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PATSTĀVĪGĀ ZIŅOJUMA IEVADS UN PAMATOJUMS

Klimata pārmaiņas būtiski ietekmēs zvejas produktu pieejamību un tirdzniecību, kam var būt 
nozīmīgas ģeopolitiskas un ekonomiskas sekas, jo īpaši valstīs, kuras visvairāk atkarīgas no 
zivsaimniecības. Aplēsts, ka līdz 2050. gadam jūras reģionos maksimālās nozvejas iespējas 
ekskluzīvajās ekonomikas zonās pasaulē samazināsies par 2,8 % līdz 5,3 %.
Lai gan pasaules mērogā šis rādītājs nav īpaši liels, ietekme reģionālā mērogā ir daudz lielāka, 
jo prognozētās nozvejas iespēju izmaiņas dažādos reģionos ievērojami atšķiras.

Mijiedarbība starp ekosistēmu pārmaiņām un šīs problēmas pārvaldības risinājumiem ir 
būtiska, lai līdz minimumam samazinātu nelabvēlīgo ietekmi un maksimāli izmantotu 
iespējas, ko var radīt klimata pārmaiņas.
Pielāgošanās klimata pārmaiņām jāveic zivsaimniecības daudzveidības kontekstā, ar to 
saskaņā īstenojot jebkādus vajadzīgos papildu pasākumi vai darbības, lai cīnītos pret klimata 
pārmaiņām, un vienlaikus integrējot globālo pārvaldību. Jāatzīst, ka daži no šiem 
pasākumiem prasīs institucionālus pielāgojumus.

Lai gan ūdens sistēmas aizņem vairāk nekā divas trešdaļas no Zemes virsmas, pašreiz 
pieejamās informācijas apjoms par klimata pārmaiņu ietekmi ir salīdzinoši neliels, un daudzas 
teorijas un hipotēzes joprojām ir diskusiju temats.
Saldūdens sistēmas arī ir cieši saistītas ar klimatu, jo tās var ietekmēt saistītos atmosfēras 
procesus un norādīt uz klimata pārmaiņām.
Saldūdens sistēmas ir vienas apdraudētākajām uz planētas, jo daudzējādā ziņā cieš no 
antropogēnās ietekmes. Hidroenerģijas infrastruktūra, ūdens izmantošana apūdeņošanai un 
zemes izmantošana lauksaimniecībai izraisa ūdenstilpju fragmentāciju, plūsmas režīmu maiņu 
un palieņu un mitrāju pakāpenisku nodalīšanu no upēm, kas tos apūdeņo (piemēram, Po un 
Adrijas jūras augšteces gadījums). Paredzams, ka šie stresa faktori turpinās dominēt, pieaugot 
cilvēku pieprasījumam pēc zvejas resursiem, paplašinoties urbanizācijai un lauksaimniecībai, 
kā arī palielinoties klimata pārmaiņām.

Piemēram, ļoti iespējams, ka Vidusjūras reģionā palielināsies augsnes siltums, aizvien biežāk 
būs karstuma viļņi un samazināsies nokrišņu daudzums, izmainot ūdens cirkulāciju, 
paaugstinot jūras līmeni un ietekmējot ziemas klimatu reģionālā līmenī.
Meridionalizācija (aukstūdens sugu klātbūtne ziemeļu reģionos) un tropikalizācija 
(svešzemju tropisko sugu izplatība) Vidusjūrā, kā arī vidusjūrizācija (Vidusjūras sugu 
pieaugums) Melnajā jūrā palielinās globālās sasilšanas dēļ, un tam var būt gan pozitīva 
ietekme |(iespējams, ilgtermiņā), gan negatīva ietekme uz zvejniecību.
Iespējams, ka dienvidu un dienvidaustrumu jaunattīstības valstīs zvejas krājumu 
neaizsargātība pret klimata pārmaiņām būs lielāka, ņemot vērā šo valstu lielāku pakļautību 
globālajai sasilšanai un svešzemju sugu ienākšanai un to, ka šīm valstīm ir lielākas grūtības 
pielāgoties pārmaiņām.
Mazapjoma zvejas jomā un ar to saistītās zvejnieku kopienās radīsies jaunas iespējas, kuru 
nozvejas un ekonomisko dzīvotspēju varētu palielināt jaunas potenciāli komerciālas sugas, 
kuru patēriņš būtu jāveicina. Svešzemju sugu ienākšana, protams, radīs problēmas 
zvejniecībām, kuras pārsvarā zvejo vietējās sugas.
Daudzu reģionālo iniciatīvu mērķis ir ieviest īstermiņa pasākumus, ar ko novērstu pašreizējās 
zvejniecības un ekosistēmu problēmas, plānojot vidēja termiņa un ilgtermiņa darbības nolūkā 
pielāgoties klimata pārmaiņu ietekmei. Šajā ziņā ārkārtīgi svarīgas ir pārrobežu pētniecības un 
pārvaldības stratēģijas, jo īpaši saistībā ar cīņu pret NNN zveju.
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Lai risinātu pielāgošanās problēmas, ir jāizprot gan vidiskā, gan ekonomiskā neaizsargātība 
un jāapzina galvenie izraisītājfaktori un vispārējā pakļautība klimata pārmaiņām. Ir grūti 
paredzēt, kas nākotnē notiks klimata pārmaiņu dēļ, taču negatīvo ietekmi var ierobežot, 
samazinot nozares ievainojamību un stiprinot pasākumus nolūkā līdz minimumam samazināt 
pārmaiņu radītās sekas.

