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E1: LIFE REstore mājaslapa
E1 PROJEKTA MĀJASLAPA

Statuss uz 05.2018.

Indikatori pieteikumā

Vidējais skatījumu skaits mēnesī

1 154

250

Kopējais apmeklējumu skaits

3 689

10 000

!

Degradēto kūdrāju inventarizācijas
datubāze, optimizācijas modelis un eziņotāji palielinās mājaslapas
apmeklējumu

+362%

mājaslapas skatījumu skaits

Projekta komunikācija sociālajos medijos

FACEBOOK
Sekotāji: 96

TWITTER
Sekotāji: 69
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E2: LIFE REstore informatīvie materiāli
Sagaidāmie rezultāti
•
•

•

•
•
•
•

Buklets latviešu un angļu valodā - 1500 gab.
E-ziņotāji (8):
• Sagatavoti pirmie divi – par projektu un
izmēģinājumu teritorijām
• Izmantojot Mailigen sistēmu izplatīti > 440
personām; publicēti projekta mājaslapā
Publikācijas:
• Vispārējās publikācijas (6)
• Sagatavota pirmā - par SEG mērījumu pirmā
gada rezultātiem (Latvijas Radio; LSM.lv; LTV
Vides fakti)
• Zinātniskās publikācijas (3)
• Labās prakses raksti (4) – sagatavots pirmais par
sfagnu stādījumu scenāriju
Īsfilmas (10) – noslēgts līgums, notiek scenāriju izstrāde, filmēšana
Reprezentatīvie priekšmeti (4 gab.) – piezīmju bloki, zīmuļi,
pildspalvas, lietusmēteļi/telefonu maki, un reprezentatīvie apģērbi
Baneris pasākumiem - labā prakse – ieviestie scenāriji (1)
Stenda referāti, plakāti, izmēģinājumu teritoriju stendi
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LIFE REstore sfagnu ievākšanas talka –
izbraukuma seminārs
•

•

•

•

Sfagnu ievākšanas talka
(19 dalībnieki) un sfagnu
stādīšanas talka (67
dalībnieki)
Izbraukuma seminārs ar
stenda referātiem un SEG
mērījumu demonstrējumu
Plašs notikuma un LIFE
REstore atspoguļojums
medijos - 10 žurnālisti
(TV3, LNT, Latvijas Radio,
Diena, Vides vēstis,
reģionālie mediji)
Projekta identitāte – no
karogiem līdz talcinieku
cimdiem
5

E3: LIFE REstore semināri un informatīvi pasākumi
Indikatori pieteikumā
Kūdrāju inventarizācija

Rekomendācijas,
rokasgrāmata

Ekosistēmu pakalpojumu
ekonomiskais novērtējums

Konference

SEG

2019

2018
Nodevumi, laika grafiks

1

2

3

4

5

6

7

Projekta semināri
6 semināri, >25 dalībnieki
4 – visām auditorijām, 2 –
uzņēmējiem

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Plānotie LIFE REstore semināri 2018-2019
LIFE REstore semināri

1

2

Mitrāju dienas
seminārs 15.02.2018.
Latvijas Dabas
muzejā

Citi
projekta
pasākumi:

Visu laiku - projekta
rezultātu prezentācija
ārējos pasākumos
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sfagnu talka – Inventarizācijas Seminārs
izbraukuma
ekosistēmu
kūdras
seminārs
pakalpojumu
izstrādātājiem
seminārs un
Uzraudzības grupas
sanāksme

1

2

3

SEG
mērījumu
rezultātu
seminārs

Informatīvas tikšanās ar LVM, «Rīgas
meži», NVO un pašvaldībās, sadarbība
ar Latvijas Pašvaldību savienību

4

5

6

7

8

? Seminārs
lauksaimniecības,
enerģētikas
uzņēmumiem

Izglītojoši pasākumi
augstskolās un vidusskolās

Rezultātu prezentācija
ārējos pasākumos
4 pasākumi, >25 dalībnieki,
visām auditorijām
Informatīvi un izglītojoši
pasākumi pašvaldībās un
tikšanās ar NVO
10 pasākumi, >10 dalībnieki,
pašvaldībās, uzņēmējiem,
NVO
Izglītojoši pasākumi
universitātēs, skolās
6 pasākumi, >25 dalībnieki,
studenti, arī – NVO, vietējie
iedzīvotāji

Starptautiska konference
ar izbraukumu uz
izmēģinājumu teritorijām
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restore.daba.gov.lv

Paldies par uzmanību!

@LIFE_REstore
LIFE REstore
liferestorelv
LIFE REstore

Anda Zālmane
Projekta LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciāliste
Dabas aizsardzības pārvalde
+371 26 539 348
anda.zalmane@daba.gov.lv
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