
A_.4.8.a. pielikums. Latvijas jūras ūdeņiem raksturīgo ekosistēmu pakalpojumu 

saraksts atbilstoši CICES klasifikācijai 

CICES iedalījums 
pēc pakalpojumu 
vai procesu tipiem 

CICES iedalījums klase Latvijas Jūras vides stāvokļa 
sākotnējā novērtējumā 
izmantotās EP kategorijas 

Latvijas JTP izmantotie 
parametri un rādītāji EP 
novērtējumam un 
kartēšanai 

Ekosistēmas produktus nodrošinošie/apgādes pakalpojumi 

Pārtika Jūras augi, aļģes un to 

produkti 

 Sārtaļģes Furcellaria 

lumbricalis izplatība 

  Jūras dzīvnieki un to 

produkti: zivju resursi, 

gliemenes 

EP1.1: Pārtika patēriņam 
(zivis, vēžveidīgie) 

Komerciālai zvejai 

nozīmīgas teritorijas 

(kopējās nozvejas 

sadalījums – tonnas) 

  Akvakultūras produkti EP1.2: Vide un resursi 

jūras akvakultūrai (piem., 

zivju, gliemeņu audzēšanai) 

 

Materiāli Tieši vai pārstrādei 

izmantojami materiāli, kas 

iegūstami no jūras augiem, 

dzīvniekiem vai aļģēm, t.sk. 

to pārstrādes rezultātā 

iegūstamās ķīmiskās vielas n 

to produkti u.c. 

EP2.1: Nepārtikas 

produkti (ekosistēmas) – 

izejvielas rūpniecībai  

EP2.2: Nepārtikas 

produkti (ģeo-sistēmas) – 

izejmateriāli būvniecībai un 

ražošanai  

EP5: Dekoratīvie produkti 
(dzintars, gliemežvāki, u.c.) 

Sārtaļģes Furcellaria 

lumbricalis izplatība 

  Lauksaimniecībā 

izmantojamie 

materiāli/mēslojums, kas 

iegūstams no jūras 

dzīvniekiem, augiem vai 

aļģēm 

EP2.1: Nepārtikas 

produkti (ekosistēmas) – 

lopbarība un mēslojums 

lauksaimniecībai, barība 

akvakultūrai 

 

 Medicīnā izmantojamie 

materiāli, kas iegūstams no 

jūras dzīvniekiem, augiem 

vai aļģēm 

EP4: Ķīmiskie resursi - 
izejvielas farmācijas, 

ķīmiskajai un bio-enerģijas 

rūpniecībai 

 

  Ģenētiskais materiāls EP3: Ģenētiskie resursi 
ģenētiskais atbalsts 

kultivētajai florai un faunai, 

piemēram, akvakultūrai, 

neizpētīti ģenētiskie resursi, 

„gēnu bibliotēka”) 

 

  Dažādām saimnieciskām 

vajadzībām izmantojamais 

ūdens, tsk. rūpnieciskām 

vajadzībām, skalošanai utt. 

EP2.2: Nepārtikas 

produkti (ģeo-sistēmas) –

jūras ūdens industriālā 

izmantošana 

 

Enerģija No aļģēm iegūtā bioenerģija   

  No jūras dzīvniekiem iegūtā 

bioenerģija 

  

 Abiotiskie enerģijas resursi EP6: Enerģijas resursi 
(viļņu enerģija) 

EP7.4: Telpa vēja 

enerģijas ieguves 

infrastruktūrai (vēja 

parkiem jūrā) 

Jūras teritorijas, kas 

piemērotas viļņu un vēja 

enerģijas ieguvei 

Vidi regulējošie un uzturošie pakalpojumi 

Vides 

piesārņojuma 

regulēšana/ 

Piesārņojuma bio-regulēšana 

(detoksifikācija/ sadalīšana/ 

mineralizēšana) ar 

RE3: Eitrofikācijas 

procesu regulēšana 
(slāpekļa denitrifikācija, 

Bentisko biotopu izplatība, 

kas nodrošina:  

- eitrofikācijas procesu 



CICES iedalījums 
pēc pakalpojumu 
vai procesu tipiem 

CICES iedalījums klase Latvijas Jūras vides stāvokļa 
sākotnējā novērtējumā 
izmantotās EP kategorijas 

Latvijas JTP izmantotie 
parametri un rādītāji EP 
novērtējumam un 
kartēšanai 

mazināšana mikroorganismu, aļģu, augu 

vai dzīvnieku palīdzību 

nitrifikācija un amonija 

oksidācija, barības vielu 

uzņemšana jūras 

organismos) 

RE5: Piesārņojošo vielu 

regulēšana (naftas 

produktu, aļģu toksīnu u.c. 

kaitīgu vielu sadalīšana caur 

mikrobioloģiskajiem 

procesiem, uzkrājot un 

nogulsnējot sedimentos un 

organismos) 

regulēšanu: denitrifikāciju  

- eitrofikācijas procesu 

regulēšanu – barības vielu 

apglabāšanu  

- piesārņojošo vielu 

regulēšanu: apglabāšanu  

Mikroorganismu, aļģu, augu 

un dzīvnieku veiktā 

piesārņojuma filtrācija/ 

akumulācija  

RE5: Piesārņojošo vielu 

regulēšana (naftas 

produktu, aļģu toksīnu u.c. 

