Uzraudzības grupas sanāksme 13.11.2018.
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PROGRAMMA
Reģistrācija
Atklāšana, darba kārtības apstiprināšana.
Projekta LIFE REstore kopējais progress.
Projekta sociālekonomiskā ietekme uz vietējo ekonomiku un iedzīvotājiem.
LIFE REstore komunikācija.
Īss ieskats izmēģinājumu teritorijās - dabas liegums ‘’Laugas purvs’’ un Ķemeru
tīrelis/no maija līdz novembrim.
SEG emisijas no mitrzemēm.
Aktuālā informācija par SEG emisiju mērījumu rezultātiem projektā LIFE REstore.
Degradēto kūdrāju Latvijā inventarizācijas kopsavilkums. Ģeoloģiskās un
hidroloģiskās izpētes rezultāti. Aktuālā informācija par veģetācijas izpēti 2017. un
2018.gadā.
Publiski pieejama degradēto kūdrāju datu bāze.
Kafijas pauze
Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskais novērtējums.
Degradēto kūdrāju apsaimniekošanas optimizācijas modelis.
Degradēto kūdrāju rekultivācijas scenāriji.
Kopsavilkums, nākošie soļi.
Izvēles kārtībā:
Dalība izbraukumā uz Laugas purvu - kūdras dambju būvdarbu apskate
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Progress no 21. maija līdz 13. novembrim

Projekta vadība
• Atskaites periodā vadības
struktūra nav mainījusies
• Plānots, ka Uzraudzības
grupa tiekas 2 x gadā
• Grozījumi Sadarbības
līgumā ar BK ar mērķi
optimizēt D2 un C3
aktivitāšu (daļu) ieviešanu
• PV tiekas reizi
mēnesī/ceturkšņa
ziņojumi
• tematiskās grupas (C3)
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No 21. maija līdz 13. novembrim
EASME iesniegts
2.Progresa ziņojums
(1.07.2017-30.06.2018):
• saskaņots ziņojuma
projekts
• tajā iestrādāti komentāri
• Un atbildēti EASME
jautājumi pēc VDP
ziņojuma
02. un 12.oktobrī
• notikusi ikgadējā projekta
monitoringa sanāksme

•
•
•
•

•

pilnībā nokomplektēta
jaunā komanda
aktualizēts laika grafiks un
darba plāns
zināma inventarizācija
projekta 24 aktivitātēs
karstā un sausā vasara
(izmēģinājuma teritorijas!)
un ir sācies projekta
noslēdzošais 4. gads
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2.Progresa ziņojums
• 2.Progresa ziņojums noslēdza 4 aktivitātes:
A5, A6, C1 un C2
• tai skaitā vizualizēta A5 datu bāze
• 3 no tām tika prezentētas 20.septembra seminārā
• Kopā pabeigtas 7 no 24 aktivitātēm (A1, A2, A3
aktivitātes noslēgtas ar 1. Progresa ziņojumu)
• Būtisks progress A4, C3, C4, D1, D2, E1-E4
• 2.audita etaps
• Pagājuši 38 no 48 mēnešiem
• Daudz ir izdarīts, un daudz vēl jādara
6

Izmēģinājuma teritorijas (C4)
Laugas dabas liegums
▪ Rekultivācijas scenārija ieviešana pēdējā
projekta izmēģinājumu teritorijā –
hidroloģiskā līmeņa stabilizācija Laugas
purvā –izaicinājums
▪ būvnieku meklējumos
▪ budžetā
▪ sabiedrības iesaistīšanas jautājumos
Ķemeri – eksperimenti tiek turpināti

Inventarizācijas kopsavilkums (A5)

8

Degradētie kūdrāji 18 010 ha

Lielais Ķemeru tīrelis
Platība→ 6192 ha
• «Mērogam» var salīdzināt ar Lielā
Ķemeru tīreļa platību
• Degradētie kūdrāji 18 010 ha→ 3x
Lielie Ķemeru tīreļi platības ziņā

LIFE REstore projekta noslēguma gads:
līdz 2019 augustam
•

•
•
•
•
•

Optimizācijas modelis – tika pagarināts
pabeigšanas termiņš, lai nodrošinātu augstu
nodevuma kvalitāti
SEG emisiju mērījumu noslēgums un SEG
emisiju uzskaites metodoloģijas aprobācija
Rekomendācijas rekultivācijas scenārijiemieguldījums Kūdras stratēģijā
REstore grāmata
Semināri un izglītojošas aktivitātes
LIFE REstore noslēguma konference 13. un
14.jūnijā
1
0

Budžeta sadaļa
Budgeted costs in €*

Budget breakdown categories

1. Personnel
2. Travel and subsistence
3. External assistance

Costs incurred from the
start date to 30/06/2018 in
€

939490

692996

80649

36620

630646

450311

%
of Budget**
73,8
45,4
71,4

4. Durable goods
Infrastructure
Equipment
Prototype

5. Land purchase / long-term lease
6. Consumables

27564

7. Other Costs
8. Overheads

32992

TOTAL

116977
1828318

27,8
2660
2,3
83317
71,2
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1273575
69,7
7671

Kopsavilkumā:
•
•
•

•
•

Turpmāko 10 mēnešu laikā jārealizē un jāpabeidz
kopā 17 aktivitātes
Daļu no tām var uzsākt pēc noteiktas aktivitātes
pabeigšanas
Ar komandas ieinteresētību projektā, ar ekspertu
profesionalitāti, ievērojot aktualizēto projekta laika
grafiku, ticam, ka projekta mērķi tiks sasniegti līdz
2019.gada augustam
Uzraudzības grupas atbalsts turpinās būt ļoti
nozīmīgs elements
Plānojam vēl vienu Uzraudzības grupas sanāksmi
2019. gada vēlā pavasarī

restore.daba.gov.lv

Paldies!

@LIFE_REstore
LIFE REstore
liferestorelv
LIFE REstore

Aktivitātes tiek īstenotas ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda
administrācijas finansiālu atbalstu projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga
izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros.
Informācija satur tikai projekta LIFE REstore īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo
uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.
LIFE Restore | LIFE14 CCM/LV/001103

