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Preses relīze 

Veiksmīgi aizvadīts projekta „PROGRESS” starpreģionu tematiskais seminārs  

Neskatoties uz COVID-19 radītajiem ierobežojumiem pasaulē, 2020. gada 31.martā tiešsaistē 

norisinājās projekta “PROGRESS” starpreģionu tematiskais seminārs par ekosistēmu 

pakalpojumiem. Semināra laikā projekta partneri, nozares eksperti un citas ieinteresētās 

puses apsprieda labās prakses piemērus ekosistēmas pakalpojumu izmaksu un ieguvumu 

novērtēšanai zemes izmantošanas kontekstā. 

Atklājot semināru, projekta koordinators Besniks Mehmeti (Besnik Mehmeti) (Toskānas 

pašvaldību asociācija, Itālija) atgādināja, ka dzīvojam grūtos laikos, kad vairāk nekā jebkad 

agrāk jāuzlabo savas zināšanas par ekosistēmas pakalpojumiem. Kā ziņo Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Vides programma un zinātnieki – mūsu neilgtspējīgā dabisko dzīvotņu 

izmantošana veicina jaunu slimību izplatīšanos. 

Politikas nostādnēm un rīcībai var būt daudz neparedzētu seku, kas ietekmē tādas jomas kā 

transports, enerģētika, lauksaimniecība, kultūra u.c. Ekosistēmas pakalpojumu 

nodrošināšana ir atkarīga no bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un veiksmīgas 

ekosistēmas funkcionēšanas – no apputeksnēšanas līdz barības vielu apritei. Lai arī mūsu 

labklājība ir atkarīga no šiem ekosistēmas pakalpojumiem, tie galvenokārt ir sabiedriski 

labumi bez ekosistēmu pakalpojumu tirgus un identificētām cenām, tāpēc bieži vien to 

patiesā vērtība tiek pārāk zemu novērtēta. Līdz ar to, šādā ietvarā nodokļu sistēmas 

elementu nepareiza piemērošana daudzos gadījumos var izraisīt dabas kapitāla 

iznīcināšanu pat tad, ja tas piedāvā ilgtspējīgu ekonomisko un sabiedrisko pakalpojumu 

plūsmu. Tāpēc lēmumu pieņēmēju rīcībā vajadzētu būt pietiekami daudz faktiem, 

instrumentiem un argumentiem, lai pieņemtu pareizos lēmumus un izvairītos no dabisko 

dzīvotņu bojāejas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, semināra dalībnieki prezentēja dažādas labās prakses saistībā 

ar ekosistēmas pakalpojumu izmaksu un ieguvumu novērtēšanu zemes izmantošanas 

kontekstā, kā arī diskutēja par jautājumiem saistībā ar šo tēmu. Gatavojoties semināram, 

labās prakses tika izvēlētas katra projekta partnera reģiona vietējās ekspertu sanāksmēs. 

Daži no ekspertiem piedalījās arī tiešsaistes seminārā, lai sniegtu detalizētāku ieskatu 

piedāvātajos labo prakšu piemēros. Piemēram, Barselonas Teritoriālās plānošanas un 

analīzes biroja vadītājs Karls Kastels (Carles Castell) sniedza labu piemēru, kā politikas 

veidotājiem efektīvu lēmumu pieņemšanā varētu palīdzēt SITxell teritoriālās analīzes sistēmas 

izmantošana: “SITxell sistēmu pielietoja dažādos Barselonas pilsētas attīstības plāna izstrādes 

posmos, kā rezultātā atklāja, ka 70,4% reģiona teritorijas ir īpaši aizsargājama dabas 

teritorija.” 
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Starp daudzām interesantajām labajām praksēm, kas tika apspriestas semināra ietvaros, 

bija arī projekts„SOS4LIFE: vadlīnijas pilsētvides zemes ekosistēmas pakalpojumu 

novērtēšanai un to vadība”, kuru prezentēja Fabricio Ungaro (Fabrizio Ungaro) no Itālijas 

Pētniecības padomes Bioekonomikas institūta, kas vērsta uz ļoti nepieciešamajiem, bet 

parasti novārtā atstātajiem, augsnes ekosistēmas pakalpojumiem; veiksmīgais Īrijas projekts 

“Visas Īrijas apputeksnēšanas ietvara plāns”, kas raisīja īpaši lielu projekta partneru un 

semināra dalībnieku interesi; Latvijas piedāvātā labā prakse - projekts „LIFE: ekosistēmas 

pakalpojumu izvērtēšanas metodoloģija”, kurā tiek ņemts vērā ne tikai ekosistēmas 

pakalpojumu biofizikālais un ekonomiskais novērtējums, bet arī iespējamie attīstības scenāriji, 

lai salīdzinātu dažādu lēmumu sekas; kā arī labās prakses par veiksmīgo sadarbību 

Rumānijas un Bulgārijas pārrobežu apvienotajā dabas un tehnoloģiskā apdraudējuma 

novērtējuma Donavas palienē piemērā. 

Kā izvēlēties piemērotākās no šīm lieliskajām labajām praksēm? Sekojiet informācijai 

projekta mājas lapā! 

Papildus informācija: www.buni.rtu.lv/interreg-eu-progress 
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