
  Valsts pētījumu programmas ”Tautsaimniecības transformācija, gudra  izaugsme, pārvaldība un 
tiesiskais ietvars valsts  un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai –jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu 
sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV)” projekta  „Sociālās apziņas izmaiņu ietekme uz ekosistēmas 

pakalpojumu ilgtspējīgu nodrošinājumu” 

 
                                Seminārs 

”VESTIENAS AIZSARGĀJAMO AINAVU APVIDUS – ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS DZĪVES 
KVALITĀTES UZLABOŠANAI” 

Stāsts par universitātes zinātnieku veikto pētījumu par dzīves kvalitāti, vietas un vides apziņu un 
saimniekošanu Vestienas aizsargājamo ainavu apvidū.  

Vietējās kopienas labo prakšu piemēri, iespējamie risinājumi un idejas, kas varētu tikt atbalstītas 
Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam LEADER ietvaros. 

2015.gada 5.novembrī, ceturtdien,  

no plkst.14:00-17:00 

Meža pakalpojumu konsultāciju centra apmācību centrā "Pakalnieši”  (Gaiziņkalna apkārtne), 
Vestienas pagasts, Madonas novads, GPS: Z 56.8950; A 25.9492    

Darba kārtība 

13:30-14:00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, kafija un tēja 

14:00-14:10 

Semināra atklāšana,  īsumā par valsts 
pētījumu programmas EKOSOC-LV 
projekta ”Sociālās apziņas izmaiņu 
ietekme uz ekosistēmas pakalpojumu 
ilgtspējīgu nodrošinājumu” iecerēm 

Jolanta Bāra,  
Daugavpils Universitāte, Dzīvības zinātņu un 
tehnoloģiju institūts, projektu administratore 
 

14:10-14:30 
 

Latvijas lauku teritorijas –vieta dzīvošanai, 
strādāšanai un atpūtai. 

Andris Klepers,  
Vidzemes Augstskola, Sociālo, ekonomisko un 
humanitāro pētījumu institūta (HESPI)  pētnieks 

14:30-15:15 Vietējo cilvēku iniciatīvas, labo prakšu piemēri: 

14:30 -14:45 
 

Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus  
teritorijas aktualitātes dažādās jomās, 
mācību centra „Pakalnieši” aktivitātes 

Danuta Kiopa 
Meža pakalpojumu konsultāciju un apmācību 
centra "Pakalnieši" vadītāja 

14:45-15:00 
 

Biedrības „Kāla ezera padomes” 
aktivitātes, paveiktais, nākotnes ieceres 

Jānis Bogdanovs  
Biedrības "Kāla ezera padome" vadītājs  

Vita Eizentāle 
Biedrības "Kāla ezera padome" valdes locekle 

15:00-15:15 
 

Mūzikas projekta „Ezera skaņas” –
filosofija, atskats uz paveikto, nākotnes 
mērķi 

Reinis Spaile 
Mūzikas projekta „Ezera skaņas” režisors 

15:15-16:10 
 

Mājsaimniecību aptaujas „Dzīves kvalitāte, vietas un vides apziņa,  saimniekošana 
īpaši aizsargājamā dabas teritorijā”  rezultāti: 

 

 Aptaujas veikšanas metodika 
 Dabas sniegtie (ekosistēmu)  

pakalpojumi 
 Vides apziņa un vietas identitāte, 

nākotnes redzējums 
 Dzīves kvalitāte un veselība 

Andris Klepers  un  
Iveta Druva-Druvaskalne  
Vidzemes Augstskola, Sociālo, ekonomisko un 
humanitāro pētījumu institūta (HESPI)  pētnieki 

Jolanta Bāra  
Daugavpils Universitāte, Dzīvības zinātņu un 
tehnoloģiju institūts, projektu administratore 
Mārīte Ārija Baķe 
Rīgas Stradiņa universitāte, Darba drošības un 
vides veselības institūta vadošā pētniece 

16:10-17:00 
Semināra rezumējums un priekšlikumu 
apspriešana 

Andris Klepers,  
Vidzemes Augstskola, Sociālo, ekonomisko un 
humanitāro pētījumu institūta (HESPI)  pētnieks 

Seminārā aicinām piedalīties Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus teritorijas iedzīvotājus un 
pašvaldības pārstāvjus, nevalstisko organizāciju un valsts institūciju pārstāvjus, kuru darbība saistīta 

ar Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus pārvaldību. 


