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Labdien, Latvijas Dabas fonda dibinātāji, darbinieki un atbalstītāji! Lai uzzinātu par
jaunākajiem projektiem, notikumiem un aktualitātēm Latvijas Dabas fondā, jums tiek piedāvāta
iespēja saņemt vēstkopu no LDF.

Ļoti priecājos, ka man ir uzticēts vadīt LDF darbu kopš šī gada jūnija. Ceru, ka mana līdzšinējā
pieredze vides aizsardzībā un NVO vadīšanā veicinās gan LDF panākumus, gan arī sekmēs mūsu
kopējos centienus Latvijas dabas daudzveidības saglabāšanā.
Gaidīšu jūsu jautājumus un ierosinājumus gan par LDF darbību, gan arī par šo vēstkopu, kuru esam
iecerējuši jums nosūtīt aptuveni reizi mēnesī.
 
Uz sadarbību,
ar cieņu – Ģirts Strazdiņš
LDF valde
girts.strazdins@ldf.lv
tel. 67830999
mob. 29266867
 
 
Dabas NVO: Problēmas ar FSC sertifikāciju liecina par problēmām valsts mežu
apsaimniekošanā 
Sešas lielākās dabas un vides nevalstiskās organizācijas - Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas
fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Latvijas Botāniķu biedrība, Latvijas Entomoloģijas biedrība
un Vides aizsardzības klubs - uzskata, ka problēmas ar FSC sertifikāciju liecina par problēmām
valsts mežu apsaimniekošanā. Starptautiskā meža apsaimniekošanas sertifikāta FSC apturēšana AS
„Latvijas valsts meži” ir likumsakarīgs rezultāts pēdējo gadu praksei meža apsaimniekošanā.
Tas pastiprina bažas par Latvijas mežu stāvokli, kuros LVM ir lielākais apsaimniekotājs. 
Nevalstisko organizāciju publisko paziņojumu iespējams izlasīt LDF mājas lapā. 
LDF sagatavojis vairākas vēstules valsts iestādēm par Latvijas mežu apsaimniekošanas ilgtspēju.
Tās iespējams aplūkot LDF mājas lapā.

 Palīdzi     ērgļiem iegūt mājas kopā ar ziedot.lv   
"Šovasar nogāzušās četras apdzīvotas zivjērgļu ligzdas," informē Latvijas zivjērgļu pētnieks Aigars
Kalvāns, atgriežoties no divu nedēļu garas ekspedīcijas. Divās no ērgļu būvētajām ligzdām bija
olas, bet divās diemžēl jau bija izšķīlušies mazuļi, kas aizgāja bojā. Kā skaidro ornitologs, putnu



būvētās ligzdas nogāzušās, jo tie izvēlējušies nestabilus vai nokaltušus kokus. "Ligzdu zivjērglis
būvē pašā koka galotnē ar labu pārredzamību, tāpēc tā tiek pakļauta stipru vēju ietekmei,"
turpina A.Kalvāns. Nogāzta ligzdas koka dēļ putns ligzdošanas teritoriju pamet, ja tuvumā nav cita
piemērota koka. Risinājums ir mākslīgo ligzdu būvēšana ērgļiem. Lasīt tālāk...  

Ar ko jums asociējas mežs? 
Latvijas Dabas fonds projekta AGORA 2.0 ietvaros veic aptauju, lai noskaidrotu, ar ko cilvēkiem
saistās mežs. Lūdzam pastāstīt, ar ko jums asociējas mežs, aizpildot anketu.  

LDF atbalsta privātie uzņēmēji 
LDF ir uzsācis sadarbību ar diviem uzņēmējiem, kas daļu savu ienākumu ziedo Latvijas dabas
daudzveidības saglabāšanai. Iepērkoties lielo kurpju veikalā “Apavi 40+”, 10 santīmi no katra
apavu pāra tiek ziedoti LDF. Veikalu dēvē arī par “lielo kurpju mājām”, jo tur iespējams iegādāties
sieviešu apavus tikai no 40. un vīriešu - no 45. izmēra. Lietoto mobilo tālruņu
uzpircējs Mobipaka.lv piedāvā katram iespēju atbalstīt LDF, ziedojot naudu, kas iegūta,
pārdodot veco mobilo tālruni. Sadarbojoties ar Latvijas Zaļo punktu, tiek nodrošināta visu nolietoto
un nederīgo mobilo tālruņu videi nekaitīga utilizācija.   

AKTUĀLAIS LDF PROJEKTOS 
Dabasdati.lv jaunumi 
Projekts Dabasdati.lv darbojas vairāk nekā pusotru gadu. Šobrīd portālā ir gandrīz 800 reģistrētu
lietotāju, un saņemti vairāk nekā 22 tūkstoši novērojumu par savvaļā sastopamajiem augiem un
dzīvniekiem. Visvairāk ziņojumu ir par putniem. No jūnija projektā Dabasdati.lv sākusi
strādāt Ilze Ķuze. Viņa ir uzņēmusies popularizēt portālu, piesaistīt finansējumu un veicināt
ziņošanu. Jau nākamajā žurnālā GEO būs iespējams uzzināt
par Dabasdati.lv interesantākajiem novērojumiem. Tāpat top arī Dabasdati.lv skolu programma.
Kopsavilkums par Dabasdati.lv darbību pieejams LDF mājas lapā. 
Sekojiet Dabasdati.lv interesantākajiem novērojumiem portālā Diena.lv. Tāpat, ziņojiet arī par
saviem novērojumiem dabas dienasgrāmatā Dabasdati.lv!   

