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JJūūras vides aizsardzras vides aizsardzīībaba

•• JJūūras vides problras vides problēēmasmas

•• JJūūras vides politika un tras vides politika un tāās ievies ievieššanaana
-- Eiropas JEiropas Jūūras vides stratras vides stratēăēăija,ija,
-- HELCOM Baltijas jHELCOM Baltijas jūūras rras rīīccīības plbas plāāns.ns.



Vides problVides problēēmasmas

Pasaules okePasaules okeāānnāā::
•• PPāārmrmēērrīīga zvejaga zveja
•• Piekrastes biotopu iznPiekrastes biotopu iznīīcincināāššanaana
•• PiesPiesāārrĦĦojumsojums
•• InvazInvazīīvvāās sugass sugas



Vides problVides problēēmasmas

Baltijas jBaltijas jūūrrāā::
•• EitrofikEitrofikāācijacija
•• PiesPiesāārrĦĦojums ar bojums ar bīīstamstamāām vielm vielāāmm
•• BioloBioloăăiskiskāās daudzveids daudzveidīības samazinbas samazināāššananāāss



Baltijas jBaltijas jūūras vides stras vides stāāvoklis un voklis un 
ekonomiskekonomiskāās darbs darbīības slodzebas slodze
•• Sateces baseina teritorijSateces baseina teritorijāā dzdzīīvo 85 miljoni cilvvo 85 miljoni cilvēēku (14 ku (14 

valstis), kuru saimnieciskvalstis), kuru saimnieciskāā darbdarbīība apdraud ap 90% ba apdraud ap 90% B.jB.j. . 
sugu un biotopu;sugu un biotopu;

•• LLēēna na ūūdens apmaidens apmaiĦĦa (kopa (kopšš 2004.gada jauns stagn2004.gada jauns stagnāācijas cijas 
periods dziperiods dziĜūĜūdens zondens zonāās, kops, kopšš 2001.g. s2001.g. sēērrūūdedeĦĦradis visradis visāās s 
dzidziĜūĜūdens ieplakdens ieplakāās);s);

•• KopKopšš 1994.g. smago met1994.g. smago metāālu iepllu ieplūūdes samazindes samazināājujuššāās par s par 
50% liel50% lielāākajkajāā dadaĜāĜā B.jB.j. . apakapakššrajonurajonu, iz, izĦĦemot emot HgHg;;

•• DioksDioksīīnunu koncentrkoncentrāācija zivcija zivīīs viets vietāām pm pāārsniedz EK atrsniedz EK atĜĜauto auto 
roberobežžlielumu (galvenoklielumu (galvenokāārt rt B.jB.j. zieme. ziemeĜĜdadaĜāĜā););

•• IeceIeceĜĜototāājsugasjsugas ((invazinvazīīvvāāss sugas), (sugas), (B.jB.j. ap 100);. ap 100);
•• Mencu, reMencu, reĦăĦău, lau, laššu un zuu un zuššu zveja pau zveja paššlaik nav laik nav ilgtspilgtspēējjīīgaga, , 

22% no nov22% no novēērtrtēētajiem krtajiem krāājumiem ir jumiem ir āārpus drorpus droššam am 
biolobioloăăiskajiskajāām robem robežāžām;m;

•• PalielinPalielināās kus kuăău satiksmes intensitu satiksmes intensitāāte un pte un pāārvadrvadāāto (to (t.skt.sk. . 
bbīīstamo) kravu apjoms, pieaug naftas terminstamo) kravu apjoms, pieaug naftas termināālu skaits.lu skaits.



LR jLR jūūras ras ūūdedeĦĦos:os:
•• KopKopšš 8080--to gadu beigto gadu beigāām kopm kopēējjāā slslāāpekpekĜĜa slodze a slodze 

samazinsamazināājusies par aptuveni 55%, fosfora par jusies par aptuveni 55%, fosfora par 
45%;45%;

•• 2000.gad2000.gadāā no HELCOM Vides karsto punktu no HELCOM Vides karsto punktu 
saraksta tiek svsaraksta tiek svīītrots Rtrots Rīīgas lgas līīcis, 2002.gadcis, 2002.gadāā ––
Latvijas lauksaimniecLatvijas lauksaimniecīība un lopkopba un lopkopīība. (1992.g. ba. (1992.g. 
B.jB.j. noteikti 162 karstie punkti, no tiem . noteikti 162 karstie punkti, no tiem ššobrobrīīd d 
palikupalikušši 79);i 79);

