avots: Grupa 93, 2015) 

 Līdz darba spējas 

vecumam 

Darba spējas vecumā Virs darba spējas 

vecuma 

Rīga 13,1 64,7 22,2 

Jūrmala 13,6 64,9 21,5 

Liepāja 14,9 63,8 21,3 

Ventspils 13,7 65,2 21,1 

Piekraste novados vidēji  13,0 65,0 22,0 

Latvijas novados vidēji 13,8 65,4 20,7 

 

 

 

 
2.8.1.c. attēls. Latvijas iedzīvotāju vecuma struktūra (Avots: Centrālā statistikas pārvalde, 

2015) 

 

Apkopotie demogrāfiskie rādītāji apliecina, ka piekarstā  ir vērojama Latvijai kopumā 

raksturīgā iedzīvotāju skaita samazināšanās un novecošanas tendence. Līdz ar to nav pamats 

uzskatīt, ka piekrastē būtu sagaidāms saimnieciskās darbības pieaugums, kā arī pieaugoša 

slodze uz piekrastes un jūras resursiem. 

 

  

Nodarbinātības rādītāji un to attīstības tendences 

Pēc straujā nodarbinātības krituma krīzes gados, kopš 2011. gada visā Latvija nodarbinātības 

līmenis pieaug (skat. 2.8.1.d. attēlu). Nodarbinātības pieaugums vērojams arī piekrastē. To 

apliecina arī  bezdarba līmeņa samazināšanās vairākumā piekrastes lielo pilsētu un novadu, 

izņemot Liepāju („Liepājas metalurga” ietekmē) un Rucavas novadu (skat. 2.8.1.e. attēu). 
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2.8.1.d. attēls. Nodarbinātības līmenis Latvijā, % no iedzīvotājiem vecuma grupā no 20 līdz 

64 gadi (Avots: Eurostat, 2015)  

 

 
2.8.1.e. attēls. Bezdarba līmenis piekrastes lielajās pilsētās un novados (Avots: Grupa 93, 

2015)  

 

Pēdējos gados vērojams arī iedzīvotāju ienākumu līmeņa pieaugums, ko raksturo dati par 

ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu (skat. 2.8.1.d. tabulu). Pēc deklarētās adreses 

turīgākie darba ņēmēji ir Carnikavas novadā, kam seko Rīga, Ventspils, Liepāja un 

Saulkrastu novads. Savukārt mazākie ienākumi ir Rucavas novadā deklarētajiem 

iedzīvotājiem.  
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2.8.1.d. tabula. Ieturētais iedzīvotāju ienākuma nodoklis piekrastes republikas nozīmes 

pilsētās un novados (Avots: RAIM - Reģionālās attīstības indikatoru modulis, 2015) 

Pašvaldība 

Ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
summa (pēc darba devēja juridiskās 

adreses) uz 1 iedzīvotāju (EUR, RAIM apr.) 

Ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
summa (pēc darba ņēmēja deklarētās 

adreses) uz 1 iedzīvotāju (EUR, RAIM apr.) 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Rīga 846.51 845.49 847.66 914.87 964.76 555.35 544.04 541.24 576.05 610.67 

Jūrmala 206.93 191.27 193.79 209.03 225.39 541.45 527.74 521.26 576.00 578.60 

Liepāja 319.86 324.47 327.04 365.93 349.66 344.04 361.82 364.42 408.55 403.45 

Ventspils 423.16 449.31 478.30 502.62 512.04 513.10 534.15 541.27 575.32 581.25 

Carnikavas novads 114.31 114.09 122.21 123.33 141.88 705.74 670.05 644.56 692.75 709.09 

Dundagas novads 85.77 108.03 116.53 125.75 140.59 238.71 267.49 295.00 307.59 326.76 

Engures novads 180.98 200.57 247.46 228.22 245.94 394.03 402.78 412.92 437.46 464.68 

Grobiņas novads 147.43 220.92 224.91 263.03 300.63 332.35 348.21 355.27 396.69 411.37 

Limbažu novads 172.06 164.69 159.93 168.80 175.12 324.46 325.04 329.98 353.65 367.96 

Mērsraga novads     131.23 144.12 147.22   392.43 433.50 437.71 

Nīcas novads 90.39 126.22 135.70 167.37 185.37 315.11 338.76 347.30 381.82 415.60 

Pāvilostas novads 62.08 79.18 89.32 100.94 108.50 283.33 256.20 282.37 308.50 317.31 

Rojas novads 180.60 196.82 209.43 228.70 271.23 
 

306.28 325.90 348.05 382.62 

Rucavas novads 78.68 107.81 121.11 146.78 171.90 202.71 216.27 235.09 262.48 290.39 

Salacgrīvas novads 163.70 173.67 194.03 205.29 217.76 320.70 337.71 361.42 385.55 400.14 

Saulkrastu novads 368.19 330.85 323.64 287.89 174.93 537.58 517.67 508.77 545.00 555.49 

Ventspils novads 149.25 146.55 122.48 122.47 118.97 331.78 352.56 368.80 398.87 412.94 

  683.19 683.39 685.85 740.14 776.41 514.33 509.74 509.58 545.99 572.75 

 

Ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanās tendences un nodarbinātības līmeņa 

pieaugumu, piekrastē paredzams pieaugošs pieprasījums pēc kvalificēta darbaspēka, t.sk. 

augošajās ar jūru saistītajās nozarēs – piekrastes tūrisma pakalpojumos un ēdināšanu, ostu un 

kuģu satiksmes apkalpošanā, kā arī nākotnē iespējams – akvakultūrā un vēja parku 

būvniecībā un apkalpošanā. Lai piesaistītu kvalificētu darbaspēju, kā norādīts Grupas 93 

ziņojumā (2015), piekrastes novados būs nepieciešams attīstīt infrastruktūru un 

pakalpojumus, lai tie atbilstu esošo un nākotnes iedzīvotāju interesēm un prasībām. 

 

Papildus tiek apkopoti dati par šādiem rādītājiem: 

 Piekrastes pašvaldības iedzīvotāju nodarbinātības sadalījums pa nozarēm; ar jūras telpu 

izmantošanu saistītās nozarēs nodarbināto īpatsvars; 

 Apbūvēto teritoriju īpatsvars piekrastes pašvaldības un to dinamika. 

 

8.2. Nozīmīgāko saimniecības nozaru attīstības tendences 
 

Nozaru attīstības tendences ir analizētas, balstoties uz nozaru politikas dokumentos 

norādītajiem attīstības mērķiem un iepriekšējās nodaļās apkopoto informāciju, kur padziļināti 

analizēti nozari raksturojošie rādītāji. Tādēļ šeit sniegts tikai galveno rādītāju kopsavilkums.  

 

Zivsaimniecība 

Zivsaimniecības nozares tendences un attīstības potenciālu galvenokārt raksturo nozvejas 

apjomi, kā arī nozarē nodarbināto skaits un zvejā izmantoto, kuģu un laivu skaits. Zvejas 

attīstības tendences ir raksturotas izmantojot ZI BIOR un Starptautiskās jūras pētniecības 

padomes materiālus. Detalizēta informācija par šiem rādītājiem sniegta 5.1. un 8.3.2. nodaļās. 
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Kopējos nozvejas apjomus pamatā nosaka komerciāli svarīgākās zivju sugas: brētliņas, 

reņģes, mencas un plekstes. Apjomu ziņā Baltijas jūras nozveju galvenokārt veido brētliņas, 

kā arī daudz mazākos apjomos mencas un plekstes, savukārt Rīgas līča nozvejā dominē 

reņģes. Arī piekrastes nozvejā dominējoša suga ir reņģe, bet otra izplatītākā suga ir plekste. 

 

Nozveju izmaiņas pa gadiem būtiski ietekmē vairāku faktoru kopums - gan piešķirtās kvotas 

(tās tiek noteiktas reņģei, brētliņai un mencai), kas ir saistītas ar šo sugu populācijas stāvokli 

Baltijas jūrā un spēju atjaunoties, gan arī tirgus pieprasījums. Šo faktoru ietekmē vērojam 

izteikts nozvejas apjomu kritums Baltijas jūrā, kā arī mērens kritums Rīgas līcī, savukārt 

piekrastē vērojams nozvejas apjomu pieaugums (skat. 8.2.a. tabulu). Galvenokārt 

samazinājusies ir brētliņas nozveja, kā arī pēdējos gados mencas nozveja. Tā kā nozvejas 

apjomu ierobežo starptautiski noteiktās kvotas, to nākotnes potenciāls ir atkarīgs no šo sugu 

populācijas stāvokļa Baltijas jūrā kopumā, ko savukārt ietekmē gan vides apstākļi, gan 

saimnieciskā darbība.  

