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Iepriekšējā (2020.) gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns 

 

I. Vispārīgā daļa  

 

 1. Organizācijas darbības mērķis 

Veicināt dabas daudzveidības saglabāšanu Latvijā. 

 2. Organizācijas darbības jomas, kurās tā veic vai plāno veikt sabiedriskā labuma darbību 

  labdarība 

  cilvēktiesību un indivīda tiesību 

aizsardzība 

  pilsoniskās sabiedrības attīstība 

  veselības veicināšana 

  slimību profilakse 

  palīdzības sniegšana katastrofu gadījumos 

un ārkārtas situācijās 

 x izglītības atbalstīšana 

 x zinātnes atbalstīšana 

 x vides aizsardzība 

  trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu 

grupu sociālās labklājības celšana 

  kultūras atbalstīšana 

  sporta atbalstīšana 

  cita (norādīt) 

_________________________ 

 3. Sabiedrības daļa (turpmāk – mērķa grupa), uz kuru vērsta organizācijas sabiedriskā 

labuma darbība 

   x  15–25 gadus veci jaunieši 

   x  cita 

Zemju īpašnieki īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, zemnieki, mežu īpašnieki, lēmumu 

pieņēmēji, dabas vērotāji un sociāli atbildīgie un aktīvie iedzīvotāji. 

 4. Informācijas saņemšanai: 

juridiskā adrese: Blaumaņa iela 32-8, Rīga, LV-1011 

kontaktadrese: Blaumaņa iela 32-8, Rīga, LV-1011 

tālruņa numurs: 67830999 

e-pasta adrese: ldf@ldf.lv  

mājaslapa: www.ldf.lv  

  

 

mailto:ldf@ldf.lv
http://www.ldf.lv/


II. 2020. gada darbības pārskats 

5. Mērķa grupām adresētie organizācijas projekti, pasākumi un citas aktivitātes 

kalendāra gadā 

Latvijas Dabas fonds strādāja gan dabas aizsardzības interešu aizstāvībā, aktīvi piedaloties 

lēmumu pieņemšanas procesos, gan sabiedrības iesaistīšanā, gan praktiski īstenoja dabas 

aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības projektus. 

Aktīvi sadarbojāmies ar citām nevalstiskajām organizācijām gan izstrādājot vienotu pozīciju 

politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu komentēšanā, gan arī rosinot domu 

apmaiņu par aktuāliem dabas aizsardzības jautājumiem, tostarp Vides konsultatīvās padomes 

ietvaros. LDF pārstāvji darbojās vienpadsmit konsultatīvajās padomēs, kā arī dabas 

aizsardzības projektu uzraudzības grupās. 

LDF kā biedrs piedalās Latvijas Pilsoniskās alianses, NVO un Ministru kabineta memoranda 

darbā. Bez tam LDF ir aktīvs biedrs arī Eiropas Savienības NVO tīklos – Eiropas Vides 

birojā (EEB) un Centrālās un Austrumeiropas NVO tīklā dabas daudzveidības saglabāšanai 

(CEE WEB). 

Īstenojām 13 sabiedriskā labuma projektus, no kuriem daļu pabeidzām, bet citi turpinās arī 

2021. gadā. Būtiskākie projekti un tajos īstenotie darbi uzskaitīti zemāk. 

1. LIFE projekta “GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” 

ietvaros īstenojām trešo aktīvo lauku darbu sezonu. Tika uzsākts pēc-atjaunošanas augšņu 

un biotopu monitorings visās projekta teritorijās. Saskaņā ar projektā izstrādātajiem zālāju 

atjaunošanas plāniem tika turpināti darbi 12 projekta partneru saimniecībās un iesāktie 

pļavu atjaunošanas darbi 610 ha platībā. Arī LDF mobilie ganāmpulki turpināja savu 

darbu, šobrīd tajos ietilpst 116 liellopi, ar mobilajiem ganāmpulkiem 2020. gadā noganījām 

apmēram 260 ha dabisko zālāju biotopus 25 dažādās vietās Latvijā. 2020. gadā turpinājām 

aktīvu komunikāciju par dabisko pļavu vērtību, iespēju robežās komunicējot tiešsaistē un 

organizējot vienu pasākumu “Pļava ienāk tirgū” Straupes tirgū. 

