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Ekosistēmas funkcijas

Ekosistēmas galvenā funkcija ir nodrošināt 
enerģijas plūsmu starp dzīvās dabas 

elementiem un vielu riņķojumu starp dzīvās elementiem un vielu riņķojumu starp dzīvās 
un nedzīvās dabas elementiem
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Ekosistēmu sniegtie pakalpojumi

Ekosistēmu pakalpojumi ir:

- pakalpojami, kā “ekoloģiskie procesi, kas 
nodrošina un apmierina cilvēka eksistences nodrošina un apmierina cilvēka eksistences 
vajadzības” (Daily 1997);

- pakalpojumi, kā “labumi, ko cilvēki iegūst 
no dabas” (Costanza et al. 1997, MEA 
2005);

- pakalpojumi, kā “ekoloģijas komponenti, 
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- pakalpojumi, kā “ekoloģijas komponenti, 
kas nepastarpināti tiek izmantoti cilvēku 
labklājības nodrošināšanai” (Boyd and 
Bandhaf 2007; Fisher et al. 2008).



Ekosistēmas pakalpojumi
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Ekosistēmu pakalpojumu saikne ar 
socio-ekonomisko sistēmu

EKOSISTĒMAS SOCIO-EKONOMISKĀ 
SISTĒMAEkosistēmu pakalpojumifunkcijas

Dabas 
daudz-
veidība

Ģenētiskā 
daudzveidība

Sugu 
daudzveidība

Biotiskā 
mijiedarbība

Īpašības

SISTĒMA

Cilvēka labklājība

Labumi
- pārtika, tīrs ūdens, gaiss; 
- veselība, drošība;
- prieks, laime

Vērtība
- ekonomiskā;
- veselības vērtība;
- sociālās vērtības u.c.

Ekosistēmu pakalpojumifunkcijas

Avots: Ecosystem Services and Biodiversity; EU, 2015. 5

Bio-fizikālā
struktūra

Ekoloģiskie 
procesi

Stāvoklis – pašreiz un nākotnē

Atbilde

- institūcijas, bizness;
- Politika (lauksaimniec. 

mežsaimniecība, zivju, 
vides u.c. jomas

- Īpašnieki un lietotāji

Izmaiņas



Ekosistēmu sniegtie pakalpojumi

Ekosistēmu pakalpojumi

Nodrošināšanas Regulēšanas un 
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Nodrošināšanas 
pakalpojumi

Regulēšanas un 
atbalsta 

pakalpojumi

Kultūras 
pakalpojumi



Ekosistēmu pakalpojumu grupas I

Nodrošināšanas pakalpojumi

enerģija 
(biomasas enerģija izejmateriālipārtika un 

dzeramais ūdens
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(biomasas enerģija 
un mehāniskā 

enerģija)

dzeramais ūdens



Pārtika & ūdens
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Pārtika & ūdens
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Pārtika & ūdens
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Izejmateriāli
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Izejmateriāli
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Izejmateriāli
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Enerģija
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Enerģija
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Enerģija
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Enerģija
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Enerģija
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Ekosistēmu pakalpojumu grupas II

Regulēšanas un atbalsta 
pakalpojumi:pakalpojumi:

klimata apputeksnēšana, dažādu vielu aprite –
ūdens, gāzu, 
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regulācija
apputeksnēšana, 

augsnes 
veidošanās

ūdens, gāzu, 
cieto daļiņu 
saistīšana 

un akumulēšana



Regulēšanas un atbalsta 
pakalpojumi

Apmēram 1/3 pasaules 
CO2 ir deponēts mitrājosCO2 ir deponēts mitrājos

Palienes ir nozīmīgas 
palu un plūdu 
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palu un plūdu 
mazināšanai



Regulēšanas un atbalsta 
pakalpojumi

Apmēram 1/3 pasaules 
CO2 ir deponēts mitrājosCO2 ir deponēts mitrājos

Palienes ir nozīmīgas 
palu un plūdu 
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palu un plūdu 
mazināšanai



Regulēšanas un atbalsta 
pakalpojumi

Apmēram 1/3 pasaules 
CO2 ir deponēts mitrājosCO2 ir deponēts mitrājos

Palienes ir nozīmīgas 
palu un plūdu 
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palu un plūdu 
mazināšanai



Regulēšanas un atbalsta 
funkcijas - plūdi
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Regulēšanas un atbalsta 
funkcijas - plūdi
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Ekosistēmu pakalpojumu grupas III

Kultūras pakalpojumi:

garīga mijiedarbība 
ar ekosistēmu –
dabas simboliskā un 
garīgā vērtība; 

fiziska un intelektuāla 
mijiedarbība ar ekosistēmu – augu 
un dzīvnieku izmatošana 
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garīgā vērtība; 
svētvietas.

eksperimentos, ainavu baudīšana, 
dabas izglītība, izglītošana, 
kultūras un dabas mantojums; 
rekreācija un atpūta; radošā 
iedvesma u.c.;



Kultūras funkcijas
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Kultūras funkcijas
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Kultūras funkcijas
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Kultūras funkcijas
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Kultūras funkcijas
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Kāpēc ekosistēmu pakalpojumi ir jāvērtē?

