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Pētījumā “Klimatu izmaiņu mazināšanas potenciāla izpēte agro-mežsaimniecības sistēmās
ar organiskām augsnēm un minerālaugsnēm” paveiktais 2021.gada trešajā ceturksnī.


Pabeigs darbs pie zinātniskās literatūras izpētes par dažādiem agro-mežsaimniecības
sistēmu pārvaldības, pielāgošanas un klimata pārmaiņu mazināšanas aspektiem (1.
darbība). Izzinātības apraksts sastāv no šādām tematiskām nodaļām:
o Agromežsaimniecības definīcijas un klasifikācija;
o Agromežsaimniecības vēsture un politiskais/likumdošanas ietvars Eiropas
Savienībā;
o Latvijas nacionālā likumdošana, kas regulē kokaugu stādījumus lauksaimniecības
zemē (LIZ), meža plantācijās un aizsargjoslās;
o Agromežsaimniecības sistēmu izplatība Eiropā;
o Agromežsaimniecības sistēmu potenciāls piesaistīt un akumulēt oglekli;
o Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas no augsnes agromežsaimniecības sistēmās;
o Noderīga informācija un agromežsaimniecības rīki.



Turpināts darbs pie metodoloģijas izstrādes attālai datu analīzei lauku klasifikācijā un agromežsaimniecības sistēmu pareizai izvēlei (laukaugu un koku sugas, apsaimniekošanas
režīms) atsevišķa zemes gabala līmenī (1. darbība).



Turpināts darbs pie parametrisko modeļu izstrādes SEG (CO2, N2O un CH4) plūsmu
aprēķināšanai augsnē agro-mežsaimniecības sistēmās ar organiskām augsnēm un
minerālaugsnēm (2. darbība).



Attālināta dalība Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētā pasākumā “Baltijas
iedvesmas diena par Marijas Sklodovskas Kirī aktivitāšu (MSCA) pēcdoktorantūras
stipendiju” 2021.gada 15.septembrī. Dalībnieki tika informēti par MSCA individuālo
stipendiju Apvārsnis 2020 stipendiātu, vadītāju un vērtētāju pieredzi.



Attālināta dalība Vytautas Magnus universitates 10. starptautiskā zinātniskā konferencē
“Rural Development 2021: Challenges for Sustainable Bioeconomy and Climate Change”,
kas norisinājās Lietuvā, Kauņā 2021. gada 20.-23. septembrī. Konferences ietvaros
prezentēts stenda ziņojums “Impact of fertilization on agroforestry system combining rows
of wild Cherry and small-leaved Lime with perennial grasses and legumes in Latvia” (1.
attēls). Par tādu pašu tēmu sagatavota un iesniegta publikācija, kas tiks publicēta
konferences rakstu krājumā (Proceedings of Conference “Rural Development”), kas tiek

izdots vienu reizi divos gados un indeksēts Clarivate Analytics (Web of Science) un EBSCO
(Academic Search Complete).

1. attēls: Stenda ziņojums “Impact of fertilization on agroforestry system combining
rows of wild Cherry and small-leaved Lime with perennial grasses and legumes in
Latvia” starptautiskā konferencē “Rural Development 2021: Challenges for
Sustainable Bioeconomy and Climate Change”. Pieejams:
https://www.ruraldevelopment.lt/posters/

