
                                                   

   

      

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” 

seminārs 

„ Dabas sniegtie pakalpojumi: to nozīme un novērtēšana” 

 
2015. gada 25.augustā, otrdienā, Saulkrastu pagastā 

kultūras namā “Zvejniekciems”  

Atpūtas ielā 1b, 1. stāva zālē 

 

                  Dienas kārtība 

10:00 - 10:15 Ierašanās, reģistrācija, kafija un tēja  

10:15-10:30 

Semināra atklāšana 

Ervīns Grāvītis, Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētājs 

Ernests Lībietis, projekta „LIFE Ekosistēmu 

pakalpojumi” vadītājs  

(Saulkrastu novada dome) 

10:30 – 11:00 Kas ir ekosistēmas un ekosistēmu 

pakalpojumi? Kā un kāpēc tie novērtējami?  

Andris Širovs, Dabas aizsardzības pārvaldes 

Pierīgas reģionālās administrācijas vadītājs  

11:00 - 11:30 Projekta "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi" 

mērķi, uzdevumi un sagaidāmie rezultāti 

Kristīne Detkova, projekta koordinatore (Dabas 

aizsardzības pārvalde) 

11:30 - 11:50 Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 

pakalpojumu savstarpējā saistība  

Egija Biseniece, bioloģe, jūras piekrastes biotopu 

eksperte 

11:50 - 12:20 Piekrastes ekosistēmu ilgtspējīgas  

apsaimniekošanas ģeoloģiskie aspekti 

Jānis Lapinskis, Latvijas Universitātes ģeoloģijas 

un ģeomorfoloģijas eksperts 

12:20-12:40 
Latvijas sabiedrības viedoklis par ekosistēmu 

pakalpojumiem un to izmantošanas veidi 

 

Jolanta Bāra, Valsts pētījumu programmas 

„Tautsaimniecības transformācija, gudra 

izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts 

un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas 

pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības 

veidošanai” projekta pārstāve 

12:40-13:40 Pusdienas  

13:40-14:00 Tūrisms un atpūta Baltijas jūras piekrastē 

kultūras ekosistēmu pakalpojumu kontekstā  
Andris Klepers, Vidzemes Augstskolas docents  

14:00 - 14:25 Aktuālās tendences ekosistēmu pakalpojumu 

novērtēšanas jomā pasaulē 

Līga Brūniņa, projekta vides ekonomiste 

(Biedrība „Baltijas krasti”) 

14:25-14:40 Jautājumi, diskusija 

 
 

14:40-15:00 Kafijas pauze  

15:00 – 16:00 
Darbs grupās, diskusijas par dizaina parka 

izveidi Saulkrastu Baltās kāpas apkārtnē 

Ernests Lībietis, projekta „LIFE Ekosistēmu 

pakalpojumi” vadītājs  

(Saulkrastu novada dome) 

Ap 16:00 

(līdz~17:30) 

Interaktīva ekskursija uz projekta 

pilotteritoriju. Ainaviskās Baltās kāpas un 

apkārtnē esošās infrastruktūras, dabas taku 

apskate, kā arī projekta talkā izveidotā kārklu 

žodziņa apskate un novērtējums. 

Normunds Līcis, Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks 

 