 

8.2.a. tabula. Nozvejas apjomu tendences Rīgas līci, Baltijas jūras atklātajā daļā un 

piekrastē 

 2004 2008 2013 Tendence Mērķis  

Latvijas kopējā nozveja Baltijas 
jūrā (tonnas, gadā) 58192 63102 39680 

 Nav 

Latvijas kopējā nozveja Rīgas 
līcī (tonnas, gadā)  24109 23375 22690  

Nav 

Kopējā nozveja piekrastē 
(tonnas, gadā) 2824 2759 3665  

 

 

Baltijas jūras atklātajā daļā ir būtiski samazinājusies ir arī zvejas intensitāte, kas saistīta ar 

īstenoto politiku zvejas resursu un zvejas jaudu sabalansēšanai, kā rezultātā daļa zvejas kuģu 

tika nodotie sagriešanai metāllūžņos (skat.8.2.b. attēlu). Ņemot vērā ierobežotos zvejas 

resursus un Eiropā īstenoto zivsaimniecības kopējo politiku, nav sagaidāms zvejas kuģu 

skaita un līdz ar to arī intensitātes un slodzes pieaugums.  

 

8.2.b. tabula. Latvijas zvejas kuģu un laivu skaits 

 2004 2008 2013 Tendence Mērķis  

Ārpus piekrastes zonas 
zvejojošo kuģu / laivu skaits  197  70 

 Nav 

Piekrastes zvejas kuģu un laivu 
skaits (ar garumu <12 m)   628  

Nav 

Datu avots: SIA BIOR; ZM.  

 

Jūras transporta un ostu darbības 

Jūras transporta attīstības tendences vislabāk raksturo kravu apgrozījums Latvijas ostās, 

apkalpoto kuģu skaits, kā arī pasažieru pārvadājumu tendences. Pēdējo desmit gadu laikā 

Latvijas ostās vērojams stabils kopējā kravu apgrozījuma pieaugums, kuru galvenokārt veido 

nosūtītās kravas (sk. 8.2.c. tabulu). Visizteiktākais pieaugums ir bijis Rīgas ostā, savukārt 

Ventspils un Liepājas ostās kravu apgrozījums ir bijis svārstīgs – Ventspilī pat novērojams 

neliels kritums attiecībā uz nosūtītajām kravām. Kravu apgrozījums mazajās ostās ir bijis 

apmēram 2% līmenī no kopējā Latvijas ostu kravu apgrozījuma, turklāt tas ir ievērojami 

audzis, salīdzinot ar 1993.gada rādītājiem. Ņemot vērā pozitīvās attīstības tendences, Latvijas 

attīstības politikas dokumentos (LIAS 2030, NAP2020, Transporta attīstības pamatnostādnēs 

2014.- 2020. gadam) ir izvirzīts mērķis līdz 2030. gadam kravu apgrozījumu teju divkāršot. 

Taču, lai to nodrošinātu, būs nepieciešams ieguldīt infrastruktūras (piestātņu skaita un 
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garuma, kā arī pievadceļu) attīstībā, īpaši Rīgas ostas gadījumā, kur šobrīd attīstību ierobežo 

pievadceļu kapacitāte. 

 

8.2.c. tabula. Ar jūras transportu nosūtītās, saņemtās kravas Latvijas kravas ostās (tūkst. 

tonnu) 

 
 

1993 2004 2008 2014 Tendence Mērķis 2030 

 Apgrozījums 
visās ostās kopā 

27407 57400 63649 74176 
 

130 000 

Rīga nosūtītās 3299 22158 26430 35867  
 

 saņemtās 1370 1833 3136 5213  
 

 apgrozījums 4669 23991 29566 41080  
 

Ventspils nosūtītās 21968 27112 26392 23496   

 saņemtās 258 693 2177 2710  
 

 apgrozījums 22226 27805 28569 26206   

Liepāja nosūtītās 418 3792 3582 4324  
 

 saņemtās 8 682 606 976  
 

 apgrozījums 426 4474 4188 5300  
 

mazās ostas nosūtītās 80 1039 1250 1367  
 

 saņemtās 6 91 76 223  
 

 apgrozījums 86 1130 1326 1590  
 

Datu avots: CSB.  

 

Visās lielajās ostās ir vērojams stabils pieaugums arī attiecībā uz apkalpoto prāmju pasažieru 

skaitu (sk.8.2.d. tabulu). Savukārt kruīzu kuģu piesaistē līdz šim konkurētspējīga ir bijusi 

tikai Rīgas Brīvosta, kuras apkalpoto kruīzu kuģu pasažieru skaits pēdējo desmit gadu laikā ir 

bijis svārstīgs, bez izteiktas pieauguma tendences. Ventspils un Liepājas ostās ir piestājuši 

tikai atsevišķi kruīzu kuģi un pagaidām šīm ostām nav izdevies regulāri iekļauties kruīzu 

maršrutos, kas saistīts ar ostu un galamērķu konkurētspēju Baltijas jūrā kopumā, ne tikai 

starp Latvijas ostām. Aktuāls ir jautājums par lielāku kruīzu kuģu darbības ekonomisko 

ietekmi uz galamērķiem. 

 

8.2.d. tabula. Apkalpoto pasažieru skaits Latvijas lielajās ostās 

 2004 2008 2014 Tendence Mērķis 2030 

Apkalpoto prāmju pasažieru 
skaits Latvijas lielajās ostās  

131 808 438 175 804 194 
       

Nav 

Rīga 106 723 404 929 679 039  
>1500 

Ventspils 9 555 32 395 82 952  
Nav 

Liepāja 15 530 851 42 203  
Nav 

Apkalpoto kruīzkuģu pasažieru 
skaits Latvijas lielajās ostās 63 242 50 808  62 105 

 Nav 

Rīga 62 431 50 176 60 840  Nav 

Ventspils 811 0 1 265  Nav 

Liepāja 0 632 0  Nav 

Tendenču datu avots: CSP 

Mērķa datu avots: LIAS, NAP 
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Apkalpoto kuģu skaits lielajās ostās pēdējos gados ir bijis samērās stabils, pat ar tendencei 

nedaudz samazināties (sk. 8.2.e. tabulu). Ņemot vērā kravu apgrozījuma pieaugumu, var 

secināt, ka kuģi ir kļuvuši ietilpīgāki vai efektīvāki pārvadāto kravu ziņā. Līdz ar to var 

pieņemt, ka paredzamais kravu apgrozījuma pieaugums būtiski neietekmēs kuģu skaitu un 

līdz ar to arī jūras telpas izmantošanas intensitāti.  

 

8.2.e. tabula. Apkalpoto kuģu skaits Latvijas lielajās ostās 

 2008 2010 2013 Tendence Mērķis 2030 

Apkalpoto kuģu skaits Latvijas 
lielajās ostās 

7669 7090 6857  Nav 

Rīga 3894 4040 3850  Nav 

Ventspils 2351 1684 1699  Nav 

Liepāja 1 424 7090 6857  Nav 

Datu avots: Ostu darbības pārskati un plānošanas dokumenti.  

 

Salīdzinot ar 2004. gadu, samazinājies ir arī kuģu sadursmju un naftas noplūžu skaits, kas arī, 

iespējams, liecina par kuģu satiksmes intensitātes mazināšanos vai arī uzlabotu navigāciju 

(sk. 8.2.f. tabulu).  

 

8.2.f. Sadursmju skaits un naftas noplūde Latvijas jūras ūdeņos 

 2004 2008 2013 Tendence Mērķis 2030 

Sadursmju skaits  10 3 4  Nav 

Naftas noplūde (kg) 3430 1895 730  Nav 

Tendenču datu avots: HELCOM, VVD 

 

Enerģētika 

Enerģētikas nozares attīstības tendences galvenie raksturojošie rādītāji ir elektroenerģijas 

patēriņš un saražotā elektroenerģija.  Elektroenerģijas patēriņš Latvijā padējos gados ir 

samērā stabils, bez izteikta pieauguma. Savukārt saražotās elektroenerģijas apjoms pamazām 

pieaug, kā arī ir pieaudzis no atjaunojamiem energoresursiem (AER) saražotās enerģijas 

īpatsvars kopējā bruto enerģijas gala patēriņā (sk. 8.2.g. tabulu). Latvijas nacionālajā reformu 

programmā „ES 2020” stratēģijas īstenošanai ir izvirzīts mērķis līdz 2020. gadam sasniegt 

40% AER saražotās enerģijas īpatsvara enerģijas bruto galapatēriņā, savukārt LIAS 

definētais mērķis ir virs 50% līdz 2030. gadam. Lai īstenotu šos mērķus, kā arī mazinātu 

Latvijas atkarību no enerģijas importa, būs nepieciešamas papildu jaudas, kas iegūtas no AER 

vai arī fosilā energoresursu resursu patēriņa samazināšana. Līdz ar to elektroenerģijas ieguve 

jūrā, kas līdz šim nav uzsākta, varētu palīdzēt sasniegt izvirzītos politiskos mērķus un 

veicinātu valsts enerģētisko neatkarību.  