Kopumā tāda akvakultūras telpiskā plānošana un pārvaldība, kas būtu saskaņā ar ekosistēmas 
pieeju, varētu stiprināt akvakultūras pielāgošanās spējas, jo īpaši vietējā līmenī. Tādēļ ir 
jāizprot riski attiecīgā telpiskā un laika mērogā un prioritāte jāpiešķir vissvarīgākajiem 
aspektiem, kā arī jāizstrādā un jāuzlabo pārvaldības pasākumi un plāni šo risku novēršanai, 
izmantojot līdzdalības pieejas un labāko pieejamo informāciju.
Lai novērstu ekstremālus notikumus un katastrofas, sagatavotos tām un mazinātu to ietekmi 
uz zivsaimniecības un akvakultūras nozari, ir steidzami jāveic apjomīgi ieguldījumi katastrofu 
riska mazināšanas un pielāgošanās pasākumos, lai veicinātu klimatnoturību (piemēram, 
saistībā ar jūras drošību un klimatnoturīgu infrastruktūru). Zivsaimniecības un akvakultūras 
nozarē pienācīgai ūdens ekosistēmas veselības ņemšanai vērā ir būtiska nozīme, lai pielāgotos 
klimata pārmaiņām un mazinātu katastrofu risku.
Lai mazinātu visneaizsargātāko grupu pakļautību klimata pārmaiņām, ļoti svarīgi ir arī citi 
neaizsargātības mazināšanas pasākumi, piemēram, apdrošināšanas un sociālās aizsardzības 
shēmas.

IZKLĀSTS PAR ZIVSAIMNIECĪBAS UN AKVAKULTŪRAS NOZARES NOZĪMI: 
KLIMATA PĀRMAIŅU IETEKME

Pasaules mērogā zivsaimniecība un akvakultūra sniedz būtisku ieguldījumu pārtikas 
nodrošinājumā un ir iztikas avots miljoniem cilvēku.
Jūras nozvejas apjoms kopš 20. gadsimta astoņdesmito gadu beigām ir bijis salīdzinoši 
nemainīgs, un iekšzemes zvejas pieaugums ir bijis neliels. Tas nozīmē, ka ražošanas 
pieaugumu akvakultūrā lielā mērā ir izraisījis aizvien lielāks vienā gadā vidēji patērētais 
kopējais zivju produktu daudzums. Darbaspēka ziņā abās nozarēs gan tieši, gan netieši ir 
nodarbināti aptuveni 200 miljoni cilvēku. Sieviešu īpatsvars ir aptuveni 19 % no primārajā 
sektorā nodarbinātajiem, bet tas var sasniegt 50 %, ja ieskaita arī sekundāro sektoru. Līdz ar 
to daudzos piekrastes, upju, salu un iekšzemes reģionos ļoti svarīgs ir pārtikas nodrošinājums 
un iztikas līdzekļi, ko sagādā zvejniecība un akvakultūra.

