Trešās darba paketes darba sanāksme
par padarīto un darba plāniem 2008. gadam

Tā kā gads jau ticis tik tālu, ka plānotajiem darbiem būtu jātuvojas nobeigumam, bet
laika vēl pietiek, lai šo to izdarītu/nobeigtu/pārskatītu/koriģētu utt., 2007.gada
19.oktobrī notika 3.darba paketes „Klimata maiņas ietekme uz iekšējo ūdeņu
ekosistēmām un bioloģisko daudzveidību” darba sanāksme par padarīto, vēl šogad
padarāmo un darba plāniem 2008. gadam. Darba sanāksmē piedalījās arī 7.darba
paketes „Vides un sektoru politikas adaptācija klimata mainībai” vadītāja Kristīne,
kura mums palīdzēja ar „skatu no malas” aktualizēt datu lietotājiem svarīgus
jautājumus.

Tā kā kopš DP sanāksmes gada sākumā pagājis pietiekami ilgs laiks un mums
pievienojušie arī jauni kolēģi – Inga un Dāvis – sākumā īsi pārskatījām mūsu DP
mērķus, uzdevumus, šī gada aktivitātes un mūsu sagaidāmos gala rezultātus.Ar prieku
secinājām, ka līdz šim padarīts liels darbs (šogad – ļoti daudz lauka pētījumu) ar
mērāmiem rezultātiem – ziņojumiem konferencēs un publikācijām. Vienlaicīgi
apspriedām arī aizrādījumus un ieteikumus, kuri tika izteikti 2007.g. 12. maija
sanāksmē, kad KALME tikās ar starptautisko padomdevēju padomi.

Agrita visus iepazīstināja ar klimata maiņas datiem, kas raksturo situāciju Latvijā, un,
kaut arī liekas, ka kopumā tās ir zināmas lietas un visi visu zina, jautājumu bija daudz.

Jānis pastāstīja par darbiem, ko upēs un ezeros veikuši Latvijas Zivju resursu
aģentūras darbinieki, un Ēriks viņam asistēja. Andis un Inese bija atsūtījuši savus
līdzšinējā darba rezultātus, kas liecina, ka temperatūras paaugstināšanās būtiski var

ietekmēt akvakultūras Latvijā. Kā cilvēks ar izteikti racionālu domāšanu, Jānis
uzsvēra, ka uzsvars būs jāliek uz praktisko komponenti un nākotnē jādod reālas
rekomendācijas, kam visi piekrita.

Agnija pastāstīja, kā viņai veicies drifta pētījumos, un mūs visus pārsteidza ievāktais
paraugu skaits dažādos upju biotopos – 1056!!! (Izšķiroti gan pagaidām tikai
padsmits, bet te DP palīgā nācis Dāvis ☺) Iezīmējas arī nākamā gada plāna akcenti.

Laura pastāstīja par augstāko ūdens augu pētījumiem šajā gadā, bet Elga un Ivars par
paveikto un problēmām/iespējamajiem risinājumiem, pētot zoobentosu un aļģes.
Mūsu jaunā algoloģe Inga gatavojas kļūt par kramaļģu pētnieci un analīzē ikmēneša
fitoplanktona paraugus. Valērijs, kā vienmēr, ir zinošākais finansu lietās, un, kopē ar
Ilgu – datu rindās.

Lindas uzdevums ir kopējā organiskā oglekļa analīzes, un iegūti arī pirmie
interesantie rezultāti ikmēneša paraugiem Salacas baseinā, kurā LUBI ir pētījumi kopš
1980-iem gadiem. Ilga palīdzēja izskaidrot, kāpēc šie pētījumi ir nozīmīgi kopējā PD
kontekstā.
Nākamā gada plāni vēl ir vīziju stadijā (atbilstoši lielajam darba plānam), bet, šīs
sanāksmes laikā tie ieguva stipri vien konkrētākas aprises.
Kopumā bijām vienisprātis, ka, šādi sapulcējoties pie kafijas tases, gūstam nedaudz
jaunu skatu uz lietām, ar ko nodarbojamies, mobilizējamies un tas palīdz tuvoties
mērķim!
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