 

8.2.g. Latvijā saražotā un patērētā elektroenerģija 

 2004 2008 2013 Tendence Mērķis 2030 

Elektroenerģijas patēriņš (GWh/ gadā)  5 404 6 628 6576  Nav 

Saražotā elektroenerģija (GWh/gadā) 4 192 4906 5800  Nav 

Jūrā saražotā enerģija (GWh/gadā) 0 0 0  Nav 

No AER saražotās enerģijas īpatsvars 
kopējā bruto enerģijas gala patēriņā (%) 

32.8 29.8 37.1  
 

50 

Tendenču datu avots: Eurostat 

Mērķa datu avots: LIAS 
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Tūrisms un rekreācija 

Ar jūru saistīto tūrismu un rekreācijas veidu tendences ir ciešā mērā saistītas ar attīstības 

procesiem piekrastē un tūrisma attīstības tendencēm valstī kopumā, netiek monitorēta īpaša 

piekrastes galamērķim pielāgota statistika, kas liek izvirzīt atsevišķus specifiskākus tendenču 

rādītājus salīdzinājumam (sk. 8.2.h. tabulu). Tūrisms ir viena no valsts ekonomiskās attīstības 

pakalpojumu nozaru prioritātēm, jo nozīmīgi eksporta ienākumi palielina valsts iekšzemes 

kopproduktu. 2012. gadā tūrisma pakalpojumi veidoja 580,5 milj. EUR jeb 16,5% no kopējā 

pakalpojumu eksporta un 4,3% no kopējā preču un pakalpojumu eksporta. Tūrisma eksports 

2014. gadā pieauga par 4,4%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Par 14,7% palielinājās ārvalstu 

ceļotāju izdevumi atpūtas un citiem personiskajiem braucieniem Latvijā. Tūrisma nozare rada 

lielu multiplikatora efektu – tās izaugsme stimulē pieprasījumu pēc ēdināšanas, transporta, 

veselības aprūpes, izklaides un tirdzniecības pakalpojumiem. 

 

8.2.h. Atsevišķi jūras un piekrastes tūrismu raksturojošie rādītāji 

 2004 2008 2014 Tendence Mērķis 2030 

Ārvalstu tūristu, kas uzturas 4 un 
vairāk dienas, skaits (milj., gadā) 

0,2 
 

0,4 
 

NAP 
prognoze: 

0,5 

 >1,5 
(2030, LIAS, 

NAP) 

Gultas vietu skaits (neskaitot 
Rīgu), 20 km piekrastes zonā 

~5320* ~7000* 
~10 000 

(2015, SIA 
Nocticus) 

 
Nav 

Oficiālo peldvietu skaits 32 46 33  Nav 

Zilā karoga sertifikātu ieguvušu 
peldvietu skaits 

4 7 9 
 

Nav 

Zilā karoga sertifikātu ieguvušu 
jahtu ostu skaits 

2 3 
3 

(2015, VIF) 
 

Nav 

Ārpus vasaras sezonas rīkoto 
starptautisko tūrisma pasākumu 
skaits, kas saistīts ar jūru 

< 5 
(2014, SIA 
Nocticus) 

< 10 
(2014, SIA 
Nocticus) 

< 10 
(2014, SIA 
Nocticus) 

 
Nav 

*aprēķināts no 2014.gada bāzes skaitļa, ņemot vērā CSB reģistrēto vidējo gultasvietu skaita 

pieauguma proporciju valstī attiecīgajā periodā 

Tendenču datu avots: NAP, CSB, Vides Fonds, Veselības inspekcija, Nocticus. 

Mērķa datu avots: NAP, LIAS 

 
Ārvalstu un Latvijas ceļotāju bilance 2014. gadā saglabājās pozitīva (ar izteiktu pieaugumu 

kopš 2011.gada), kas nozīmē, ka tūrisma eksports ir lielāks par importu. Bilances saldo bija 

182,5 milj. eiro. Rekreācijas un vietējā tūrisma pakalpojumu attīstība savukārt ir nozīmīga 

piekrastes reģionu izaugsmei.  

 

Nozīmīgs rādītājs ir vidējais ārvalstu viesu uzturēšanās ilgums (ar to cieši saistītie tūristu 

tēriņi), kas naktsmītnēs Latvijā 2014. gadā bija divas naktis. Vidējais uzturēšanās ilgums 

ārvalstu viesiem turpina samazināties pēdējos divus gadus un atbilst tendencei, ka tūristi ceļo 

īsāku laiku, bet biežāk. Dati par naktsmītņu darbību liecina, ka 2014. gadā trīs un vairāk 

nakšu īpatsvars samazinājās līdz 3,3% (95,4 tūkst. nakšu) no kopējā ārvalstu viesu pavadīto 

nakšu skaita. Tomēr viens no valsts tūrisma mārketinga stratēģijas mērķiem ir palielināt 

ārvalstu ceļotāju, kas uzturas trīs un vairāk naktis, īpatsvaru un skaitu. Ilgākas uzturēšanās 

viens no motīviem ir kūrortviesnīcu un rehabilitācijas centru pakalpojumu izmantošana, kas 

ciešāk saistās ar jūras tūrismu un ilgtermiņā šajā segmentā tendence ir pieaugoša. Lai 

sasniegtu šo mērķi, būtiska ir piekrastes tūristu mītņu kapacitāte un to darbības kvalitāte, arī 

papildu pakalpojumi ar augstāku pievienoto vērtību. Pēdējos desmit gados krasi palielinājies 
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kopējais gultas vietu skaits piekrastē – gan neliela izmēra tūristu mītnēs ar dažiem numuriem, 

gan viesnīcu sektorā, tostarp ārpus blīvi apdzīvotām vietām. Turpmākā tendence būs vairāk 

vērsta sektorālo nišu aizpildīšanā, pakalpojumu dizaina un kvalitātes kāpināšanā, precīzāka 

pozicionējuma veidošanā, līdz ar to gultas vietu skaits izmitināšanas iestādēs vairs strauji 

nepieaugs, bet būs stabils. 

 

Akcentējot drošības, infrastruktūras, pakalpojumu dažādošanas un kvalitāte, kā arī vides 

apziņas pieauguma apsvērumus, pieaugs oficiālo peldvietu un Zilā karoga ieviešana jahtu 

ostās un pludmalēs. 

 

Globāli palielinās mērķtiecīgi organizētu starptautisko publisko tūrisma pasākumu ietekme 

uz galamērķu attīstību un pievienotās vērtības radīšanu. Šādi pasākumi piekrastes 

pašvaldībām ir viens no stratēģiskiem instrumentiem, lai censtos samazināt sezonalitātes 

ietekmi, bet līdz šim nav vērojama mērķtiecīga tendence to skaita un saturiskās kvalitātes 

pieaugumā – joma kopumā ir samērā mazattīstīta. 

 

8.3. Nozaru attīstības tendenču ietekmes novērtējums uz jūras 
ekosistēmu 
 

Dažādas nozares rada atšķirīgas slodzes uz jūras vidi. Detalizēta analīze starp 

nozarēm/aktivitātēm, to radītajām slodzēm un aktivitāšu radīto slodžu nozīmību pēc to 

ietekmes veikta noslēguma ziņojumā „Priekšizpēte pasākumu programmas izstrādei laba 

jūras vides stāvokļa panākšanai” (Rīga, 2014). Saskaņā ar izstrādāto dokumentu Latvijā 

radītās slodzes un to nozīmības apkopojums dots 8.3.a. tabulā. 

 

8.3.a. tabula. Slodzes un to nozīmības apkopojums Latvijas ūdeņos (noslēguma ziņojums 

„Priekšizpēte pasākumu programmas izstrādei laba jūras vides stāvokļa panākšanai” (Rīga, 

2014)) 
Slodzes, atbilstoši JSD III 
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Lauksaimniecība          

Mežsaimniecība          

Ūdens un komunālā 

saimniecība 

         

Transports          

Kuģniecība          

Zvejniecība          

Akvakultūra          

Enerģijas ieguve          

Apkure (centralizētā un 

individuālā) 

         

Rūpnieciskā ražošana          

Hidrobūves          

Tūrisms un rekreācija          

Dažādi iekšzemes avoti          

Militārās aktivitātes          
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  ļoti augsta ietekme 

  vidēju ietekmi 

  zema ietekme 

 

Saskaņā ar noslēguma ziņojumā izstrādāto metodiku slodžu nozīmības vērtēšanā 

lauksaimniecības sektora radītajai slodzei – biogēnu ienese ir „ļoti augsta ietekme” uz lielāko 

daļu Latvijas jūras ūdeņiem un sekmīgu labu jūras vides stāvokļa sasniegšanu. „Ļoti augsta 

ietekme” ir zvejniecības radītajai slodzei uz selektīvu īpatņu izņemšanu no vides un 

kuģniecībai uz svešo sugu introducēšanu. Minētās slodzes no abiem sektoriem ietekmē 

lielāko daļu Latvijas jūras ūdeņus un risku nesasniegt labu jūras vides stāvokli. Slodzes 

fiziska iedarbība uz bentisko substrātu un bentisko sabiedrību „vidēju ietekmi” rada 

zvejniecības sektors. Savukārt daudzām aktivitātēm un to radītajām slodzēm ir „zema 

ietekme” uz Latvijas jūras ūdeņiem un sekmīgu labu jūras vides stāvokļa sasniegšanu (8.3.a. 

tab.).  