- ES bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2020. gadam 5. 
darbība - visām ES dalībvalstīm:

1)līdz 2014. gadam savu teritoriju robežās bija jāveic ekosistēmu 
un to sniegto pakalpojumu kartēšana un novērtēšanaun to sniegto pakalpojumu kartēšana un novērtēšana

2)līdz 2020. gadam ir jānovērtē to ekonomiskā vērtība.

-Šie mērķi atbilst arī Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 
līdz 2030. gadam, kas kā vienu no stratēģiskajiem mērķiem izvirza 
„kļūt par līderi ES dabas kapitāla saglabāšanā, palielināšanā un 
ilgtspējīgā izmantošanā”.

Šī mērķa sasniegšanai ir identificēti arī potenciālie risinājumi: 
nacionālā dabas kapitāla novērtēšana un dabas kapitāla pieejas nacionālā dabas kapitāla novērtēšana un dabas kapitāla pieejas 
integrēšana vides, ekonomikas, telpiskās un reģionālās attīstības un 
zemes politikās. 

-Turklāt arī vidēja termiņa Nacionālais attīstības plāns (2014-
2020) paredz dabas kapitāla ilgtspējīgu apsaimniekošanu un 
izmantošanu.
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Ekosistēmu pakalpojumi – dabas 
kapitāla daļa!

Dabas kapitāls

Atjaunojamie 
resursi

Neatjaunojamie 
resursi

Ekosistēmu 
pakalpojumi
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Avots: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam



Ekosistēmu pakalpojumu vērtība

Iedala divas ekosistēmu pakalpojumu 
vērtības:vērtības:

- noderīgā vērtība, vērtība, ko piešķir 
cilvēks, izmantojot dabu savu vajadzību 
apmierināšanai, eksistences nodrošināšanai;

- patiesā vērtība, kas izriet no pieņēmuma, 

33

- patiesā vērtība, kas izriet no pieņēmuma, 
ka dabai ir “pašai savas tiesības” uz “savu 
eksistenci”, neatkarīgi no tā, vai cilvēki no 
tās gūst kādu labumu.



Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana

Nosakot ekosistēmu pakalpojumu noderīgoNosakot ekosistēmu pakalpojumu noderīgo
vērtību, veic ekosistēmas pakalpojumu:

- biofizikālo novērtējumu (ekosistēmas 
struktūru un funkcijas);

- sociālo novērtējumu (sabiedrībai nozīmīgu 
ekosistēmu pakalpojumu noskaidrošana); 

34

ekosistēmu pakalpojumu noskaidrošana); 
- ekonomisko novērtējumu (ekosistēmas 

pakalpojumu vērtības izteikšana naudā).



Ekosistēmu pakalpojumi
Jaunķemeru piemērs - kartējums

Ekosistēmas un to sniegtie pakalpojumi. LV. 35



Ekosistēmu pakalpojumi
Jaunķemeru piemērs – biotopu vērtējums

Ekosistēmas un to sniegtie pakalpojumi. LV. 36



Ekosistēmu pakalpojumi
Jaunķemeru piemērs – nodrošinājuma 
pakalpojumi

Ekosistēmas un to sniegtie pakalpojumi. LV. 37



Ekosistēmu pakalpojumi
Jaunķemeru piemērs – regulējošie pakalpojumi

Ekosistēmas un to sniegtie pakalpojumi. LV. 38



Ekosistēmu pakalpojumi
Jaunķemeru piemērs – kultūras pakalpojumi

Ekosistēmas un to sniegtie pakalpojumi. LV. 39

Avots: http://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/rezultati_un_publikacijas1/ekosistemu_pakalpojumu_kartesana/#Nosl zin



LIFE Ekosistēmu pakalpojumi
Jaunķemeru piemērs – EP integrētais 
novērtējums (vid.EPi= vid.EPN+ vid.EPR+ vid.EPK)

Ekosistēmas un to sniegtie pakalpojumi. LV. 40



Ekosistēmu pakalpojumu 
ekonomiskā vērtība

Kopējā 
ekonomiskā 

vērtība

Izmantošanas 
vērtība

Ar izmantošanu 
nesaistīta 
vērtība
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Tiešā 
izmantošanas 

vērtība

Netiešā 
izmantošanas 

vērtība

Iespējamās 
izmantošanas 

vērtība

Pastāvēšanas 
vērtība

Saglabāšanas 
vērtība



Paldies par uzmanību!
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