Augu un biotopu monitorings 2010. gadā 
Projekta vadītāja Rūta Sniedze stāsta, ka par spīti ļoti karstajiem apstākļiem, eksperti dodas
apsekot Natura 2000 teritorijas, lai veiktu monitoringu.   

Top tūrisma attīstības plāni 
Projekta vadītāja Baiba Strazdiņa informē, ka turpinās tūrisma attīstības plānu izstrāde četrām īpaši
aizsargājamām un Natura 2000 teritorijām: Rāznas nacionālajam parkam, Abavas senlejas dabas
parkam, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta piekrastei un Dvietes palienes dabas parkam.
Iepazīties ar gataviem plāniem būs iespējams jau šā gada rudenī.   

Dabas aizsardzības plānu izstrāde 
LDF šobrīd izstrādā dabas aizsardzības plānus septiņām īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām. Lielākajā daļā plānu notiek intensīvs darbs dabā: biotopu kartēšana, reto sugu atradņu
inventarizācijas un citi apsekojumi. Par nākamajām uzraudzības grupas sanāksmēm, kas notiks
rudenī, varēs lasīt LDF mājas lapā.  

Videi draudzīgas lauksaimniecības demonstrējumu saimniecību tīkla izveide Latvijā un
Igaunijā
Projektā DEMO FARM tika izvēlētas desmit saimniecības Latvijā un desmit – Igaunijā, kas tiks
iesaistītas demonstrējumu saimniecību tīklā. Desmit izvēlētajās saimniecībās Latvijā notiek to
integrēto saimniecības plānu izstrāde, iesaistot dabas un ekonomikas ekspertus. Kā dabas eksperti
projektā darbojas Ieva Rove un Viesturs Lārmanis, iesaistot 20 brīvprātīgos studentus no Latvijas



Universitātes un Latvijas Lauksaimniecības Universitātes. Projektā notiks
arī individuālu demonstrējumu programmu izstrāde katrai saimniecībai, saimnieku apmācības
un pieredzes apmaiņas braucieni.   

TRINET
Lai redzētu, kā videi un dabai draudzīgi saimnieko citās valstīs, projektā nesen noticis pieredzes
apmaiņas brauciens uz Baltkrieviju, tiek plānots nākamais uz Zviedriju. Projekta vadītājs Jānis
Reihmanis informē, ka tiek gatavots rakstu krājums par bioloģisko daudzveidību veicinošu
saimniekošanu projekta dalībvalstīs, kas iznāks šī gada nogalē.
 
Augsto purvu atjaunošana Latvijā
Gada sākumā Latvijas Universitātē aizsākās projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā". Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta
vietās - augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana - tādējādi aizsargāt Eiropas un
Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus. LDF ir projekta partneris un atbild par
projekta vietu dabas aizsardzības plānu izstrādi. Sekot līdzi projekta aktualitātēm iespējams tā mājas
lapā www.purvi.lv.
 
Jauni LDF projekti
Dvietes palienes LIFE+ projektā sākot ar šī gada rudeni un turpmāko četru gadu laikā plānots
atjaunot griezes Crex crex ligzdošanas biotopus - Dvietes upes palienes pļavas Ilūkstes novadā,
posmā starp Bebreni un Skuķu ezeru. Galvenie iecerētie darbi projekta vietā: krūmu izciršana,
ganību ierīkošana un aptuveni divus kilometrus garā posmā Dvietes upes dabiskās, līkumainās
gultnes atjaunošana tagadējā meliorācijas kanāla vietā. Projektu vadīs Edmunds Račinskis.
MARMONI un GORWIND ir divi ar Baltijas jūru saistīti projekti, kas sāksies 2010. gada otrajā
pusē. MARMONI ir LIFE+ projekts, kura uzdevums ir izveidot visai Baltijas jūras ekosistēmai
vienotu bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmu, izmēģinot dažādu novatorisku metožu
(piemēram, jūras putnu skaita un blīvuma aprēķināšanu, izmantojot augstas izšķirtspējas attālās
izpētes datus) efektivitāti salīdzinājumā ar klasiskajām uzskaišu metodēm.
GORWIND ir Latvijas-Igaunijas Programmas projekts, kura uzdevums ir dot zinātniski pamatotu
informāciju par vēja enerģijas izmantošanas iespējām Rīgas līcī. LDF uzdevums šajā projektā būs
nodrošināt informāciju par jūras putnu teritoriālo izvietojumu dažādās sezonās projekta teritorijas
Latvijas daļā. Abus projektus vadīs Ainārs Auniņš.
Rudenī sāksies arī LIFE+ projekts grīsļu ķauķa aizsardzībai. Projekta ietvaros paredzēta virkne
pasākumu, lai uzturētu sugas ligzdošanai piemērotu biotopu ap Liepājas un Papes ezeru. Projektu
vadīs Jānis Reihmanis.
 
Seko līdzi LDF jaunumiem Twitter! 
Ja turpmāk nevēlaties saņemt jaunumus no LDF, rakstiet ldf@ldf.lv. 

Ar cieņu, 
Latvijas Dabas fonds 
ldf@ldf.lv 
Tālr.: 67830999 www.ldf.lv

 Palīdzi ērgļiem iegūt mājas - 
http://www.ziedot.lv/lv/project/852  

Ziņo par saviem novērojumiem dabā -  
http://dabasdati.lv