2. Projekts “Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā” (LIFE CRAFT) 2020. gadā turpināja 

darbu pie klimatam draudzīgu lauksaimniecības metožu testēšanas. Latvijas Dabas fonds 

trijās zemnieku saimniecībās sekoja līdzi augu attīstībai un bio-ogles ietekmei uz to 

augšanas procesu. Aktīvi sadarbojāmies ar projekta partneriem, kuri testē tiešās sējas 

metodi un ierīko kontrolēto drenāžu lauksaimniecības zemēs. Pārskata periodā ir noticis 

intensīvs darbs pie rokasgrāmatas par klimatam draudzīgām lauksaimniecības praksēm 

satura izstrādes. 

3. Projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā (LIFE AQPOM)” ietvaros 2020. 

gadā tika atrastas 119 jaunas mazo ērgļu ligzdas, noslēgumam tuvojas dokumentu 

gatavošana ligzdu aizsardzības nodrošināšanai. Laikā līdz 2020. gada beigām ir sagatavoti 

un Valsts meža dienestā (atsevišķos gadījumos – Dabas aizsardzības pārvaldē) iesniegti 

pieteikumi 457 ligzdu aizsardzībai (ligzdām, kas atrastas 2017.-2020. gadā), no tiem 

apstiprināti (uz pārskata sagatavošanas laiku) ir 450 mikroliegumi ar kopējo platību 3167 

ha. Tiek veikta mazā ērgļa barošanās biotopu atjaunošana un apsaimniekošana divās 

pilotteritorijās – dabas parkā “Kuja” un dabas liegumā “Lubāna mitrājs”. 

4. Turpinājām darbu pie portāla Dabasdati.lv pilnveidošanas un popularizēšanas, īstenojot 

projektu “Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība”. Dabasdati.lv 

informē un iesaista sabiedrību dabas vērošanā un sabiedriskajā zinātnē. 

5. Projekta “Game On – Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!” ietvaros tika veicināts 

klimata aktīvisms jauniešu auditorijas vidū. 2020. gadā sadarbībā ar Žurnālu IR, notika 

Vasaras skola jauniešiem par klimata pārmaiņām. Festivāla LAMPA ietvaros notika 



diskusija “Jaunieši un klimata skumjas: Kā atvēsināt prātu un dzīvot tālāk?”.  2020. gada 

oktobrī Rīgas Starptautiskā kino festivāla ietvaros tika rādīta zviedru režisores Pellas 

Kogermanes zinātniskās fantastikas drāma “Aniara” un pēc filmas seansa tā tika apspriesta 

sarunā par to, cik dramatiskas var būt klimata pārmaiņu izraisītās sekas. 2020. gada oktobrī 

 - novembrī norisinājās kampaņa “Sveicieni no klimata pārmaiņām”, kuras mērķis bija 

iezīmēt notiekošās un prognozētās klimata pārmaiņas un to radītās sekas, kā arī aicināt 

rīkoties, lai klimata pārmaiņas mazinātu, aicinot jauniešus kļūt par Klimata vēstnešiem. 

Kampaņas laikā tika izveidota mājas lapa https://klimatasveicieni.lv/, kurā tika publicēti 

vienkārši ieteikumi klimatam draudzīgām ikdienas rīcībām, kā arī izveidoti vides objekti 

Rīgā pie svarīgiem pilsētas objektiem. Savukārt, 2020. gada nogalē tika uzsākta Dabas un 

klimata skola - starpdisciplināra tiešsaistes platforma, kurā līdzdarbojās eksperti un aktīvi 

jaunieši, kopīgi padziļinot zināšanas par klimata pārmaiņām. 

6. Projektā „Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens 

stāvokļa sasniegšanai” (Goodwater LIFE) izstrādājām pētījumu “Eiropas Savienības un 

Latvijas tiesību aktu prasību un to ieviešanas izvērtējums Lubāna ezera ūdensobjekta 

kontekstā”, kas tiks izmantots rekomendāciju izstrādei šo prasību veiksmīgākai iestrādei 

upju baseinu apsaimniekošanas plānos. Lai celtu zināšanu līmeni un paaugstinātu 

kapacitāti ilgtspējīgā virszemes ūdeņu apsaimniekošanā, sagatavojām lekciju par platībām 

dabai profesionālajai izaugsmes programmai “Ilgtspējīga virszemes ūdens resursu 

apsaimniekošana lauksaimniecības sektorā”. Veicām sagatavošanās darbus divām ainavu 

tūrēm (pie Imulas un Līgatnes upes) un ceļojošai izstādei par Lubāna ezeru. 