 

8.2.b. Vides stāvokli raksturojošie rādītāji  

Rādītājs 

2004 2008 Pašreizējā 
vērtība 

(gads, avots) 
Tendence  

Mērķa vērtība (gads, 
avots) 

Biogēno elementu (N, P) emisijas 
virszemes ūdeņos no punktveida 
piesārņojuma avota (tonnas, gadā) 

 334(P) 
3608(N) 

241 (P) 
1818 (N) 

(2013, LVGMC) 
 

 Nav 

Aizsargājamo teritoriju īpatsvars 
jūras ūdeņos (%) 

0 0 15% 
(2015, VARAM)  

Nav 

Aizsargājamo biotopu aizsardzības 
stāvoklis 

 
Nav datu 

 Slikts 
(2013, DAP) 

Nav datu  
Labs 

(2020, ES BDS) 

Bioloģiskā daudzveidība (D1): 
mīksto grunšu makrozoobentosa 
indekss BQI: Rīgas līcī (RL) un 
Baltijas jūra (BJ) 

 
 

3,31 (RL) 
3,72 (BJ) 

(avots LHEI) 

 
3,24 (RL) 
4,12 (BJ) 

(avots 
LHEI) 

3,55 (RL) 
3,80 (BJ) 

(avots LHEI, 
2014) 

 

 References vērtība 
5,4 (RL) 
7,0 (BJ) 

(2020, JVSSN) 
 

Komerciālo zivju un gliemeņu 
populācijas (D3): 
Nārsta bara biomasa (Bpa) - Rīgas 
līcis, reņģe 

  
95.9 

(2012, JVSSN) 
 

 

Labs stāvoklis 
60.0 

(2020, JVSSN) 
 

Eitrofikācija (D5): Vasaras hlorofila 
a koncentrācija Rīgas līcī (RL) un 
Baltijas jūra (BJ) 

6.1 (RL piekr.) 
3.89 (BJ piekr.) 

(avots LHEI) 

5.8 (RL 
piekr.) 

3.67 (BJ 
piekr.) (avots 

LHEI) 

3.90 (RL piekr.) 
2.46 (BJ piekr.) 
(avots LHEI, 
2014 gads) 

 

 
 

References vērtība 
1.8 mg m-3 (RL) 
1.2 mg m-3 (BJ) 

(JVSN, 2020) 

Eitrofikācija (D5):  
Makroaļģu Fucus vesiculosus 
maksimālā dziļuma izplatība Rīgas 
līcī (RL) un Furcellaria lumbricalis 
maksimālā dziļuma izplatība Baltijas 
jūrā (BJ) 

Nav datu 

 
14.8 m (BJ, 
2006.g.!) 
5 m (RL, 
2007.g.) 

(avots LHEI) 

14.8 m (BJ, 
2013.g.) 

4.7 m (RL, 2013.g.) 
(avots LHEI) 

 

References vērtība 
7 m (RL) 
20 m (BJ) 

Jūras dibena integritāte (D6): 
Macoma balthica populācijas 
struktūra (RL) 

Nav datu Nav datu   
Labs stāvoklis  
11.44 mm (RL) 

(MARMONI, 2014) 

Barības ķēdes (D4): Zooplanktona 
vidējais izmērs pret kopējo krājumu 
(RL) 

Izm.=0.0029 
(mg/ind)    

krāj.=143187 
(ind/m3) 

(avots LHEI) 

Izm.=0.0048 
(mg/ind)    

krāj.=62529 
(ind/m3) 

(avots LHEI) 

Izm.=0.0038 
(mg/ind)    

krāj.=54930 
(ind/m3) 

(avots LHEI, 
2014 gads) 

Nav 
tendences 

Labs stāvoklis  
Izm.=>0.0027 

(mg/ind) 
krāj.=>91722 

(ind/m3) 
(MARMONI, 2014) 
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Baltijas jūras vides kvalitātes raksturojošie rādītāji ir dažādi vides indikatori. Baltijas jūras 

apakšreģioniem ir izstrādāti pat vairāki desmiti dažādu vides indikatoru, kuri var būt 

savstarpēji pretrunīgi, tāpēc lietojot atsevišķus vides indikatorus ļoti svarīga ir pareiza to 

interpretācija. Vides stāvokļa tendences viskorektākt būtu vērtēt izstrādājot īpašu metodiku 

visu pieejamo Baltijas jūras vides indikatoru kopumu agregēšanai un interpretācijai.  

 

Vasaras hlorofils a ir viens no galvenajiem vides stāvokļa rādītājiem, ko izmanto visas 

Baltijas jūras valstis raksturojot eitrofikācijas pieaugumu vai samazinājumu Baltijas jūras 

apakšreģionos. Kopumā zemāka hlorofila a koncentrācija var norādīt uz eitrofikācijas 

samazināšanos un labāku vides stāvokli. Šobrīd atsevišķi Latvijas jūras ūdeņu vides stāvokļa 

rādītāji rāda biogēno elementu – slāpekļa un fosfora emisijas samazinājumu virszemes 

ūdeņos no punktveida avotiem, un eitrofikācijas raksturojošo rādītāju – vasaras hlorofila a 

koncentrācijas samazināšanās tendenci Rīgas līča un atklātās Baltijas jūras piekrastē. Arī 

citam eitrofikācijas raksturojošam vides rādītājam – makroaļģu dziļuma izplatībai, kur viena 

no galvenajām eitrofikācijas negatīvajam ietekmēm uz makrofītu sabiedrību ir daudzgadīgo 

jutīgo sugu izplatības dziļuma samazināšanās, pieejamā informācija rāda, ka dziļuma 

izplatība ir stabila un nav novērota tās samazināšanās. Kopumā dziļāka makroveģetācijas 

izplatība norāda uz labāku vides stāvokli. 

 

Bioloģiskās daudzveidības, kas papildus ir arī eitrofikācijas, raksturojošais rādītājs – mīksto 

grunšu makrozoobentosa indekss BQI norādā pret piesārņojuma jūtīgo grunti apdzīvojošo 

bezmugurkaulnieku (tarpu, gliemeņu, vēžveidīgo u.c.) sugu sastopamību konkrētajā Baltijas 

jūras apakšreģionā. Šobrīd esošā informācija rāda stabilu jutīgo/toleranto sugu īpatsvaru 

makrozoobentosa sugu kopā. Līdzīgi arī cits rādītājs – Baltijas jūrā plaši sastopamās 

ilgdzīvojošās gliemenes Macoma balthica populācijas struktūra raksturo optimālās barības 

daudzuma pieejamību zivīm un putniem. Lai gan šobrīd nav datu, lai novērtētu gliemeņu 

daudzuma samazinājumu noteiktos izmēros un vecuma grupās, iespējams, nākotnē tas būs 

nozīmīgs rādītājs Latvijas jūras ūdeņiem.  

    

Tālāk detalizēti raksturotas nozīmīgākās slodzes uz jūras ekosistēmu – biogēnu ienese, zveja 

un svešo sugu introdukcija. 
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8.3.1. Biogēno vielu slodžu raksturojums 
 

Rīgas līcī ieplūst 4 lielas upes- Daugava, Lielupe, Gauja un Salaca, kas līcī ienes lielāko daļu 

biogēno vielu. To gada vidējās ūdens caurplūdes sakārtojas šādā secībā Daugava> Lielupe> 

Gauja> Salaca. Laika periodā no 1977.-1995. gadam biogēno vielu slodzes Rīgas līcī bija ļoti 

augstas, bet pēc 1995.gada tika novērota slodžu samazināšanās.   

 

 

Šobrīd Rīgas līcī vērojama pagaidām vēl nestabila slāpekļa slodžu samazināšanās (8.3.1.a. 

attēls). Rīgas līcī ieplūstošo upju N-tot gada vidējās slodzes, laika posmam no 1993. – 2012. 

gadam kopumā ir samazinājušās no 94500 līdz 74965 tonnām gadā, salīdzinot ar periodu no 

1977. – 1995. gadam. Ievērojamākais samazinājums novērots Daugavā, kur N-tot slodze 

samazinājusies no 67300 līdz 48736 tonnām gadā (8.3.1.b. attēls). Arī Gaujā novērojams N-

tot slodzes samazinājums no 7500 līdz 4732 tonnām gadā. Savukārt Lielupē un Salacā 

novērojams neliels N-tot slodzes pieaugums, attiecīgi no 16400 līdz 17922 tonnām gadā un 

no 3300 līdz 3575 tonnām gadā. Taču fosfora gadījumā vērojama slodžu pieauguma 

tendence. Fosfora slodzes Rīgas līcī pieaugušas no 1700 līdz 2009 tonnām gadā. Daugavas P-

tot slodzes ir palielinājušās no 1290 līdz 1512 tonnām gadā, Gaujai no 80 līdz 146 tonnām 

gadā, Salacai no 40 līdz 71 tonnai gadā, bet Lielupe P-tot slodze uz Rīgas līci ir nedaudz 

samazinājusies – no 290 līdz 279 tonnām gadā (8.3.1.c. attēls.). 

