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VĒL LASIET:

Lai uzzinātu, kas ir konceptuālie modeļi, kādēļ tie ir
noderīgi, kā arī kā pašam izveidot šādu modeli no
pazemes ūdeņiem atkarīgo ekosistēmu aizsargāšanai,
“GroundEco” ietvaros Tallinā aizvadīts pirmais publiskais
pasākums.

Praktiskā darbnīca organizēta kā viena no aktivitātēm ceļā
uz mērķi veicināt ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdeņu
resursu un ar tiem saistīto ekosistēmu apsaimniekošanu
pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseinā.

Pasākumu apmeklēja 47 dalībnieki - 19 dažādu Latvijas un
Igaunijas institūciju pārstāvji.

Attēlā: semināra dalībnieki piedalās praktiskā grupu darbā



 

 

 

 

 

Ja nepiedalījāties praktiskajā seminārā vai
vēlaties atsvaidzināt iegūtās zināšanas,
meklējiet prezentācijas       šeit.
 

G U N T A  G A B RĀN E
Ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības
jomā, Dabas aizsardzības
pārvalde

“Zināšanas un praktiskā pieredze, kas
tika izplatīta semināra ietvaros, bija
vienlīdz izglītojoša
un visaptveroša. Es ticu, ka
padziļinātas zināšanas par šo tēmu
veicinās pārdomātus
lēmumus un rīcības, lai pienācīgi
aizsargātu no pazemes ūdeņiem
atkarīgas ekosistēmas.”

G U N T A  G A B R Ā N E
Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora
vietniece dabas aizsardzības jomā

“Zināšanas un praktiskā pieredze, kas tika
izplatīta semināra ietvaros, bija vienlīdz
izglītojoša un visaptveroša. Es ticu, ka
padziļinātas zināšanas par šo tēmu veicinās
pārdomātus lēmumus un rīcības, lai pienācīgi
aizsargātu no pazemes ūdeņiem atkarīgas
ekosistēmas.”

A I J A  D Ē L I Ņ A
Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu
fakultātes docente

“Mani uzrunāja veids, kādā Andres Marandi
izskaidroja sarežģītu tematu publikai ar ļoti
dažādām priekšzināšanām hidroģeoloģijā. Es
varētu pārņemt šo pieeju savās
hidroģeoloģijas lekcijās.”

Pasākumu rīkoja projekta partnerorganizācija –
Igaunijas Ģeoloģijas dienests.

@vsialvgmc @LUGZZF
@VidzemesPlanosanasRegions
@dabasparvalde
@keskkonnaministeerium
@EestiGeoloogiateenistus @LTIOK

@LVGMC_Meteo

Nepalaidiet garām arī citus projekta
pasākumus, sekojiet projekta partneriem
sociālajos tīklos un apmeklējiet
"GroundEco" mājaslapu        šeit: 

@VidzemesRegions
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http://bit.ly/GroundEco-Workshop
https://www.facebook.com/VSIALVGMC/
https://www.facebook.com/LUGZZF/
https://www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions/
https://www.facebook.com/dabasparvalde/
https://www.facebook.com/keskkonnaministeerium/
https://www.facebook.com/Eesti-Geoloogiateenistus-168897230531824/
https://www.facebook.com/LTIOK/
https://twitter.com/LVGMC_Meteo
http://bit.ly/GroundEco
https://twitter.com/VidzemesRegions


 

 

 

 

 

Aprīlī Austrijas galvaspilsētā Vīnē norisinājās
lielākais ģeozinātņu notikums – "Eiropas ģeozinātņu
konference" (EGU 2019), kas šogad pulcēja vairāk
nekā 16 000 zinātnieku, politikas veidotāju, dažādu
jomu ekspertu un entuziastu no 113 pasaules
valstīm.

Tajā piedalījās arī "GroundEco" pārstāvji,
prezentējot projekta rezultātus. Nedēļas ietvaros
gūts secinājums, ka "GroundEco" iet roku rokā ar
Eiropas jaunākajām pētniecības tendencēm. Eiropas
līmenī joprojām trūkst pētījumu, kas aplūkotu no
pazemes ūdeņiem atkarīgas ekosistēmas, tādēļ
projekta laikā gūtie rezultāti būs vērtīgi arī ārpus
Latvijas un Igaunijas robežām.

Projekta veiksmes atslēga ir spēcīga un dažāda
partnerība. Komanda apvieno gan zinātniekus un
ekspertus, gan politikas veidotājus un teritoriju
attīstības plānotājus. Šis ir labākais veids kā radīt
ilgtspējīgus rezultātus.

"GroundEco" lielākajā Eiropas ģeozinātņu konferencē Vīnē

Lai paplašinātu atpazīstamību, "GroundEco" ir
atrodams arī ResearchGate – vienā no lielākajām
zinātnisko rezultātu izplatīšanas platformām.
Sekojiet mums!

EGU 2019 skaitļos

5,531 mutisko,
9,432 stenda un 
1,287 PICO ziņojumu
683 unikālas
zinātniskās sesijas un 
87 īsie kursi

Meklē vairāk par EGU konferenci  

Lai dati nepaliek vien plauktos - projekta
pirmos rezultātus EGU 2019
prezentējām trijos stenda ziņojumos. 

Dalāmies zināšanās!

Meklējiet informāciju       šeit

www.egu.eu 
 vai blogā. 

Attēlā: "GroundEco" partnerorgaizāciju pārstāvji EGU 2019
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http://bit.ly/GroundEco-EGU2019
http://www.egu.eu/
https://blogs.egu.eu/


 

 

 

 

 

 

Cik daudz vēl ir nezināmā pazemes ūdeņos,
kādēļ tie jāpēta, ko veģetācija var pastāstīt
par pazemes ūdeņiem? Par to uzziniet
vairāk, noklausoties radio sarunu raidījumā
“Zināmais nezināmajā”. 

Sarunas dalībnieki - Inga Retiķe (Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs),
Agnese Priede (Dabas aizsardzības
pārvalde) un Andis Kalvāns (Latvijas
Universitāte).

"GroundEco" arī radio viļņos – raidījumā “Zināmais nezināmajā”

Klausieties pārraidi       šeit

Izdevums sagatavots projektā “No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota
apsaimniekošana pārrobežu Gaujas - Koivas upju baseina apgabalā” (GroundEco), kas īstenots
Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros.
Tā mērķis ir veicināt ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdeņu resursu un saistīto ekosistēmu
apsaimniekošanu pārrobežu Gaujas−Koivas upju baseinā.
 
Augstākminētā informācija šajā izdevumā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas
programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Piedalieties aptaujā!
Lai veicinātu sabiedrības informētību par
pazemes ūdeņu un saistīto ekosistēmu
aizsardzības nozīmi, projekta partneri
izstrādās izvērstus informatīvos materiālus.
 
 Lai informācija būtu lietderīga tieši Jums,
lūdzam aizpildīt aptaujas anketu par no
pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu lomu
ikdienā.

Meklējiet aptauju       šeit

Attēlā: "GroundEco" pārstāvji piedalās radio raidījumā
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http://bit.ly/GroundEco-LatvijasRadio1
https://estlat.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKxoX1mJMipYM5hVStIB9c02EzUwjP0__q7xhyY34lV2oJfw/viewform