Atjaunojām un apsaimniekojām Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopus Gaujas 

Nacionālajā parkā, aizsargājamo ainavu apvidū “Ziemeļgauja” un dabas liegumos “Lielupes 

palienes pļavas“ un “Lielupes grīvas pļavas”. Kopējā apsaimniekotā platība – 224 ha.  

Kopā ar sadarbības partneriem sākām īstenot projektu  “Zaļais barometrs”, kura ietvaros 

uzraudzīsim un vērtēsim politiskās norises saistībā ar dabas un vides jautājumiem, rosinot 

diskusijas par dabas un vides problēmām politikas veidotāju vidū un panākot šo jautājumu 

iekļaušanu Latvijas politikas veidotāju un partiju dienaskārtībā. 

 6. Organizācijas darbības rezultāti vai sasniegumi kalendāra gadā attiecībā uz mērķa 

grupu un attiecīgajā jomā 

LDF aktīvi piedalījās normatīvo aktu un plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanas 

uzraudzībā, kā arī aktualizēja plašākā sabiedrībā vides kvalitātes un dabas daudzveidības 

saglabāšanas jautājumus: 

1) LDF turpināja darboties Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam Uzraudzības 

komitejā, kā arī nosūtīja vēstuli VARAM un ZM ministriem par vides un klimata 

izdevumu uzskaites principiem Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) izdevumos 

nākamajā programmēšanas periodā. 

2) LDF pievienojās Baltijas vides, zinātnes un profesionālo organizāciju aicinājumam 

noteikt augstākus ES klimata mērķus. 

3) LDF piedalījās Vides politikas pamatnostādņu 2027. gadam mērķgrupas “Bioloģiskā 

daudzveidība” sanāksmē un sniedza priekšlikumus rīcības virzienu un uzdevumu 

formulēšanai. 

4) LDF kopā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību turpināja iestāties par izklaidus ligzdojošo 

putnu sugu aizsardzību un nosūtīja vēstuli VARAM un Zemkopības ministrijai, kā arī 

vēstulē prezidentam, ministru prezidentam un tiesībsargam sniedza viedokli par mazā 

ērgļa populācijas saglabāšanai nepieciešamajiem pasākumiem. 

5) LDF sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību, Pasaules Dabas Fondu un Vides 

https://klimatasveicieni.lv/


aizsardzības klubu aicināja AS “Latvijas valsts meži” apturēt mežistrādi Eiropas 

Savienības nozīmes mežu dzīvotnēs, kamēr nav izstrādāti un apstiprināti konkrēto 

Eiropas Savienības nozīmes dzīvotņu aizsardzības mērķi, kā arī pilnveidots tiesiskais 

regulējums dzīvotņu aizsardzības un labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšanai, 

nepieciešamo apsaimniekošanas pasākumu veikšanai un aizsargājamo dabas teritoriju 

tīkla pilnveidošanai. 

6) LDF piedalījās diskusijā un, lai mazinātu ietekmi uz vidi, sniedza priekšlikumus izstrādē 

esošā Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma un Mārupītes mežaparka apsaimniekošanas 

plāna pilnveidošanai, regulētās Podvāzes upes pārtīrīšanas projekta pilnveidošanai, kā arī 

AS “Latvijas valsts meži” izstrādātā “Vilku kalna - Krievkalnu” meža apsaimniekošanas 

plāna projekta pilnveidošanai. 

7) LDF nosūtīja 4 vēstules Valsts vides dienestam, lūdzot izvērtēt konkrētus iespējamus 

piesārņošanas gadījumus un sniedzot priekšlikumus ietekmes uz vidi mazināšanai, kā arī 

vēstuli Dabas aizsardzības pārvaldei ar priekšlikumiem lielā ķīra kolonijas saglabāšanai 

Mašēnu ezerā. 

8) LDF turpināja darboties Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam Uzraudzības 

komitejā, Valsts lauku tīkla Sadarbības padomē, kā arī piedalījās ZM organizētajās 

diskusijās un sniedza priekšlikumus par Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā 

plāna (KLP SP) sagatavošanu. LDF pārstāvji piedalījās sekojošās KLP SP darba grupās: 

“lauku telpa”, “tiešmaksājumi”, “investīcijas”, “vide un klimats, bioloģiskā 

lauksaimniecība”. LDF pārstāvji regulāri piedalījās Eiropas Vides biroja 

lauksaimniecības darba grupas attālinātajās sapulcēs. LDF Padomes priekšsēdētājs 

Andrejs Briedis kopā ar Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas pārstāvjiem 

2020. gada 3. septembrī piedalījās tiešsaistes sarunā ar ES Lauksaimniecības komisāru 

Janušu Vojcehovski. 