8.3.1.a. attēls. Slāpekļa un fosfora slodžu dinamika Rīgas līcī no 1994.-

2010.gadam. (Pēc BSEP 141 materiāliem). 
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Šobrīd Baltijas jūras centrālajā daļā novērojama stabila biogēno vielu slodžu samazināšanās 

tendence (8.3.1.d.attēls.). Baltijas jūras centrālais baseins ir visai plašs un to ietekmē barības 

vielu ieplūdes no visas Eiropas. No lielākajām Latvijas upēm, kas ieplūst Baltijas jūrā (Venta, 

Bārta, Saka, Irbe), tieši Venta, kā lielākā upe, veido ievērojami lielāko daļu no N-tot un P-tot 

slodzēm, kas no Latvijas teritorijas sasniedz atklāto Baltijas jūru.  

 

 

 

8.3.1.b. attēls. Slāpekļa daudzgadu dinamika Rīgas līcī ieplūstošajās upēs (LVĢMC 

dati). 

8.3.1.c.attēls. Fosfora daudzgadu dinamika Rīgas līcī ieplūstošajās upēs (LVĢMC 

dati). 
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Izdalot atsevišķi minēto upju gada vidējās N-tot un P-tot koncentrācijas, redzams, ka 

maksimālā gada vidējā N-tot koncentrācija šajās upēs ir līdzīga, mainoties robežās no 2.5 – 3 

mg N l-1. Ventai N-tot datu rinda pieejama sākot no 1998. -2012. gadam, bet Bārtai, Irbei un 

Sakai, sākot no 1993. gada. Gada vidējo N-tot koncentrāciju izmaiņu dinamika Ventā 1998. – 

2012. gada periodā raksturojama kā vienmērīga. No 1998. – 2006. gadam tās samazinās, 

savukārt no 2006. gada tās lēnām pieaug (8.3.1.e.att.). Pārējās trīs Baltijas jūras (Austrumu 

Gotlandes) baseinā ieplūstošo upju koncentrāciju izmaiņu dinamika ir ļoti līdzīga – no 1993. 

– 1996. gadam gada vidējā koncentrācija samazinās, savukārt no 1997. - 2012. gadam tās ir 

relatīvi stabilas neuzrādot izteiktu palielināšanās vai samazināšanās tendenci. 

 

Gada vidējās P-tot koncentrācijas Baltijas jūrā (Austrumu Gotlandes baseinā) ieplūstošajās 

upēs ir līdzīgā diapozonā, izņemot Irbi, kur P-tot koncentrācijas ir zemākas (8.3.1.f. attēls). 

8.3.1.e. attēls. Slāpekļa daudzgadu dinamika atklātajā Baltijas jūrā ieplūstošajās upēs (LVĢMC 

dati). 

 

8.3.1.d. attēls. Slāpekļa un fosfora slodžu dinamika Baltijas jūras centrālajā daļā 

no 1994.-2010.gadam. (Pēc BSEP 141 materiāliem). 
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Visās upēs, izņemto Ventu, ir skaidri saskatāma P-tot koncentrāciju samazināšanās līdz 1995. 

gadam un turpmākā to pakāpeniska palielināšanās līdz 2012. gadam. Savukārt Ventā 

novērojamas relatīvi stabila gada vidējās P-tot koncentrācijas, ar izņēmumu 2000. gadā, kad 

tā ir ievērojami zemāka, un 2003. un 2011. gadā, kad tās ir palielinātas. 

 

8.3.2. Zvejas attīstības tendenču un to radītās slodzes raksturojums 
 

Baltijas jūras atklātās daļas zveja balstās uz četru zivju sugu - brētliņas, reņģes, mencas un 

plekstes - nozvejām. Šīs sugas tiek regulētas starptautiskā līmenī balstoties uz izstrādātiem 

ICES zinātniskajiem padomiem. Nozveju būtiskāko daļu veido reņģu un brētliņu nozvejas 

(8.3.2.a. attēls). Mencu nozveja Latvijas ekonomiskajā zonā ir neliela, būtiskāko daļu no 

Latvijas kopēja limita zvejnieki nozvejo ārpus Latvijas ekonomiskās zonas (8.3.2.b. attēls), 

25. un 26. ICES zvejas apakšrajonos. Latvijas zvejnieki apzvejo katrai no zivju sugām 

apzvejo vairākus krājumus - divus reņģei (Rīgas jūras līča un Baltijas Centrālās daļas), divus 

mencai (Rietumbaltijas un Austrumbaltijas), divus plekstei (24. -25. un 26. ar 28. ICES 

zvejas apakšrajons) un vienu plekstei. Nozveju izmaiņas pa gadiem būtiski ietekmē vairāku 

faktoru kopums - gan piešķirtās kvotas, gan tirgus pieprasījums. Reņģei, brētliņai un mencai 

tiek noteikta ikgadējā nozvejas kvota, bet plekstei - nozvejas kvota netiek noteikta. 

 

8.3.1.f.attēls. Fosfora daudzgadu dinamika atklātajā Baltijas jūrā ieplūstošajās upēs 

(LVĢMC dati). 
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8.3.2.a. attēls. Četru nozīmīgāko zivju sugu nozveja Latvijas ekonomiskajā zonā. 

 

 
8.3.2.b. attēls. Latvijas zvejnieku četru nozīmīgāko zivju sugu nozveja Baltijas jūrā. 

 

Piekrastes zvejā izteikti dominē reņģu nozvejas, kas veido lielāko daļu no piekrastes kopējās 

nozvejas (8.3.2.c. attēls). Lielākas reņģu nozvejas piekrastē tiek realizētas Rīgas jūras līcī. 

Otra nozīmīgākā zivju suga piekrastes zvejā ir plekste, kur lielākās nozvejas ir Irbes šaurumā 

un atklātās jūras piekrastē. Mencu zveja piekrastē tiek realizēta atklātās jūras piekrastē - šai 

augstvērtīgai zivju sugai ir būtiska loma zvejnieku ienākumos. Piekrastes zvejā ir sastopamas 

vairākas saldūdens zivju sugas- asaris, plaudis, zandarts, raudas u.c. Pēdējos gados ir 

pieaudzis apaļā jūras grunduļa nozvejas apjoms piekrastes zvejā. 2013. gadā zvejnieki 

nozvejoja 25 tonnas, 2014. gadā (attēlā nav iekļauts) - nozveja bija 110 tonnas, kas bija trešā 

augstākā nozveja aiz reņģes un plekstes. 
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8.3.2.c. attēls. Reņģu un citu zivju sugu nozvejas piekrastes zvejā 

 

 
8.3.2.d. attēls. Citu zivju sugu (izņemot reņģes) nozveja piekrastes zvejā 

 

Zvejas intensitāte Baltijas jūras atklātajā daļā ir būtiski samazinājusies. Lai sabalansētu 

pieejamos zvejas resursus un zvejas jaudas, tika īstenots  programma „Latvijas zvejas flotes 

kapacitātes sabalansēšanas plāna 2008. - 2013. gadam”. Tās ietvaros  notika zvejas kuģu 

skaita samazināšana. Izmantojot Eiropas Zivsaimniecības fonda resursus daudzi zvejas 

uzņēmumi sev piederošos kuģus nodeva sagriešanai metāllūžņos, pretī saņemot lielas 

kompensācijas. Kopējais kuģu skaits, kas zvejoja ārpus piekrastes zonas kopš 2004. gada ir 

samazinājies vairāk nekā divas reizes (8.3.2.e. attēls). 2004. gadā zveju ārpus piekrastes 

zonas veica 197 zvejas kuģi - traleri, tīklu zvejas kuģi un laivas. 2013. gadā zvejas kuģu 

skaits bija tikai 70. Traleru skaits (kuģi, kas zvejo ar aktīviem zvejas rīkiem) samazinājās no 

136 uz 58, tīklu zvejas (pasīvie zvejas rīki) kuģus skaits - no 61 uz 12. Jāatzīmē, ka tīklu 

zvejā veco kuģu skaita samazinājums ir vēl lielāks, jo pēdējos gados zveju atklātajā jūrā ir 

uzsākušas vairākas zvejas laivas. 
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8.3.2.e. attēls. Kuģu skaita skaitliskās izmaiņas pa gadiem. 

 

Zvejas aktu telpiskais izplatījums uzrāda, ka aktīvākā zveja tiek realizēta Rīgas jūras līča 

rietumu daļā un Baltijas jūras atklātajā daļā netālu no Ventspils un Liepājas (8.3.2.f. attēls). 