•• PPāārroberrobežžuu piespiesāārrĦĦojums (tikai mazojums (tikai mazāāk par pusi k par pusi 
(44%) no (44%) no biogbiogēēnunu apjoma, kas ieplapjoma, kas ieplūūst st B.jB.j. ar . ar 
Latvijas upLatvijas upēēm, rodas Latvijas teritorijm, rodas Latvijas teritorijāā. Liel. Lielāākkāā
dadaĜĜa a –– BaltkrievijBaltkrievijāā, Krievij, Krievijāā, Lietuv, Lietuvāā).).



Kuău negadījumi 
Baltijas jūrā 2010.gadā



KuKuăău negadu negadīījumi Baltijas jjumi Baltijas jūūrrāā 20012001--20102010



No kuăa nelikumīgi novadītas naftas plankums Baltijas jūrā



Naftas plankums Baltijas jūrā



No gaisa novērotās nelikumīgas
novadīšanas no kuăiem 
Baltijas jūrā 2010.gadā



No gaisa novNo gaisa novēērotrotāās nelikums nelikumīīgas novadgas novadīīššanas no kuanas no kuăăiemiem
19981998--20102010



AĜău masveida savairošanās 
Baltijas jūrā



••InvazInvazīīvvāās sugass sugas

KuKuăău balasta u balasta ūūdedeĦĦu apmaiu apmaiĦĦaa

- apm.7000 pasaules okeāna sugu ir spējīgas iedzīvoties jaunā vidē;

- katru devīto nedēĜu kāda jauna suga okupē svešus ūdeĦus;

- Baltijas jūrā ieviesušās 100 svešas sugas (Vidusjūrā - 740), no tām -
ap 70 izveidojušas vairoties spējīgas populācijas.



JJūūras stratras stratēăēăijas ijas pamatdirektpamatdirektīīvava
(Eiropas Parlamenta un Padomes Direkt(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīīva va 

(17.06.2008.) ar ko izveido sist(17.06.2008.) ar ko izveido sistēēmu Kopienas mu Kopienas 
rrīīccīībai jbai jūūras vides politikas jomras vides politikas jomāā))

(sp(spēēkkāā no 15.07.2008.)no 15.07.2008.)
•• JJūūras vides aizsardzras vides aizsardzīības un saglabbas un saglabāāššanas anas 

tematisktematiskāās strats stratēăēăijas mijas mēērrėėis is llīīdz dz 
2020.gada 31.decembrim2020.gada 31.decembrim nodronodroššinināāt t 
labu jlabu jūūras vides stras vides stāāvoklivokli

IetekmIetekmēēs nozares:s nozares: zvejnieczvejniecīību, kubu, kuăăniecniecīību, bu, 
ttūūrismu un piekrastes attrismu un piekrastes attīīststīību, naftas un bu, naftas un 
ggāāzes ieguvi, gultnes padzizes ieguvi, gultnes padziĜĜinināāššanas un anas un 
smilsmilššu ieguves aktivitu ieguves aktivitāātes, ptes, pēētniectniecīību.bu.



Eiropas JEiropas Jūūras vides stratras vides stratēăēăijaija
•• Ieviesta caur reIeviesta caur reăăionionāālajlajāām jm jūūru ru 

konvencijkonvencijāām: Helsinku, OSPAR, m: Helsinku, OSPAR, 
BarselonasBarselonas un Bukarestes konvencijuun Bukarestes konvenciju
ččetros Eiropas jetros Eiropas jūūras reras reăăionos: Baltijas jionos: Baltijas jūūras, ras, 
Atlantijas okeAtlantijas okeāāna Ziemena ZiemeĜĜaustrumu daaustrumu daĜĜas, as, 
VidusjVidusjūūras un Melnras un Melnāās js jūūras.ras.



