
 

  

Seminārs un diskusiju forums  
“Sadarbība un pieredzes apmaiņa ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā Latvijā” 

 

LIFE+ programmas projekti  
„Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un 

pārvaldībā” - LIFE EcosystemServices (Nr. LIFE13 ENV/LV/000839)  
„Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai” - LIFE Viva Grass (Nr. LIFE13 ENV/LT/000189) un 

Eiropas Savienības Horizonts 2020 izpētes un inovācijas programmas projekts 
“Ekosistēmu pakalpojumu kartēšana kā atbalsts politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā” - ESMERALDA 

 

2017.gada 27.oktobris, Eiropas Savienības māja Rīga, Aspazijas bulvāris 28, 2. stāvs, 

http://esmaja.lv/content/kaminzale-2stava 

Dienas kārtība 

10.15 -10.30 Reģistrācija un kafija 

10.30-10.40 
Semināra atklāšana 

Inga Hoņavko, Dabas aizsardzības pārvalde  

10.40-11.20 

Attīstības scenāriju izvērtēšanas iespējas, balstoties uz ekosistēmu pakalpojumu ekonomisko 
novērtējumu  

- Piekrastes ekosistēmas, LIFE EcosystemServices, Aija Peršēvica, Baltijas Krasti 

11.20-11.40 
Projekta ietekmes monitorings, ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma izmantošana  

- Piekrastes ekosistēmas, LIFE EcosystemServices, Inga Hoņavko, Dabas aizsardzības pārvalde 

11.40-12.20 

Ekosistēmu pakalpojumu pieeja ilgtspējīgai pārvaldībai 
- Piekrastes ekosistēmas, LIFE EcosystemServices, Sabīne Zāģere, Baltijas krasti, konsultante telpiskās 
attīstības plānošanas jomā 

Jautājumi, diskusija 

12.20-13.20 Pusdienu pauze 

13.20-15.00 

Latvijas pieredze ekosistēmu pakalpojumu kartēšanā un novērtēšanā 

- Purvu ekosistēmas – ekosistēmu pakalpojumu novērtējums Dabas liegumam “Laugas purvs”, LIFE 
REstore, Juris Pētersons, Baltijas Krasti 

- Meža ekosistēmas – mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem – 
pētījuma aktualitātes 2017. gadā, Zane Lībiete, SILAVA 

- Zālāju ekosistēmu pakalpojumu kopas un to kartēšana, LIFE Viva Grass, Ivo Vinogradovs, LU 

- Iedzīvotāju iesaiste zālāju ekosistēmu pakalpojumu kartēšanā un vērtēšanā, LIFE Viva Grass,  

Anda Ruskule, BEF 

- Jaunas pieejas jūras ekosistēmu pakalpojumu kartēšanā, BASMATI projekts, Solvita Strāķe, LHEI 

Jautājumi, diskusija 

15.00-15.45 

Starpvalstu sadarbības iespējas ekosistēmu pakalpojumu jomā 

- Eiropas sadarbības platformu un projektu aktualitātes: ESMERALDA, OPPLA, EPS, IPBES,  

Kristīna Veidemane, BEF 

- Jautājumi un diskusija par turpmākajām sadarbības iespējām Latvijas un starptautiskā mērogā  

15.45-16.00 Noslēguma diskusija un citi jautājumi 

16.00 Semināra noslēgums  
 
 
 
 

Pasākums notiek ar Eiropas Savienības 
Horizonts 2020 izpētes un inovācijas 
programmas, LIFE finanšu instrumenta, un 
Latvijas Vides aizsardzības fonda 
administrācijas atbalstu 
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