Zvejas aktivitāte būtiski augstāka ir bijusi 2003.- 2007. gadā, nekā pēdējos gados (8.3.2.g. 

attēls). Zvejas intensitātes samazinājums Baltijas jūras atklātajā daļā ir novērojams krasāks 

nekā Rīgas jūras līcī.  

 

Aktīviem zvejas rīkiem nozīmīgākie zvejas rajoni bija Rīgas jūra līča rietumu piekrastē, kur 

tiek nozvejota reņģe un Baltijas jūras atklātajā daļā iepretim Ventspilij un Liepājai, kur tiek 

zvejotas brētliņas (8.3.2.h. attēls). Pēdējos gados ir ievērojami samazinājusies zvejas 

aktivitāte Baltijas jūras atklātajā daļā dienvidu rajonos un Rīgas jūras līča austrumu piekrastē 

(8.3.2.i. attēls). 

 

Zveja ar pasīviem zvejas rīkiem ārpus piekrastes zonas tiek realizēta Baltijas jūras atklātajā 

daļā (8.3.2.j. attēls). Nozīmīgākās zvejas vietas atrodas Latvijas ekonomiskās zonas dienvidu 

rajonos. Aktīvās zvejas intensitāte ir būtiski samazinājusies pēdējos gados (8.3.2.k. attēls), ko 

nosaka gan zvejas flotes samazinājums, gan mencas izplatība (lielākā daļa no mencas zvejas 

tiek veiktas ārpus Latvijas ekonomiskās zonas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2.f. attēls. Zvejas aktu kopējais skaits Latvijas EEZ un teritoriālajos ūdeņos 2004.-2013. 

gadā. Kartogrāfiskās robežas veidotas balstoties uz ICES (http://geo.ices.dk/) un LJA ESRI 

shp. failiem. 

http://geo.ices.dk/
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8.3.2.g. attēls. Zvejas aktu kopējais skaits Latvijas EEZ un teritoriālajos ūdeņos pa gadiem 

(2004-2013). Kartogrāfiskās robežas veidotas balstoties uz ICES (http://geo.ices.dk/) ESRI 

shp. failiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2.h. attēls. Aktīvās zvejas aktu kopējais skaits Latvijas EEZ un teritoriālajos ūdeņos 

2004.-2013. gadā. Kartogrāfiskās robežas veidotas balstoties uz ICES (http://geo.ices.dk/) un 

LJA ESRI shp. failiem. 

http://geo.ices.dk/
http://geo.ices.dk/
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8.3.2.i. attēls. Aktīvās zvejas aktu kopējais skaits Latvijas EEZ un teritoriālajos ūdeņos pa 

gadiem (2004-2013). Kartogrāfiskās robežas veidotas balstoties uz ICES (http://geo.ices.dk/) 

ESRI shp. failiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2.j. attēls. Pasīvās zvejas aktu kopējais skaits Latvijas EEZ un teritoriālajos ūdeņos 

2004.-2013. gadā. Kartogrāfiskās robežas veidotas balstoties uz ICES (http://geo.ices.dk/) un 

LJA ESRI shp. failiem. 

http://geo.ices.dk/
http://geo.ices.dk/
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Karšu sagatavošanā izmantoti ZI “BIOR” dati.

<

Pasīvās zvejas akti

 
8.3.2.k. attēls. Pasīvās zvejas aktu kopējais skaits Latvijas EEZ un teritoriālajos ūdeņos pa 

gadiem (2004-2013). Kartogrāfiskās robežas veidotas balstoties uz ICES (http://geo.ices.dk/) 

ESRI shp. failiem. 

 
8.3.3. Invazīvās sugas - apaļā jūrasgrunduļa daudzuma izmaiņu 

raksturojums un potenciālās ietekmes novērtējums 
 

  

Baltijas jūrā apaļais jūrasgrundulis (Neogobius melanostomus) ir invazīva zivju suga, kuras 

dabiskais izplatības areāls atrodas Ponto-Kaspijas reģionā. Tiek uzskatīts, ka šī zivs ir 

izplatījusies ārpus tās dabiskā areāla pateicoties kuģu balasta ūdeņiem, kā arī migrācijai pa 

upēm, un pakāpeniski izveidojusi atsevišķas populācijas gan Eiropā, gan Ziemeļamerikā. 

Apaļais jūrasgrundulis Baltijas jūrā ir sastopams kopš deviņdesmitajiem gadiem, kad tas 

pirmo reizi tika konstatēts Polijas piekrastē (Skora and Stolarski, 1993). Kopš invāzijas 

sākuma, apaļais jūras grundulis ir veiksmīgi izplatījies Baltijas jūras Centrālajā daļā un ir 

reģistrēts jau visās Baltijas jūras valstīs. Lietuvā un Igaunijā apaļais jūras grundulis pirmo 

reizi tika konstatēts 2002. gadā (Zolubas, 2003, Ojaveer, 2006). 

  

Latvijas ūdeņos šīs sugas īpatņi pirmo reizi tika konstatēti 2004. gadā pie Liepājas, kur gada 

laikā tika noķerti divi eksemplāri. Iespējams, ka sākotnēji nelielo nozveju dēļ zvejnieki šo 

sugu nav atpazinuši un oficiāli dokumentējuši, tāpēc Latvijas oficiālajā piekrastes nozveju 

statistikā šī suga pirmoreiz parādās 2006. gadā, kad apaļais jūrasgrundulis nelielā daudzumā 

(6,3 kg) tika uzrādīts rūpnieciskajās nozvejās gan Baltijas jūras atklātās daļas, gan Rīgas jūras 

līča piekrastē. Līdz 2012. gadam apaļā jūrasgrunduļa daudzums piekrastes rūpnieciskajās 

nozvejās pieauga, taču gada kopējā nozveja nepārsniedza 0,6 tonnas. Situācija mainījās 

pēdējos gados. 2012. gadā, kad nozveja pārsniedza 2 tonnas, savukārt 2014. gadā kopējā 

nozveja jau pieauga vairākkārtīgi un sastādīja nepilnas 110 tonnas (8.3.3.a. attēls). 

 

http://geo.ices.dk/
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8.3.3.a. attēls. Apaļā jūrasgrunduļa rūpnieciskā nozveja Latvijas piekrastē, ZI BIOR dati. 

 

Lielākās apaļā jūrasgrunduļa nozvejas ir Baltijas jūras atklātās daļas dienvidu piekrastē 

(8.3.3.b. attēls). Līča austrumu piekrastē līdz šim ir novērotas zemākās apaļā jūras grunduļa 

koncentrācijas. Apaļā jūras grunduļa nozvejas piekrastes rūpnieciskajā zvejā ļauj netieši 

sekot invāzijas vēsturei Latvijas piekrastes ūdeņos. Lielākās koncentrācijas ir novērojamas 

Baltijas jūras atklātās daļas dienvidu piekrastē un līča rietumu piekrastē (8.3.3.c. attēls).  

 

Nīcas pagastā 2014. gadā tika nozvejotas 85 tonnas. Rūpnieciskai zvejai ir izteikts sezonāls 

raksturs un absolūti lielākā daļa no nozvejas tiek realizēta no aprīļa līdz jūnijam. Sākot ar 

2014. gadu Liepājas piekrastes ūdeņos, zvejnieki ir uzsākuši specializētu apaļā jūrasgrunduļa 

zveju pavasarī, izmantojot tīklus. 

 

 
8.3.3.b. attēls. Apaļā jūrasgrunduļa nozveja piekrastes zvejā no 2006. gada līdz 2014. 

gadam. 
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8.3.3.c. attēls. Apaļā jūrasgrunduļa telpiskā izplatība pa gadiem piekrastes rūpnieciskajā 

zvejā, ZI BIOR dati.  

 

Nīcas pagastā, kur līdz šim ir reģistrētas augstākās apaļā jūrasgrunduļa nozvejas, kopējās 

nozvejas pēdējos divos gados ir pieaugušas (8.3.3.d. attēls). Tas ir skaidrojams gan ar apaļā 

jūrasgrunduļa nozvejām, gan reņģu nozveju pieaugumu. Pēdējos gados ir palielinājusies arī 

plekstu nozveja.  

 
8.3.3.d. attēls. Piekrastes rūpnieciskā nozveja Nīcas pagastā, 2006. - 2014. gads. 

 

Ziemā apaļais jūrasgrundulis koncentrējas dziļākos ūdeņos, bet vasarā uzturas piekrastes 

zonā, vidēji 3 metru dziļumā (Kornis et al. 2012). Pavasarī ir novērojama augstāka sezonālā 

aktivitāte, kas arī nosaka apaļā jūrasgrunduļa sastopamību nozvejās. Vasarā, nārsta laikā, lai 

arī apaļais jūrasgrundulis atrodas piekrastes zonā, tam ir izteikti mazkustīgs dzīvesveids, un 

pasīvos zvejas rīkos (stāvvados, tīklos) nozvejas ir mazas. 