Katram jKatram jūūras reras reăăionam tiks izstrionam tiks izstrāāddāāts:ts:
•• detalizdetalizēēts vides stts vides stāāvokvokĜĜa un cilva un cilvēēku darbku darbīības bas 

ietekmes novietekmes novēērtrtēējums, nosakot, ko nozjums, nosakot, ko nozīīmmēē labs labs 
vides stvides stāāvoklis katra jvoklis katra jūūras reras reăăiona kontekstiona kontekstāā
(l(līīdz 2012.gada 15.jdz 2012.gada 15.jūūlijam);lijam);

•• skaidri vides kvalitskaidri vides kvalitāātes mtes mēērrėėi un ri un rāāddīīttāāji ji 
(2012.gada 15.j(2012.gada 15.jūūlijam);lijam);

•• (un (un īīstenotas) stenotas) monitoringamonitoringa programmas (2014.);programmas (2014.);
•• PasPasāākumu programma laba vides stkumu programma laba vides stāāvokvokĜĜa a 

sasniegsasniegššanai vai saglabanai vai saglabāāššanai (2015.);anai (2015.);
•• PasPasāākumu programmas kumu programmas īīstenostenoššanas uzsanas uzsāākkššana ana 

(l(līīdz 2016.gadam).dz 2016.gadam).



HELCOMHELCOM



HELCOM Baltijas jHELCOM Baltijas jūūras rras rīīccīības plbas plāānsns

•• VVīīzija: zija: veselveselīīga Baltijas jga Baltijas jūūras vide ar plaras vide ar plaššu u 
biolobioloăăisko daudzveidisko daudzveidīību, kas harmoniski bu, kas harmoniski 
funkcionfunkcionēējot, nodrojot, nodroššina ina ilgtspilgtspēējjīīgugu
ekonomisko un sociekonomisko un sociāālo darblo darbīību.bu.

•• StratStratēăēăiskais miskais mēērrėėis: is: llīīdz 2021.gadam dz 2021.gadam 
panpanāākt labu jkt labu jūūras vides stras vides stāāvokli.vokli.



Baltijas jBaltijas jūūras rras rīīccīības plbas plāānsns
4 tematisk4 tematiskāās sadas sadaĜĜas:as:
•• EitrofikEitrofikāācijacija
•• BBīīstamstamāās vielass vielas
•• JJūūrlietas rlietas 
•• Dabas saglabDabas saglabāāššana un bioloana un bioloăăiskiskāā

daudzveiddaudzveidīība.ba.
PiePieĦĦemts HELCOM Ministru sanemts HELCOM Ministru sanāāksmksmēē

2007.gada 15.novembr2007.gada 15.novembrīī, Krakov, Krakovāā (Polija) (Polija) 



Baltijas jBaltijas jūūras rras rīīccīības plbas plāāns (BJRP)ns (BJRP)
Jauna pieejaJauna pieeja
•• atatššėėirirīībbāā no lno līīdzdzššininēējjāās administrats administratīīvvāās s 

pieejas, kas balstpieejas, kas balstīījjāās uz piess uz piesāārrĦĦojuma ojuma 
apkaroapkaroššanu, BJRP balstanu, BJRP balstāās uz ekolos uz ekoloăăiskiskāās s 
kvalitkvalitāātes mtes mēērrėėiem;iem;

•• ekoloekoloăăiskie miskie mēērrėėi ir pamatoti ar ilglaici ir pamatoti ar ilglaicīīga ga 
jjūūras ras monitoringamonitoringa un vides stun vides stāāvokvokĜĜa a 
novnovēērtrtēējuma datiem un atspogujuma datiem un atspoguĜĜo Baltijas o Baltijas 
jjūūrai vrai vēēlamo vides stlamo vides stāāvokli;vokli;

•• katram mkatram mēērrėėim katrim katrāā prioritprioritāārajrajāā jomjomāā ir ir 
izstrizstrāāddāātas konkrtas konkrēētas rtas rīīccīības;bas;

•• plplāāns ir izstrns ir izstrāāddāāts, piedaloties plats, piedaloties plaššam am 
ieinteresieinteresēēto puto puššu lokam.u lokam.



Baltijas jūras rīcības plāns
EitrofikEitrofikāācijacija
StratStratēăēăiskais miskais mēērrėėis is –– Baltijas jBaltijas jūūra bez ra bez 
eitrofikeitrofikāācijascijas
EkoloEkoloăăiskie miskie mēērrėėi:i:
1)1) BiogBiogēēnunu koncentrkoncentrāācija tuvu dabiskajam cija tuvu dabiskajam 

llīīmenim;menim;
2)2) Dzidrs Dzidrs ūūdens;dens;
3)3) Dabisks Dabisks ““aaĜăĜău ziedu ziedēēššanasanas”” llīīmenis;menis;
4)4) Dabiska augu un dzDabiska augu un dzīīvnieku izplatvnieku izplatīība;ba;
5)5) Dabisks skDabisks skāābekbekĜĜa la līīmenis.menis.