Pēdējās desmitgadēs ievērojami pieaugusi zvejas un akvakultūras produktu ražošana, 
tirdzniecība un patēriņš, lai gan pēdējos gados šis temps ir palēninājies, turklāt, mazinoties 
nozvejai, ir palielinājusies ražošana akvakultūrā. Zivis ir nozīmīgs proteīnu avots daudzās 
valstīs, jo īpaši mazās jaunattīstības valstīs, kurās zivju īpatsvars ir 50 % vai vairāk no 
uzņemtajiem dzīvnieku izcelsmes proteīniem. Turklāt zivis un zivsaimniecības produkti ir 
svarīgs uzturvielu un mikroelementu avots, tostarp vitamīnu, dažādu minerālvielu un omega-3 
taukskābju avots. Aplēsts, ka pasaulē 36 % no kopējās zivju produkcijas tiek eksportēti, un 
līdz ar to zivju un zivsaimniecības produkti ir starp visplašāk tirgotajām pārtikas precēm 
pasaulē. Tas nozīmē, ka nozari var uzskatīt par globalizētu, taču ražošana parasti ir 
koncentrēta dažās valstīs un reģionos, jo īpaši attiecībā uz iekšzemes zveju un akvakultūru.

Paredzams, ka klimata pārmaiņas izraisīs izmaiņas zvejas un akvakultūras produktu 
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pieejamībā un tirdzniecībā, kas varētu būtiski ietekmēt ģeopolitiku un ekonomiku, kā arī 
pārtikas nodrošinājumu, jo īpaši valstīs, kuras visvairāk ir atkarīgas no šo produktu nozares un 
kuru iedzīvotājiem tā nodrošina iztikas līdzekļus. Saasinoties šai klimata pārmaiņu radītajai 
ietekmei un pieaugot iedzīvotāju skaitam, visticamāk, ka nākamajās desmitgadēs palielināsies 
pieprasījums un, iespējams, pieaugs cenas. Taču, ja cenas paaugstināsies, var samazināties 
globālais zivju patēriņš. Tajā pašā laikā, ja pieaug cenas, tam būtu jāstimulē zivsaimniecībā 
un akvakultūrā nodarbinātos palielināt ražošanu un efektivitāti.

Paredzams, ka klimata pārmaiņu ietekme uz mazajiem zvejniekiem vairākos reģionos būs 
smagāka, taču pastāv arī iespēja, ka izmaiņas resursu izplatībā var viņiem radīt jaunas 
iespējas.
Tiek uzskatīts, ka Vidusjūras un Melnās jūras reģiona dienvidu un dienvidaustrumu 
jaunattīstības valstis ir vairāk pakļautas pārmaiņām un tām ir mazākas pielāgošanās spējas, un 
līdz ar to tās ir neaizsargātākas pret klimata pārmaiņām. Visi šie piemēri rāda, cik svarīgas ir 
pielāgošanās spējas vai šo spēju ierobežotība, kas ir galvenais neaizsargātības iemesls.

Paredzamās resursu izplatības izmaiņas varētu radīt jaunus vai saasināt esošos zvejas 
konfliktus starp kaimiņvalstīm, ja augstvērtīgu sugu izplatība pārsniedz valstu vai EEZ 
(ekskluzīvās ekonomikas zonas) robežas un iesniedzas tāljūrā. 
Ja zvejas resursi ir kopīgi vai pārsniedz starptautiskās robežas, izmaiņas resursu izplatībā 
varētu novest pie domstarpībām par kvotām, kas ir labs piemērs tam, ka ir vajadzīga elastība 
gan valstu, gan starptautiskajā pārvaldībā un kvotu sadalē, lai uz šādām izmaiņām reaģētu ātri 
un atbildīgi.

IESPĒJAMIE RISINĀJUMI KLIMATA PĀRMAIŅU PROBLĒMAI: POLITIKAS 
PIEEJA

Risinot klimata pārmaiņu problēmu, ir svarīgi atzīt, ka klimata pārmaiņas nav vienīgais zvejas 
sistēmas apdraudējums vai stresa faktors, bet gan vēl viens — iespējams, neatgriezenisks — 
no daudziem tradicionāliem stresa faktoriem. Šie faktori ietver, piemēram, piesārņojumu, 
dzīvotņu izzušanu, cīņu par dzīves telpu un vides mainīgumu.
Kā jau minēts, pielāgošanās klimata pārmaiņām ir jārisina globālās pārvaldības kontekstā.