 

Pētījumi gan Latvijas, gan citu Baltijas jūras valstu piekrastē uzrāda, ka apaļais jūras 

grundulis piekrastē patērē plašu barības spektru. Paši mazākie (garuma grupas līdz 5 cm) 

pārtiek no zooplanktona. Pieaugot zivs garumam, paplašinās arī barības spektrs, tajā iekļaujot 
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krevetes, mizīdas un moluskus (Ustups et al., 2015). Lielākajiem jūras grunduļiem 

nozīmīgākais barības objekts ir ziemeļu ēdamgliemene (Strake et al., 2013). Apaļais 

jūrasgrundulis, līdzīgi, kā citas invazīvās sugas, barības spektrā iekļauj vieglāk dabā 

pieejamos barības objektus. 

 

Kopš invāzijas sākuma Latvijas ūdeņos ir pagājis jau vairāk nekā 10 gadi, tomēr tā invāzijas 

dinamika vēl nav stabilizējusies. Uz invāzijas attīstību norāda gan telpiskā izplatība (apaļais 

jūrasgrundulis pēdējos gados ir izplatīts praktiski visā piekrastē) gan skaita pieaugums 

populācijas centrā un izplatības areāla nomalēs (Knospiņa un Putnis, 2014).  

 

Šādas straujas daudzuma izmaiņas rada bažas par apaļā jūrasgrunduļa ietekmi uz Baltijas 

jūras ekosistēmu. No vienas puses, apaļas jūrasgrundulis var radīt  papildus barības resursu 

konkurenci ar  citām piekrastes zivju sugām. BIOR pētījumi uzrāda būtiski barības 

konkurences pieaugumu plekstveidīgo zivju mazuļiem piekrastes zonā pēc apaļā 

jūrasgrunduļa invāzijas (Ustups et al., 2015). Pēdējos gados ir būtiski samazinājies 

akmeņplekstu mazuļu skaits. Apaļais jūrasgrundulis spēj būtiski samazināt ziemeļu 

ēdamgliemeņu populāciju (reference...), kas jau ir novērots Lietuvas piekrastē.  

 

Taču, no otras puses, apaļais jūrasgrundulis var kalpot par enerģētiski vērtīgu un svarīgu 

barības objektu rūpnieciski nozīmīgajām zivju sugām, kuru krājumi mūsdienās atrodas 

salīdzinoši zemā līmenī. Pēc institūta "BIOR" veiktajiem mencas un akmeņplekstes 

barošanās pētījumiem no piekrastes zvejas lomiem, apaļais jūrasgrundulis šo plēsīgo zivju 

kuņģos bieži vien ir dominējošais barības objekts, kā arī plēsīgo zivju nobarotība piekrastē ir 

samērā augsta. Bieži vien, gan mencai, gan akmeņplekstei piekrastē apaļais jūras grundulis 

sastāda līdz pat 80% no barības objektiem. Tomēr jāpiemin, ka abas šo plēsēju sugas 

piekrastes zonā, kas ir apaļā jūras grunduļa izplatības areāls, uzturas periodiski.  

 

Apaļais jūrasgrundulis pēdējā laikā arvien biežāk kļūst par mērķi ne tikai piekrastes 

makšķerniekiem, bet augsto nozveju dēļ sāk iemantot arī rūpniecisku nozīmi. Aizvien biežāk 

mūsu tirgos ir nopērkami apaļie jūras grunduļi gan svaigā gan kūpinātā veidā. 

  

Svešzemju sugas invāzijas attīstībai ir grūti paredzamas sekas, tādēļ nākotnē ir svarīgi 

turpināt pētījumus, lai noskaidrotu apaļā jūrasgrunduļa mijiedarbību ar citām zivju sugām un 

novērtētu tā lomu piekrastes ekosistēmā. 
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8.4. Dabas procesu attīstības tendences un to ietekme 
Paredzams, ka nākotnē Baltijas jūras ekosistēmas iespējamās izmaiņas noteiks vairāki 

faktori: 

1) Klimata izmaiņas, kas paredz ūdens temperatūras pieaugum, nokrišņu palielināšanos 

un iespējamo vēju izmaiņu 

2) Zvejniecība, kas ietekmē zivju sabiedrības, populāciju struktūru un barības ķēžu 

mijiedarbību 

3) Eitrofikācija 

4) invazīvo sugu parādīšanas. 

 

Klimats ir tikai viens no faktoriem, kas ietekmē Baltijas jūras ekosistēmu, un izmaiņas citos 

faktoros (zvejniecība, eitrofikācija) izraisa dažādus attīstības scenārijus. Pašreiz pastāv 

vairāki klimata-okeanogrāfiskie modeļi, kas ir attiecināmi uz Baltiju jūru, tomēr nav zināms, 

kurš no tiem nākotnē būs piemērotāks zivju krājumu modelēšanai. Vairums no 

klimatiskajiem modeļiem paredz jūras ūdens sāļuma samazināšanos un temperatūras 

paaugstināšanos par 2 - 50 C. Šāda temperatūras celšanas atstās būtisku ietekmi uz 

bioloģiskajiem procesiem, ieskaitot organismu fizioloģiju un dzīvotņu izmaiņām, kā ari 

paredz būtiskas izmaiņas barības ķēdēs. 

 

Lai arī paredzams, ka nākotnē paaugstinoties ūdens temperatūrai, Baltijas jūrā būs 

sastopamas jaunas siltūdens zivju sugas, tikai dažas no tām spēs sekmīgi vairoties dēļ zemā 

Baltijas jūras sāļuma. Paredzams, ka tipisko jūras zivju sugu dzīvotņu daudzums Baltijas jūrā 

sazināsies, turpretim pieaugs saldūdens zivju sugu īpatsvars (MacKenzie et al. 2007). Baltijas 

jūrā ir salīdzinoši zems sugu skaits, un galvenais iemesls ir zemais Baltijas jūras sāļums, kas 

veido fizioloģisku stresu gan jūras, gan saldūdens zivju sugām. Vairums no jūras zivju sugām 

Baltijas jūrā dzīvo dienvidu un centrālajā daļā, bet saldūdens zivju sugas - jūras ziemeļu daļā.  

Lai arī ir veikti pētījumi par nozīmīgākajām Baltijas jūras zivju sugām, būtiski ir atzīmēt 

vairākus faktorus, ko savā pētījumā ir akcentējis B. MakKenzijs (McKenzie et al., 2004). 

 

Paredzētā ūdens temperatūras celšanās ir augstāka, nekā novērota iekļautajos modeļos 

(pēdējos 40-50 gados), tāpēc atsevišķas populācijas pie augstākām temperatūrām var reaģēt 

citādāk, nekā līdz šīm. Temperatūras izmaiņas ietekmēs ne tikai vienu atsevišķu zivju sugu , 

bet visu sugu kompleksu, piemēram, zooplanktona izmaiņas gan laikā, gan daudzumā. 

Būtiskas izmaiņas Baltijas jūras ekosistēmā ir prognozējamas saistībā ar "siltumnīcas 

effektu", kas var izraisīt primārās produkcijas samazināšanos, kas rezultēsies augstāko 

trofisko līmeņu samazināšanos. Iespējamās klimatiskās izmaiņas paredz arī vēju un nokrišņu 

izmaiņas, kas var ietekmēt saldūdens ieteci Baltijas jūrā. 

 

Klimata izmaiņu ietekme uz atsevišķu zivju krājuma attīstību. 

 

Tālāk aplūkoti pētījumi par klimata izmaiņu ietekmi uz  galvenajām Baltijas jūras zivju 

sugām (reņģe, brētliņa, menca, plekste), ko veikuši vadošie Baltijas jūras zinātnieki. 

 

Brētliņa 

Pētījumi apliecina, ka brētliņu paaudžu ražība ir ievērojami zemāka aukstajos gados 

(McKenzie et al., 2004). Būtiska nozīme ir maija ūdens temperatūrai, NAO ziemas indeksam 

un ledus apjomam. Pie zemām ūdens temperatūrām, samazinās brētliņu ikru un kāpuru 

izdzīvošana, zoopanktona attīstība. Iespējamās klimata izmaiņas, kad paredzams 

temperatūras pieaugums, izmainīs arī trofiskās attiecības starp galvenajām Baltijas jūras zivju 

sugām. Ka zināms brētliņa savā uzturā patērē mencu ikrus, tādējādi, palielinoties brētliņu 

krājumiem, tas var būtiski ietekmēt mencu paaudžu ražību. 
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Brētliņu ikri peld augstākos ūdens slāņos (salīdzinot ar mencu), tāpēc skābekļa satura 

samazināšanās nav tik būtiska (Nissling et al., 2003) 

 

Reņģe 

Pakāpeniskam temperatūras pieaugumam ir pozitīvs efekts uz reņģu krājumu, tomēr tas 

būtiski palielinās, ja reņģu krājums tiek apsaimniekot izmantojot ilgtspējīgas zivsaimniecības 

pārvaldību (Msy) (Barlonio et al., 2014). Rīgas jūras līča reņģes populācijas sekmīgu 

papildinājumu ietekmē temperatūra un zooplanktona pieejamība (Kornilovs, 1995). Tā 

novērots, ka pēc siltām ziemām, ir ražīgas reņģu paaudzes. 