RRīīccīības ekolobas ekoloăăisko misko mēērrėėu sasniegu sasniegššanai:anai:
•• BiogBiogēēnono vielu novadvielu novadīīššanas apjoma anas apjoma 

samazinsamazināāššana katrai valstij, jana katrai valstij, jūūras rajonam un ras rajonam un 
B.jB.j. kopum. kopumāā ((Latvijai lLatvijai līīdz 2021.gadam jdz 2021.gadam jāāsamazina P ieplsamazina P ieplūūde de 
par 300 t, N par 300 t, N –– par 2560 tpar 2560 t));;

•• StingrStingrāākas praskas prasīības notekbas notekūūdedeĦĦu attu attīīrrīīššanai;anai;
•• FosfFosfāātu aizsttu aizstāāššana mazgana mazgāāššanas lanas līīdzekdzekĜĜos ar videi os ar videi 

nekaitnekaitīīgiem savienojumiem giem savienojumiem (LR MK noteikumi Nr.748 (LR MK noteikumi Nr.748 
““Noteikumi par fosfNoteikumi par fosfāātus saturotus saturoššu veu veĜĜas mazgas mazgāāššanas lanas līīdzekdzekĜĜu u 
lietolietoššanas ierobeanas ierobežžojumiem (07.07.2009.)ojumiem (07.07.2009.);;

•• LauksaimniecLauksaimniecīības piesbas piesāārrĦĦojuma samazinojuma samazināāššana;ana;
•• PPāārroberrobežžuu piespiesāārrĦĦojuma samazinojuma samazināāššana kopana kopāā ar ar 

B.jB.j. sateces baseina valst. sateces baseina valstīīm, kas nav Helsinku m, kas nav Helsinku 
konvencijas dalkonvencijas dalīībvalstis;bvalstis;

•• Fosfora un slFosfora un slāāpekpekĜĜa emisiju gaisa emisiju gaisāā samazinsamazināāššana.ana.



BBīīstamstamāās vielass vielas
StratStratēăēăiskais miskais mēērrėėis is –– Baltijas jBaltijas jūūra bez ra bez 
bbīīstamstamāām vielm vielāāmm
EkoloEkoloăăiskie miskie mēērrėėi:i:
1)1) BBīīstamo vielu koncentrstamo vielu koncentrāācijas tuvu cijas tuvu 

dabiskajam ldabiskajam līīmenim;menim;
2)2) Visas zivis droVisas zivis droššas pas pāārtikai;rtikai;
3)3) Vesela daba;Vesela daba;
4)4) RadiRadiāācija cija –– pirms pirms ČČernobiernobiĜĜas las līīmenmenīī..



BBīīstamstamāās vielas:s vielas:
RRīīccīība mba mēērrėėu sasniegu sasniegššanai:anai:

SadarbSadarbīībbāā ar Ziemear ZiemeĜĜvalstu padomi veikt valstu padomi veikt 
visbvisbīīstamstamāāko vielu identificko vielu identificēēššanu anu 
dadažāžādos dos B.jB.j. rajonos. Konkr. rajonos. Konkrēētas rtas rīīccīības bas 
pamatojas uz paspamatojas uz pasāākumiem konkrkumiem konkrēētas tas 
vielas vai nozares lvielas vai nozares līīmenmenīī (v(vēēlams plams pēēc c 
principa principa ““uzuzĦēĦēmums pmums pēēc uzc uzĦēĦēmumamuma””).  ).  



Dabas saglabDabas saglabāāššana un bioloana un bioloăăiskiskāā daudzveiddaudzveidīībaba
StratStratēăēăiskais miskais mēērrėėis is –– labvlabvēēllīīgs Baltijas jgs Baltijas jūūras ras 
biolobioloăăiskiskāās daudzveids daudzveidīības saglabbas saglabāāššanas statussanas statuss

EkoloEkoloăăiskie miskie mēērrėėi:i:
1)1) Dabiskas piekrastes un jDabiskas piekrastes un jūūras ainavas;ras ainavas;
2)2) AttAttīīststīīties spties spēējjīīgas un samgas un samēērrīīgas augu gas augu 

un dzun dzīīvnieku kopienas;vnieku kopienas;
3)3) DzDzīīvotspvotspēējjīīgas sugu populgas sugu populāācijas.cijas.