Daži konkrēti risinājumi varētu būt šādi:
• plašāka kopienā balstītu pieeju izmantošana,
• alternatīvu iztikas līdzekļu radīšana,
• spēju veidošana, lai dažādos veidos uzlabotu izturētspēju un mazo zvejnieku un mazapjoma 
zvejas darbībās iesaistīto personu ekonomisko stabilitāti, piemēram, nodrošinot labāku 
piekļuvi kredītiem, mikrofinansējumam, apdrošināšanas pakalpojumiem un ieguldījumiem.

Dažu šo pasākumu īstenošanai ir vajadzīgi institucionāli pielāgojumi, lai ieviestu jaunus 
pārrobežu procesus, atvieglinātu pārorientēšanos uz primārajām mērķsugām, kā arī pielāgotos 
izmaiņām laikā, kad zivsaimniecības nozarē notiek resursu papildināšanas procesi. Tā kā 
aizvien biežāk var notikt ekstremāli atgadījumi, būtu jāapsver arī pasākumi, ar ko uzlabotu 
agrīnās brīdināšanas sistēmas, drošību jūrā un aizsargātu ar zveju saistītas infrastruktūras, 
piemēram, padarītu drošākas ostas, izkraušanas vietas un tirgus.
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AKVAKULTŪRA

Akvakultūra dod arvien lielāku ieguldījumu globālajā zivju, vēžveidīgo, gliemju un 
adatādaiņu produktu ražošanā, tādējādi sniedzot iztikas līdzekļus, pārtikas nodrošinājumu un 
uzturu miljoniem cilvēku. Palīdzot apmierināt augošo pieprasījumu pēc šiem produktiem, 
akvakultūra arī bremzē cenu pieaugumu, ko citādi radītu aizvien lielākā plaisa starp 
piedāvājumu un pieprasījumu.
Klimata pārmaiņas var gan tieši, gan netieši ietekmēt akvakultūru un ne tikai īstermiņā, bet arī 
ilgtermiņā. Īstermiņa ietekme, piemēram, ietver ražošanas zudumus un infrastruktūras 
bojājumus, ko var nodarīt ekstremāli notikumi, tādi kā plūdi, paaugstināts slimību, kaitīgo 
organismu un ūdens ziedēšanas risks, kā arī nelabvēlīgu audzēšanas apstākļu dēļ var 
mazināties ražošanas apjoms. Ilgtermiņa ietekme var izpausties kā mazāka pussavvaļas sugu 
pieejamība un mazāks nokrišņu daudzums, kā rezultātā var pieaugt konkurence par piekļuvi 
saldūdenim. Temperatūras un nokrišņu daudzuma izmaiņas, apskābekļošanas problēmas un 
jūras līmeņa celšanās cita starpā ietekmēs akvakultūras nozari ilgtermiņā, sākot no 
atsevišķiem uzņēmumiem līdz pat kopējai lauksaimniecības sistēmai gan valsts, gan pasaules 
līmenī.

KLIMATA IZRAISĪTU EKSTREMĀLU NOTIKUMU UN KATASTROFU IETEKME

Pieaugot ekstremālu notikumu biežumam un katastrofu iespējamībai, steidzami jāiegulda 
saskanīgos un visaptverošos pielāgošanās un katastrofu riska mazināšanas pasākumos, kā arī 
jābūt gataviem reaģēšanai uz klimata katastrofām un to seku likvidēšanai zivsaimniecības un 
akvakultūras nozarē. Līdz ar to no reaģējošas pārvaldības, kas notiek pēc katastrofām, būtu 
jāpāriet uz proaktīvu pārvaldību, riska mazināšanu un citu klimata apdraudējumu novēršanu.

