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“Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības 

monitoringam un dabas vērtību aizsardzības 

stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā” 

LIFE09 NAT/LV/238

“Innovative approaches for marine biodiversity 

monitoring and assessment of conservation status 

of nature values in the Baltic Sea”



MARMONI projekts

 EK LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības 
programmas projekts

 Kopējais projekta budžets: 5 888 801€

 50% EK finansējums

 Ilgums: 01.10.2010. – 31.03.2015.

 Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums-LV

 9 partneri



Projekta partneri

Latvijā

 Baltijas Vides Forums-Latvija

 Latvijas Hidroekoloģijas institūts

 Vides risinājumu institūts

 Latvijas Dabas fonds 

 Dabas aizsardzības pārvalde

Igaunija

 Baltijas Vides Forums-Igaunija

 Igaunijas Jūras institūts 

Somija

 Somijas Vides institūts

 Somijas Medību un zvejas izpētes institūts 

Zviedrija

 Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra

(izpildei kontraktēts izpētes uzņēmums AquaBiota Water Research)



Projekta mērķis

Izstrādāt  inovatīvu pieeju, lai novērtētu 

jūras bioloģisko daudzveidību un tās 

aizsardzības stāvokli, kā arī apzinātu 

cilvēka ietekmes apmērus.



A - Sagatavošanas aktivitātes

A1 

Pamatinformācijas 

analīze

A2 Indikatoru 

un monitoringa 

metožu izstrāde

A4 

Demonstrēšana

A3 Indikatoru un 

monitoringa 

metožu pārbaude

A1.1 Starptautiskās 

prasības

A1.2 Bioloģiskās 

daudzveidības dati

A1.3 Jūras lietojuma dati

A5 Monitoringa 

rezultātu un metožu 

novērtējums

A6 Politisko 

rekomendāciju 

izstrāde

A4.1 Bioloģiskās 

daudzveidības 

novērtējums

A4.2 Jūras telpiskā 

apsaimniekošana

Hānes līcis

Rīgas līcis un 

Irbes šaurums

Somu līcis

DR Somijas 

piekraste



D - Sabiedrības informēšana un rezultātu 

izplatīšana

D1 Ieinteresēto 

pušu informēšana 

par dažādām 

prasībām

D2 Ieinteresēto 

pušu iesaistīšana 

apmācībās un 

monitoringā

D4 Vispārējā 

projekta 

publicitāte

(bukleti, 

mājaslapa, info 

stendi)

D3 Projekta 

rezultātu 

izplatīšana 

(brošūras, 

semināri)



MARMONI un vēja parki: 

ieceres

Sākotnējā ideja: testa IVN «Eesti Energia» 

plānotajiem vēja parkiem Rīgas līcī

Eiropas Komisija neakceptēja, bet ļoti gribēja 

IVN vadlīnijas

IVN vadlīnijas iekļautas «A6 Politisko 

rekomendāciju izstrāde»



«Eesti Energia» veiktā IVN analīze no 

bioloģiskās daudzveidības viedokļa

Ieteikumi uzlabojumiem nacionālajām IVN 

likumdošanām

Metodoloģiskās vadlīnijas IVN attiecībā uz 

jūras bioloģisko daudzveidību

MARMONI un vēja parki: 

plāni



Līdz MARMONI uzsākšanai ir iesāktas citas 

aktivitātes saistībā ar vēja parkiem

- GORWIND

- VARAM pasūtītā vadlīniju izstrāde vēja elektrostaciju 

ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai Latvijas apstākļos)

Jāizvērtē šo aktivitāšu rezultāti saistībā ar 

MARMONI plāniem

MARMONI un vēja parki: 

nākotne


