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Komunikācijas aktivitāšu progress - kopš novembra, 2018
•

Sagatavotas LIFE REstore dokumentālās īsfilmas:
•
LIFE REstore galvenās aktivitātes un rezultāti
•
SEG emisiju mērījumi apsaimniekotos kūdrājos
•
Degradēto kūdrāju inventarizācija Latvijā
•
Laugas purva izmēģinājumu teritorija – inovatīvie kūdras dambji

•

LIFE REstore semināri:
•
Kūdras nozarei par praktiski izmantojamajiem rezultātiem (20.02.2019.
LU DAC)
•
SEG emisiju mērījumu rezultāti un nacionālie emisiju faktori
(05.03.2019. LVMI Silava)
•
Seminārs Latvijas pašvaldībām (18.06.2019. Jelgava)

•

Informatīvie un izglītojošie pasākumi:
•
EK Vienotā pētniecības centra (JRC) ZIZIMM sektora ekspertu
sanāksme (28.05.2019. Itālijā)
•
4 vieslekcijas - LU, LLU, RTU
•
Tematiskā darba grupa par optimizācijas modeli (09.01.2019.)
•
Tikšanās ar Vides konsultatīvo padomi (09.04.2019.)
•
LU zinātniskā konference (29.01.2019.)
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Komunikācijas aktivitāšu progress kopš novembra, 2018
•

Layman’s Report

•

Projekta publikācijas:
1. SEG emisiju mērījumi, nacionālie emisiju faktori (05.03.2019.)
2. Laugas purva kūdras dambju būvniecība (29.11.2018.)
3. Zinātniskā publikācija «Conversion of an industrial cutaway peatland
to a Betulacea family tree species plantation», Agronomy Research
2019. Estonian Agricultural University. (05.2019.)

•

18 ziņas mājaslapā, aktīva komunikācija sociālajos tīklos

•

Mediju attiecības -> plaša publicitāte medijos: 21 publikācija, sižets
•
Nacionālie (LNT, LR, lsm.lv, NRA, Diena) un reģionālie mediji,
pašvaldību izdevumi
•
SEG emisiju faktori, Laugas dambji, sfagnu eksperimenta secinājumi

•

LIFE REstore e-ziņotājs par inventarizāciju (12.2018.)
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Pilnveidota LIFE REstore mājaslapa

Pozīcija

Indikators

Progress

Izpilde

Vidējais lapu skatījumu skaits mēnesī

250 /mēnesī

1265/mēnesī

+406 %

Apmeklējumu skaits (sesijas)

10 000

7759

78 %

Unikālie apmeklētāji

500

2817

+463 %

Lejupielāžu skaits

1600

1795

+12 %

Apmeklējuma ilgums

5:00 min

4:51

- 9 sek.
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Komunikācijas aktivitātes – izpilde I
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Komunikācijas aktivitātes – izpilde II
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LIFE REstore noslēguma konference I

•

Apsaimniekotu kūdrāju ietekme uz klimata
pārmaiņām un nacionālo SEG emisiju
faktoru izstrāde

•

Degradētu kūdrāju rekultivācija, ilgtspējīgas
apsaimniekošanas rekomendācijas

•

Ekosistēmu pakalpojumu novērtējums

•

Darba valoda: LV un ENG, ar sinhrono
tulkojumu
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LIFE REstore noslēguma konference II
Konferences 1.diena - 13.06.2019.
LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas iela 1, Rīga
•
19 vietējo un starptautisko ekspertu prezentācijas:
•
1.sesija: Kūdrāju ietekme uz klimata pārmaiņām
•
Paneļdiskusija: ZIZIMM sektors, nacionālie SEG emisiju
faktori
•
2.sesija: Degradēto kūdrāju apsaimniekošana
•
Stenda referātu sesijas (30 referāti par kūdrāju ietekmi uz klimatu,
ekosistēmu pakalpojumiem, apsaimniekošanu)
•
LIFE REstore datubāzes, optimizācijas modeļa, īsfilmu demonstrācijas
•
Mākslinieka Edgara Amerika kūdras skulptūras dāvinājums LU DAC

Eiropas Komisija
VARAM
Dabas aizsardzības pārvalde
LVMI Silava
Latvijas Kūdras asociācija
Biedrība Baltijas krasti
International Peat Society
LLU
Uzņēmums Laflora
Crichton Carbon Center, Scotland
Pennine PeatLIFE, UK
Lietuvas Dabas fonds
Igaunijas Dabas fonds
Barcelona University, Spain
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LIFE REstore noslēguma konference III
Konferences 2.diena - 14.06.2019.
Izbraukums uz LIFE REstore izmēģinājumu
teritorijām Kaigu purvā, Jelgavas novadā
• LIFE REstore kokaugu un krūmmelleņu
stādījumu izmēģinājumu teritorijas
• SEG emisiju mērījumu demonstrācija

•
•

Sagatavots konferences tēžu krājums: https://restore.daba.gov.lv/public/lat/jaunumi/90
Reģistrācija dalībai konferencē: https://ej.uz/LIFE_REstore_konference
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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 Komisijas 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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