 

Menca 

Paredzamie klimata izmaiņu modeļi paredz, ka sāļudens ieplūdumi no Ziemeļjūras nākotnē 

samazināsies. Šie ieplūdumi ir būtisks faktors, kas uzlabo mencu nārsta sekmīgu, kam ir 

nepieciešams sāļums un ar skābekli bagāts ūdens jūras dziļākajos slāņos (Plikshs et al 1993).  

Paaugstinoties ūdens temperatūrai, paaugstināsies arī skābekļa patēriņš, samazinot mencu 

nārsta dzīvotnes. Paredzamie klimata attīstības modeļi nav labvēlīgi mencas krājumam, 

paaugstinot mencu ikru izēšanu, palielinoties brētliņu krājumiem (Koster et al., 2004). 

Vēsturiski Baltijas jūrā Austrumbaltijas mencai bija trīs nārsta vietas - Bornholmas, 

Gdaņskas un Gotlandes ieplakās. Pēdējā daļēji atrodas Latvijas ekonomiskajā zonā. 

Pasliktinoties hidroloģiskajiem apstākļiem, sekmīgs mencu nārsts pēdējā laikā ir novērojams 

tikai Bornholmas ieplakā (Cardinale and Svedang, 2011). 

 

Plekste 

Plekstes ir sekmīgi pielāgojusies Baltijas jūras iesāļajam ūdenim veidojot divu veida 

populācijas. Dienvidu un centrālajā daļā plekstes nārsto dziļumā, kur sekmīgam nārstam ir 

nepieciešams sāļums virs 10.6 psu (Nissling et al, 2002, Ustups et al, 2007) un skābeklis virs 

1 ml. Jūras centrālajā  un ziemeļu daļā, plekste nārsto piekrastes rajonos, kur sekmīgam 

nārstam ir nepieciešams tikai 6psu, šo plekstu ikri ir bentiski (pretstatā dziļumā nārstojošai, 

kuru ikri ir pelaģiski). 

 

 

Iespējamās klimata izmaiņas, līdzīgi kā mencai, tikai mazākā mērā, ietekmēs dziļumā 

nārstojošās plekstes Centrālajā Baltijas jūras daļā, kur atrodas dziļumā nārstojošo plekstu 

ziemeļu izplatības areāla robeža. Plekstes sekmīgam nārstam nepieciešamie hidroloģiskie 

apstākļi ir labvēlīgāki.  

 

Konceptuāli brētliņas, reņģes un mencu krājuma izmaiņas dēļ klimata izmaiņām ir apkoptas 

McKenzie et al 2007. Klimata izmaiņas ietekmēs saldūdens noteci, sāļūdens ieplūdums no 

Ziemeļjūras un ūdens temperatūru.  Sāļuma un ūdens temperatūra izmaņas izmainīs mencu 

paaudžu ražību, samazinoties ikru izdzīvošanai un zooplanktona Pseudocalanus sp izplatībai. 

Augstāka ūdens temperatūra paaugstinās brētliņas paaudžu ražību, palielinoties brētliņu ikru 

izdzīvošanai un Accartia sp pieejamībai brētliņu kāpuriem. Augstāka ūdens temperatūra 

palielinās Centrālās Baltijas jūras un Rīgas jūras līča reņģes ražību. Sāļuma samazinājums 

ietekmēs, bet ne tik būtiski kā mencu, plekstu krājumus Baltijas jūras centrālajā daļā.  

 

Klimata izmaiņu, eitrofikācijas, sugu savstarpējo attiecību savstarpējā saistība ir kompleksa 

sistēma, tāpēc joprojām ir grūti precīzi prognozēt katras sugas ieguvumus un zaudējumus 

iespējamo klimatu izmaiņu procesā. 

 

Zivju sugu mijiedarbības raksturojums 

Baltijas jūrā atklātajā daļā dominē trīs zivju sugas - brētliņa, reņģe un menca, kas sastāda 

95% no rūpnieciskās nozvejas (ICES WGBFAST, 2015). Šo trīs sugu starpsugu mijiedarbību 
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(8.4.a. attēls) analizēja speciāla Baltijas jūras starpsugu novērtēšanas ICES darba grupa 

(ICES WKBALT, 2013). 

 

 
8.4.a.. attēls. Baltijas jūras centrālās daļas starpsugu modelis (ICES WKBALT, 2013). 

 

Menca Baltijas jūras Centrālajā daļā ir galvenais plēsējs sistēmā, kas pārtiek no brētliņas, 

reņģes un zooplanktona. Menca, izēdot gan brētliņas, gan reņģes var negatīvi ietekmēt šo 

pelaģisko zivju krājuma stāvokli. Tomēr, situācijā, kad ir novērojami augsts brētliņu un reņģu 

krājuma stāvoklis, šīs pelaģiskās zivis var izēst mencu ikrus, tādējādi samazinot mencu nārsta 

sekmību.  

 

Baltijas jūras centrālajā daļā mencas barības sastāvs ir salīdzinoši vienveidīgs, un galvenie 

barības objekti ir reņģe, brētliņa un lielākie vēžveidīgiem. Menca Baltijas jūra var būt 

kanibāls, kad pieaugušās mencas apēd savus mazuļus. Lai arī kanibālisms ir sastopams 

samērā reti, atsevišķos gadījumos mencu kanibālisms var ietekmēt mencu paaudžu ražību. 

 

Baltijas jūra piekrastes zonā sugu sastāvs ir daudzveidīgāks. Šeit ir sastopamas gan jūras, gan 

saldūdens, gan ceļotājzivis. Latvijas piekrastes zonā ir izplatītas tādas plēsēju sugas kā 

akmeņplekste, menca, asaris, zandarts. Tomēr jāatzīmē, ka vairums no šīm sugām piekrastes 

zonā uzturas īslaicīgi, piemēra menca ir tikai aukstā gada laikā, akmeņplekstes ir sastopamas 

pirms un nārsta laikā maijā - jūlija. ZI BIOR piekrastes zivju barošanās analīze ļauj secināt, 

ka plēsējsugas izvēlas visvieglāk pieejamos barības objektus. Atklātās jūras piekrastē pēdējos 

gados būtisku lomu plēsējzivju racionā ieņem invazīvā suga apaļais jūras grundulis. Kā citi 

svarīgi barības objekti piekrastes zonā ir reņģes, tūbītes, mazie jūrasgrunduļi un salakas.  

 

1. Bērziņš V., 1995. Hydrobiology. In: Ecsystem of the Gulf of Riga Between 1920 and 

1990. (E.Ojaveer, red.), Estonian Academy Publishers, Tallinn, 7-32; 

2. HELCOM, 1996. Third Periodic Assessment of the State of the Marine Environment 

of the Baltic Sea, No 64 B, 1989-1993. Helsinki, 251. 
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PIELIKUMI 
 
A.0. attēls 

 

Jūras izmantošanas esošā situācija 

A.1.a. tabula Starptautisko (Eiropas un Baltijas jūras reģiona) plānošanas dokumentu 

ietekmes izvērtējums 

A.1.b. tabula Nacionālo plānošanas dokumentu ietekmes izvērtējums 

 

A.2.a. tabula Esošā normatīvā regulējumā izvērtējums 

 

A.2.b. tabula Rūpnieciskā zvejas ierobežojumi, ko nosaka MK noteikumi Nr. 296 

 

A.3.1.a. attēls Gultnes nogulumi 

 

A.4.8.a. attēls Bentisko biotopu izplatība 

A.4.8.b. attēls Furcellaria lumbricalis audzes 

A.4.8.c. attēls Eitrofikācijas procesu regulēšana: denitrifikācija 

 

A.4.8.d. attēls Eitrofikācijas procesu regulēšana: apglabāšana 

 

A.4.8.e. attēls Piesārņojošo vielu regulēšana: apglabāšana 

 

A.4.8.f. attēls Gliemeņu veiktā ūdens filtrācija  

 

A.4.8.g. attēls Erozijas kontrole 

 

A.4.8.h. attēls Nārsta vietu un dzīvotņu uzturēšana  

 

A.4.8.i. attēls Oglekļa piesaiste: apglabāšana 

 

A.4.8.j. attēls Bentisko biototpu nodrošinātais ekosistēmu pakalpojumu skaits 

  

A. 4.8.a. tabula Latvijas jūras ūdeņiem raksturīgo ekosistēmu pakalpojumu saraksts 

atbilstoši CICES klasifikācijai 

A.5.5.a. attēls  

 

Jūras tūrisms Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē 

 


