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Komunikācijas aktivitāšu progress – mājaslapa un
informatīvie materiāli (kopš 05.2018.)
+321%

•

Mājaslapas vidējais skatījumu skaits mēnesī 1 053

•

Projekta publikācijas:
1. Par inventarizācijas rezultātiem (21.09.2018.)
2. Zinātniskā publikācija «Improvement of activity data for
calculation of greenhouse gas emissions from managed
wetlands» (12.2018.)
3. Par Laugas purva hidroloģiskā režīma stabilizāciju (tiek
sagatavota)
Sagatavotas 7 ziņas mājaslapā, aktīva komunikācija sociālajos tīklos
Mediju attiecības -> plaša publicitāte medijos: 24 publikācijas/ sižeti
Pabeigtas pirmās 2 īsfilmas
Uzstādīti informatīvie stendi pie izmēģinājumu teritorijām Ķemeros un
Laugas purvā

•
•
•
•

salīdzinājumā
ar plānoto
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Komunikācijas aktivitāšu progress – pasākumi (kopš
05.2018.)
•
LIFE REstore seminārs «Degradēto kūdrāju Latvijā inventarizācijas rezultāti un
ekosistēmu pakalpojumu novērtējums» (20.09.2018., Zemkopības ministrijā)
•
Izglītojoši pasākumi:
•
Jauno dabas reindžeru izglītojošs pasākums Ķemeru teritorijā ar SEG
demonstrējumu (27.06.2018.)
•
LU Telmatoloģijas kursa studentu izbraukums uz izmēģinājumu teritorijām
Ķemeros un Kaigu purvā (18.10.2018.)
•
Zinātniskās konferences:
•
LLU Ikgadējā 24. starptautiskā zinātniskā konference (16.-18.05.2018.,
Latvija)
•
«Reforrestation challenges» (20.-22.06.2018, Serbija)
•
„Moors in Central Europe – existence, menace, enrichment“ (18.-19.10.2018,
Vācija)
•
Projekta rezultātu prezentācija ārējos pasākumos:
•
Baltijas Kūdras Ražotāju Forums (10.-12.10.2018., Igaunija)
•
Zaļās ekonomikas forums «Green Expo» (21.11.2018., Latvija)
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LIFE REstore semināri un informatīvi pasākumi
Kūdrāju inventarizācija
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LIFE REstore semināri, pasākumi 2018-2019
LIFE REstore semināri
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Mitrāju dienas
Sfagnu talka –
seminārs 15.02.2018. izbraukuma
Latvijas Dabas
seminārs
muzejā

Citi
projekta
pasākumi:

Visu laiku - projekta
rezultātu prezentācija
ārējos pasākumos
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Inventarizācijas ekosistēmu
pakalpojumu
Seminārs
seminārs
kūdras ieguves
uzņēmumiem
13.02.2019.

Tematiskās darba grupas un informatīvas
tikšanās ar LVM, «Rīgas meži», NVO u.c.

SEG
mērījumu
rezultātu
seminārs

Starptautiska
Seminārs
Seminārs
lauksaimniecības, konference
pašvaldībām, enerģētikas
13.-14.06.2019.
sadarbība ar uzņēmumiem
LU Dabas māja,
LPS
izbraukums uz
izmēģinājumu
teritorijām

Izglītojoši pasākumi studentiem un vidusskolēniem
ar izbraukumiem uz izmēģinājumu teritorijām
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restore.daba.gov.lv
@LIFE_REstore

LIFE REstore
liferestorelv

LIFE REstore

Paldies par uzmanību!
Anda Zālmane
Projekta LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciāliste
Dabas aizsardzības pārvalde
+371 26539348
anda.zalmane@daba.gov.lv
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.
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