
          

 

 

Lauku partnerība „Lielupe” sadarbībā ar Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldībām 

aicina uz konferenci 

 

„Purvu ilgtspēja. Cilvēks. Daba. Labklājība.” 
 

2018. gada 5. septembris plkst. 9:30-16:30  

Jelgavas novada Kalnciema pagasta Drabiņu purvs 

 

Konferencē tiks sniegta informācija par to, kā iespējams izmantot rekultivētās purva 

teritorijas, nodrošinot cirkulārās ekonomikas principus un ilgtspējīgu purvu apsaimniekošanu 

(meža stādu, ogulāju stādīšana purvos, vēja enerģijas potenciāls, bites un kamenes, kā arī 

paludikultūras purvos) 

 

Darba kārtībā paredzētas prezentācijas, kā arī esošo rekultivācijas piemēru apskate purvā. 

Tāpat dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar izstādi „100 gadi purvā” par purvu 

apsaimniekošanas vēsturi Latvijā  

 

 

PROGRAMMA 

 

No 9:30  Ierašanās*, rīta kafija 
Ierašanās: Pļavu iela, Kaiguciems, Kalnciema lauku teritorija, Jelgavas novads 

 

10:00   Pasākuma atklāšana, uzrunas 

 

10:20-10:35 Kūdras ieguve Latvijā 

Uldis Ameriks, SIA “Laflora” valdes priekšsēdētājs 

   

10:35-10:55 Vide un ekonomika 

Artūrs Jansons, Biedrības “homo ecos” vadītājs 

   

10:55-11:10  Ogulāju audzēšana kūdras purvā 

Dace Siliņa, LLU Lauksaimniecības fakultātes docente  

   

11:10-11:25 Siltumnīcefekta gāzes kūdras ieguves vietā 

Andis Lazdiņš, Latvijas valsts mežzinātnes institūta “SILAVA” 

   vadošais pētnieks 

   

11:25-11:40 Vēja enerģijas potenciāls kūdras purvā 

Aleksejs Mitušovs, SIA “Ecowin” valdes priekšsēdētājs 

   

11:40-11:55 Purvs un bites 

Juris Šteiselis, Latvijas Biškopības biedrības padomes priekšsēdētājs 

   

12:00-13:30 Pusdienas/ Izstādes apskate, fotografēšanās 
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13:30-16:30 Ekskursija kūdras ieguves vietā un rekultivācijas objektos 

 

Pieturas punkti: 

 Juris Šteiselis, Purvs un bites 

 Ilze Ozola, Dr.geol., Ezeru un purvu izpētes centrs, Paludikultūras 

 Dagnija Lazdiņa, Latvijas valsts mežzinātnes institūta “SILAVA” 

vadošais pētnieks, Kokaugu audzēšana purvā pēc kūdras ieguves 

 Andis Lazdiņš, Siltumnīcefekta gāzes mērījumi kūdras ieguves vietā 

 Z/s “Kaigi”, Māris Paeglis, Dzērveņu audzēšana purvā pēc kūdras 

ieguves 

 SIA “Arosa-R”, Māra Rudzāte, Krūmmelleņu audzēšana purvā pēc 

kūdras ieguves 

 

 

Pasākuma moderators: Uģis Joksts 

 

!!! Dalībnieku nogādāšanai no ierašanās vietas uz konferences norises vietu un apskates 

objektiem tiks nodrošināts transports. Apsargāta automašīnu stāvvieta pieejama ierašanās 

vietā 
   
  

Pasākuma norises vieta  

 
 

 

Pasākums organizēts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

apakšprogrammas „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” projekta  

„Lauku māksla – Rural Art (He-A.R.T)” ietvaros. 
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