
                                                   

   

      

Seminārs tiek organizēts LIFE + programmas projekta Nr. 
LIFE13 ENV/LV/000839 „Ekosistēmu un to sniegto 

pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas 

daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE 
EcosystemServices) ietvaros. Projektu līdzfinansē ES LIFE + 

programma un Latvijas vides aizsardzības fonds.  

 

Projekta „LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” 

atklāšanas seminārs 
 

 

„Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas loma ilgtspējīgā teritoriju 

pārvaldībā” 
 

2015. gada 26.februārī, Ķemeros 

Pierīgas reģionālajā administrācijā un 

dabas izglītības centrā “Meža māja”* 

 

Dabas aizsardzības pārvalde, biedrība „Baltijas krasti” un Saulkrastu novada pašvaldība aicina Jūs uz 

LIFE+ programmas projekta „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums 

dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi/LIFE 

EcosystemServices) ievadsemināru.  

Seminārs tiek rīkots ar mērķi iepazīstināt sabiedrību ar ekosistēmu pakalpojumu tematu un to 

novērtēšanas nepieciešamību, kā arī ar projektā plānotajām aktivitātēm un paredzamajiem rezultātiem. Lai 

arī Latvijā ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana ir jaunums, daudzviet Eiropā un ASV ekosistēmu 

pakalpojumu novērtējums ir būtiska lēmumu pieņemšanas sastāvdaļa, palīdzot pieņemt ilgtspējīgus 

lēmumus.   

Aicinām piedalīties piekrastes pašvaldību pārstāvjus, teritoriju attīstības plānošanas profesionāļus, dabas 

aizsardzības valsts un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, uzņēmējus, kā arī Saulkrastu un Ķemeru 

apkārtnes biedrību pārstāvjus!  

 

Lūdzam apstiprināt savu dalību seminārā līdz 2015.gada 23.februārim, rakstot uz e-pastu 

rita.jakovleva@daba.gov.lv vai zvanot pa tel. 28262608.   

 
*Nokļūšana uz „Meža māju” 

 ar auto pa Talsu (P128) vai Ventspils (A10) šoseju līdz pagriezienam uz Ķemeriem; 

 ar vilcienu Rīga – Ķemeri - Tukums līdz stacijai Ķemeri. 

 ar autobusu Nr. 6 no Slokas vai mikroautobusu Nr. 10 no TC Bulduri līdz Ķemeriem – pieturai „Meža māja”. 

 

 

Sīkāka informācija par projektu.   
 
 

 

Pasākuma programma 2.lpp. 

mailto:rita.jakovleva@daba.gov.lv
http://www.daba.gov.lv/public/lat/projekti/life_environment/ekosistemu_pakalpojumi/
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                  Dienas kārtība 

10:00 - 10:30 Ierašanās, reģistrācija, kafija un tēja  

10:30 - 10:50 Semināra atklāšana 

 

Projekta "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi" mērķi, 

uzdevumi un sagaidāmie rezultāti 

Sintija Kordule, projekta vadītāja 

(Dabas aizsardzības pārvalde) 

10:50 - 11:10 
Ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma aktualitāte 

Latvijā 

Andris Širovs, Dabas aizsardzības 

pārvaldes Pierīgas reģionālās 

administrācijas vadītājs 

11:10 - 11:30 Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas metodikas 

izstrāde un aprobācija projekta "LIFE Ekosistēmu 

pakalpojumi" pilotteritorijās Jaunķemeros un 

Saulkrastos 

Līga Brūniņa, projekta vides 

ekonomiste 

(Biedrība „Baltijas krasti”) 

 

11:30 - 12:00 Ilgtspējīgas attīstības izaicinājumi 

 

Uģis Rotbergs, Vides risinājumu 

institūta eksperts 

12:00 - 12:20 Īss ieskats " Starpvaldību bioloģiskās daudzveidības un 

ekosistēmu pakalpojumu zinātnes-politikas platformas” 

(IPBES) sanāksmes rezultātos 

Gunta Gabrāne, Dabas aizsardzības 

pārvaldes ģenerāldirektores vietniece 

 

12:20 - 12:30 Jautājumi, diskusija 

 
 

 12:30 - 13:10 Pusdienas  

   

 13:10 - 14:50 
Darbs grupās, diskusijas 

 

Kristīne Detkova, projekta 

koordinatore  

(Dabas aizsardzības pārvalde) 

Ap 15:00 

Informatīva ekskursija dabā  

Andris Širovs, Dabas aizsardzības 

pārvaldes Pierīgas reģionālās 

administrācijas vadītājs 

 

Ja plānojat piedalīties ekskursijā, aicinām saģērbties pastaigai atbilstoši.   