PĀRTIKAS NODROŠINĀJUMS UN ŪDENSDZĪVNIEKU VESELĪBA

Klimata pārmaiņas cita starpā izmaina ūdens temperatūru, pH līmeni un sāļumu, kā arī biežāk 
vērojami ekstremāli laikapstākļi un tie ir postošāki, kas var ietekmēt pārtikas nodrošinājumu. 
Piemēram, ir konstatēts, ka patogēno baktēriju straujie vairošanās tempi jūras vidē paaugstina 
ūdens temperatūru, savukārt sezonalitātes un citu vidisko apstākļu izmaiņas var ietekmēt 
kaitēkļu un vairāku ar pārtiku pārnēsājamu vīrusu izplatību. Vides izmaiņas var ietekmēt arī 
to, kā izmainās ar pārtiku pārnēsājamu parazitāro saimniekorganismu populācija. 
Tā kā šādas klimata pārmaiņas ietekmēs nodrošinātību ar pārtiku, ir jāmaina pašreizējās riska 
novērtēšanas pieejas attiecībā uz pārtikas nodrošinājumu.
Klimata pārmaiņas būtiski apdraud arī dzīvnieku veselību. Akvakultūras attīstības rezultātā 
ražošana kļūst intensīvāka, lai nodrošinātu ekonomikas ilgtspēju, taču intensīvāka ražošana 
palielina slimību uzliesmojumu risku un kļūst aizvien grūtāk šo problēmu kontrolēt. Klimata 
pārmaiņas būtiski saasina šīs problēmas un riskus. Tās var ietekmēt ražošanas vidi, piemēram, 
patogēnu klātbūtni un virulenci, kultivēto organismu uzņēmību pret patogēniem un infekcijām 
un pārneses risku no ražošanas sistēmām ekstremālu notikumu apstākļos.
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PIELĀGOŠANĀS ZIVSAIMNIECĪBAS UN AKVAKULTŪRAS NOZARĒ

Zivsaimniecības un akvakultūras nozares sociālekonomisko un ekoloģisko sistēmu 
dzīvotspēja un ilgtspēja būs atkarīga no to spējas pielāgoties pašreizējām un turpmākajām 
klimata pārmaiņām un to radītajam apdraudējumam. Efektīvu pielāgošanos var plānot un 
īstenot tikai tad, ja ir pietiekama informācija par esošajiem un paredzamajiem riskiem un 
apdraudējumiem. Katrs konkrētais zvejniecības uzņēmums un akvakultūras kopiena vai 
uzņēmums pastāv konkrētā ģeogrāfiskajā, vides, institucionālajā un sociālekonomiskajā 
kontekstā, kas, visticamāk, ir unikāls, un līdz ar to katram no tiem būs jātiek galā ar 
atšķirīgiem un unikāliem riskiem un ievainojamības izpausmēm. Tāpēc pielāgošanās klimata 
pārmaiņām jāsāk ar labu izpratni par attiecīgo zivsaimniecības vai akvakultūras sistēmu un 
precīzi jānovērtē pašreizējās klimata svārstības un iespējamās izmaiņas nākotnē un to ietekme 
uz vidi un cilvēkiem.

Visi pielāgošanās un klimata pārmaiņu mazināšanas centieni būtu jāplāno un jāīsteno, pilnībā 
ņemot vērā šo sarežģītību un to, ka jebkura jauna rīcība ietekmēs ne vien pasākumu tūlītējos 
mērķus, bet arī visu sistēmu. Ja tas netiks izdarīts, varētu būt, ka pasākumi nebūs nedz 
efektīvi, nedz rezultatīvi un pielāgošanās var neizdoties. Šādas neefektīvas un slikti plānotas 
pielāgošanās sekas varētu saasināt klimata pārmaiņu ietekmi, savukārt ar piemērotiem 
pielāgošanās pasākumiem ietekmi varētu būtiski mazināt.
Bez tam noteikti jāatceras, ka zivsaimniecība un akvakultūra ir iztikas avots miljoniem 
cilvēku, kuri cenšas saglabāt normālu dzīves līmeni visā nozarē. Šie cilvēki ir 
visneaizsargātākie pret klimata pārmaiņu ietekmi papildus jau tā daudzajiem apdraudējumiem 
un šķēršļiem, ar ko viņiem nākas saskarties ikdienā. Būs vajadzīga efektīva pielāgošanās visos 
zivsaimniecības un akvakultūras sektoros, lai stiprinātu un saglabātu produktīvas un noturīgas 
ūdens ekosistēmas un to sniegtos labumus, taču īpaša uzmanība būtu jāpievērš 
visneaizsargātākajiem, lai nozare patiešām turpinātu sniegt ieguldījumu globālo mērķu 
sasniegšanā, proti, mazināt nabadzību un uzlabot nodrošinātību ar pārtiku.
Turklāt, tā kā galvenie šo cilvēku neaizsargātības iemesli ir nabadzība un marginalizācija, ir 
būtiski izskaust nabadzību un apgādāt ar pārtiku pasaules nabadzīgos iedzīvotājus, lai 
stiprinātu viņu noturību pret klimata pārmaiņām.