kaitīgu vielu sadalīšana caur 

mikrobioloģiskajiem 

procesiem, uzkrājot un 

nogulsnējot sedimentos un 

organismos) 

Gliemeņu izplatība, kas 

nodrošina ūdens filtrācija  

  Ekosistēmas veiktā filtrācija/ 

piesaiste/akumulācija  

  

  Piesārņojuma atšķaidīšana 

jūras ekosistēmā 

  

  Smaku, trokšņu un vizuālo 

ietekmju regulēšana  

  

Plūsmu (masas, 

ūdens, gaisa) 

regulēšana 

Masas stabilizēšana un 

erozijas kontrole, ko 

nodrošina bentiskie un 

piekrastes biotopi  

RE2: Grunts 

nogulsnējumu saglabāšana 
(sedimentu aizturēšana, 

saglabāšana, samazinot 

piekrastes eroziju, ko veic 

piekrastes un krasta 

veģetācija) 

Bentisko biotopu izplatība, 

kas mazina viļņu enerģiju  

  Masas plūsmas bremzēšana/ 

mazināšana 

  

  Hidroloģisko ciklu un ūdens 

plūsmas uzturēšana  

  

  Plūdu regulēšana   

  Aizsardzība pret vētrām   

  Ventilācija un izgarošana   

Fizikālo, ķīmisko 

un  

bioloģisko 

apstākļu  

uzturēšana  

  

Apputeksnēšana un sēklu 

izplatība 

  

Dzīvotņu un nārsta vietu 

uzturēšana 
AT4: Bioloģiskās 

daudzveidības uzturēšana 

AT5: Dzīvotņu uzturēšana  

Bentisko biotopu izplatība, 

kas nodrošina zivju nārsta 

un dzīvotņu uzturēšanu 

Kaitēkļu kontrole RE4: Bioloģiskā 

regulēšana (populāciju 

tropiski-dinamiskā 

regulēšana, t.sk. parazītu, 

slimības ierosinātāju un 

kaitīgu procesu regulēšana) 

 

Slimību kontrole   

   Jūras ūdens ķīmiskais 

stāvoklis 

  



CICES iedalījums 
pēc pakalpojumu 
vai procesu tipiem 

CICES iedalījums klase Latvijas Jūras vides stāvokļa 
sākotnējā novērtējumā 
izmantotās EP kategorijas 

Latvijas JTP izmantotie 
parametri un rādītāji EP 
novērtējumam un 
kartēšanai 

  Globālā klimata regulācija 

samazinot siltumnīcas gāzu 

koncentrāciju  

RE1: Klimata regulēšana 
(skābekļa nodrošināšana, 

oglekļa piesaistīšana) 

Bentisko biotopu izplatība, 

kas nodrošina oglekļa 

piesaisti caur apglabāšanu 

  Vietējā un reģionālā klimata 

regulācija 
RE1: Klimata regulēšana 
piekrastes klimata 

regulēšana) 

 

Kultūras pakalpojumi 

Fiziskas pieredzes 

un mijiedarbības 

Augu, dzīvnieku un jūras 

ainavas vērošana dažādās 

vidēs 

K1: Vide (telpa un resursi) 

dabas vērošanai un izpētei 
(piem., putnu vērošanai) 

Dabas vērošanai 

piemērotās teritorijas 

 Fiziska jūras ainavas 

baudīšana (atpūtas braucieni 

ar laivu, jahtu/ 

makšķerēšana) 

K2: Vide ainavas 

baudīšanai  

Tūrismam un rekreācijai 

piemērotās teritorijas 

Intelektuālas 

mijiedarbības 

Zinātniskā vērtība K3: Vide zinātnei un 

izglītībai  

Jūras teritorijas ar 

zinātnisku nozīmi 

 Izglītojošā vērtība K3: Vide zinātnei un 

izglītībai  

Jūras teritorijas ar 

izglītojošu nozīmi 

 Kultūras mantojuma vērtība K4: Vide kultūras 

mantojuma saglabāšanai  

Jūras teritorijas ar 

kultūrvēsturisku nozīmi 

  Iedvesmas avots mākslai, 

kultūrai 
K5: Iedvesmas avots 

mākslai, mūzikai, kino, 

literatūrai, reklāmai 

 

  Estētiskā vērtība   

Garīgas/ 

simboliskas 

mijiedarbības 

Simboliskā vērtība   

 Reliģiskā vērtība/svētvietas   

Citi kultūras 

ieguvumi 

Pastāvēšanas vērtība K6: Avots morālam 

gandarījumam par jūras 

ekosistēmas, tās dabas un 

kultūras vērtību eksistenci 

un saglabāšanu nākamajām 

paaudzēm 

 

 Saglabāšanas vērtība  

 
 