Dabas saglabDabas saglabāāššana un bioloana un bioloăăiskiskāā daudzveiddaudzveidīībaba

RRīīccīības:bas:
1)1) StarpsektorStarpsektorāālaslas, pla, plašša ma mēēroga jroga jūūras ras 

telpisktelpiskāās pls plāānonoššanas ievieanas ievieššana, kas ana, kas 
balstbalstīīta uz ekosistta uz ekosistēēmas pieeju;mas pieeju;

2)2) IzvIzvēērtrtēētas esotas esoššāās un noteiktas jaunas s un noteiktas jaunas 
jjūūras aizsargras aizsargāājamjamāās teritorijas;s teritorijas;

3)3) Uzlabota Uzlabota B.jB.j. biotopu un sugu . biotopu un sugu 
aizsardzaizsardzīība;ba;

4)4) KomerczvejasKomerczvejas radradīīttāās ietekmes uz vidi s ietekmes uz vidi 
samazinsamazināāššana.ana.



JJūūrlietasrlietas
StratStratēăēăiskais miskais mēērrėėis is –– Baltijas jBaltijas jūūras videi ras videi 
draudzdraudzīīgs jgs jūūras transportsras transports
MMēērrėėi:i:
1)1) Starptautisko noteikumu ievieStarptautisko noteikumu ievieššana ana –– kukuăăooššana ana 

bez nelikumbez nelikumīīgas piesgas piesāārrĦĦooššanas;anas;
2)2) DroDrošša kua kuăău satiksme bez nejauu satiksme bez nejauššas as 

piespiesāārrĦĦooššanas;anas;
3)3) EfektEfektīīva va reareaăēăētsptspēējaja āārkrkāārtas siturtas situāācijcijāās;s;
4)4) MinimMinimāāls piesls piesāārrĦĦojums ar kuojums ar kuăău noteku notekūūdedeĦĦiem;iem;
5)5) SveSveššu sugu ieceu sugu ieceĜĜooššanas ar kuanas ar kuăău balasta u balasta 

ūūdedeĦĦiem noviem novēērrššana;ana;
6)6) MinimMinimāāls gaisa piesls gaisa piesāārrĦĦojums no kuojums no kuăăiem;iem;
7)7) Nulles lNulles līīmemeĦĦa novada novadīīššana no platformana no platformāām jm jūūrrāā;;
8)8) MinimMinimāāls apdraudls apdraudēējums videi no iekjums videi no iekāārtrtāām jm jūūrrāā, , 

kas nav naftas platformas.kas nav naftas platformas.



RRīīccīības:bas:
Starptautisko konvenciju ratificStarptautisko konvenciju ratificēēššana, ana, 

tostarp Starptautisko konvenciju par kutostarp Starptautisko konvenciju par kuăău u 
balasta balasta ūūdedeĦĦu un u un sedimentusedimentu kontroli;kontroli;

DalDalīībvalstu kopbvalstu kopīīgu priekgu priekššlikumu iesnieglikumu iesniegššana ana 
Starptautiskajai JStarptautiskajai Jūūras Organizras Organizāācijai (IMO);cijai (IMO);

PasPasāākumi drokumi droššas kuas kuăăooššanas nodroanas nodroššinināāššanai anai 
ledus apstledus apstāākkĜĜos;os;

NepiecieNepiecieššamo resursu nodroamo resursu nodroššinināāššana avana avāāriju riju 
seku likvidseku likvidāācijai jcijai jūūrrāā un piekrastun piekrastēē..



•• Vides ministrijas informatVides ministrijas informatīīvais zivais ziĦĦojums ojums 
„„Par HELCOM Baltijas jPar HELCOM Baltijas jūūras rras rīīccīības plbas plāāna na 
ievieievieššanu Latvijanu Latvijāā un 2010.gada 20.maija un 2010.gada 20.maija 
Ministru deklarMinistru deklarāācijuciju””: : 
httphttp://://www.vidm.gov.lvwww.vidm.gov.lv//latlat/dokumenti//dokumenti/pupu
blikacijasblikacijas//vides_aizsardzibas_jomavides_aizsardzibas_joma/?doc=1/?doc=1
15311531

•• JJūūras vides aizsardzras vides aizsardzīības un pbas un pāārvaldrvaldīības likums bas likums 
(28.10.2010.)(28.10.2010.)


