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Galvenais izpētes mērķis ir
piekrastes plānošanas un
aps aimniek oš anas sis tēma
Latvijā. Piedāvātais modelis
rosina noteikt Latvijas piekrastes
proporciju starptautiskā mērogā
un definēt ilgtspēj gas piekrastes
apsaimniekošanas politiskos
modeļus. Ekonomiskā
novērtējuma metodoloģija
erodētajām piekrastes zonām ir
piemērojama ekosistēmu servisu
novērtēšanas aprēķiniem.

SITU CIJA

Baltijas j ras piekrastes problēmas erozijas kontekstā vienmēr ir bijušas
aktuālas, un to cēlon ba kopš seniem laikiem ir bijusi saist ta ar gr ti
prognozējamiem dabas faktoriem, piemēram, vētrām, kā ar aizvien
pieaugošās antropogēnās slodzes dēļ. Latvijā pašreizējās piekrastes
apsaimniekošanas metodes nenodrošina iesaist to pušu savstarpējo
sadarb bu, krastu aizsardz bu, kā ar racionālu finanšu piesaisti un
izmantošanu. Vispārinot var teikt, ka izpratne par Latvijas piekrasti kā
nacionālo matojumu nav definēta ne zemes vērt bas, ne enerģijas apmai as
kontekstā. Šāda nepiln ga izpratne par Latvijas piekrastes resursiem rada
tolerances tr kumu un tādēļ ir nepieciešama šo vērt bu pārskat šana
individuālā l men , lai veicinātu iesaist to pušu sadarb bu un att st tu izpratni par
ilgtspēj gu piekrastes apsaimniekošanu. Informācijai: uz šo br di erodēto
piekrastes teritoriju vērt ba tiek lēsta 1.37 l dz 515.69 miljonu EUR apmērā.
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