9) Kopā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību turpinājām uzturēt un attīstīt plašai sabiedrībai 

pieejamu dabas novērojumu portālu Dabasdati.lv. Portālam 2020. gadā bija vairāk nekā 

5 milj. skatījumu (5 964 051), ko veidoja 144 482 interneta lietotāji no 137 valstīm 

(Google Analytics dati). 1102 ziņotāji 2020. gadā reģistrēja 236 732 augu, dzīvnieku un 

citu savvaļas sugu novērojumus. Gada laikā portālā reģistrējās 1113 jauni lietotāji. Gada 

beigās portālā bija vairāk nekā 986 000 sugu novērojumu. Portāls ietver fotogrāfiju datu 

bāzi ar 464 700 fotogrāfijām. 2020. gada nogalē portālam bija 6313 reģistrēti lietotāji. 

Dati par portālā ziņotajiem īpaši aizsargājamo sugu un invazīvo sugu novērojumiem 

iesniegti Dabas aizsardzības pārvaldei integrēšanai valsts dabas datu pārvaldības sistēmā 

“Ozols”, veikta datu eksportēšana uz starptautisko platformu EuroBirdPortal. 

10) Lai iesaistītu plašāku sabiedrību dabisko zālāju – pļavu un ganību – saglabāšanā, 

aicinājām cilvēkus piedalīties sabiedriskā dabisko pļavu atbalsta kustībā “Iesēj savu 

kvadrātmetru!”. Tajā Latvijas iedzīvotājus aicinām iesēt nelielu gabaliņu dabiskās pļavas 

savā mauriņā, lauku sētas pagalmā vai atjaunojamas pļavas stūrī, izmantojot vietējās 

izcelsmes dabisko pļavu augu sēklas. 

11) Jau kopš 2015. gada LDF pievērš sabiedrības uzmanību dzīvotņu aizsardzības 

problemātikai, nosaucot Gada dzīvotni. 2020. gadā par Gada dzīvotni tika iecelta 

parkveida pļava, tādā veidā pastāstot par dabiskajām pļavām un to nozīmi bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanā. Jau tradicionāli kā viens no gada dabas simboliem, Gada 

dzīvotne tiek plaši atspoguļota masu medijos.  

12) 2020. gada sākumā tika pabeigts projekts “Dabas un klimata jautājumu komunikācijas 

stratēģijas izstrāde krievvalodīgo jauniešu auditorijai”, kurā pirmo reizi tika veikta 

krieviski runājošo jauniešu izpēte, lai izprastu viņu attieksmi pret dabas un klimata 

jautājumiem, kā arī iezīmētu iespējas labāk komunicēt ar šo auditoriju. Izpētes rezultāti 

un ieteikumi komunikācijas stratēģijai tika izplatīti vides nevalstiskajām organizācijām, 



kā arī vides aizsardzības institūcijām.   

13) 2020. gadā turpinājās trīs tiesas procesi ar Valsts meža dienestu (VMD), kuros LDF 

lūdza atcelt VMD pieņemtos lēmumus par mikroliegumu izveidošanas lēmumu 

atcelšanu. Tiesa vairākās instancēs apmierināja LDF pieteikumus, tādējādi apliecinot, ka 

dabas aizsardzība ir tiesisks pienākums sabiedrības interešu vārdā. 

14) 2020. gada pavasarī aicinājām Latvijas iedzīvotājus iesaistīties starptautiskā sabiedriskās 

zinātnes akcijā “Skaitām gaiļbiksītes!”, kurā sadarbojāmies ar Igaunijas Dabas fondu, un 

iesniegt savus novērojumus par gaiļbiksīšu izplatību Latvijā, tā palīdzot pētniekiem iegūt 

datus par dabas stāvokli Baltijas valstīs. 

15) Jūlijā LDF kopā ar citām vides organizācijām tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministru J.Pūci, lai uzsvērtu to, ka COVID krīzes atveseļošanās plānos 

nepieciešams iekļaut vides un dabas jautājumus. 

16) Nodrošinājām tiešraides no 9 putnu ligzdām un arī zemūdens tiešraidi no nēģu nārsta 

vietas. Tās varēja vērot portālā Dabasdati.lv, LDF mājaslapā, kā arī YouTube kanālā. 

Kopējais skatījumu skaits tiešraidēm 2020. gada sezonā bija 4,2 miljoni. 45% tiešraižu 

skatītāju bija no Latvijas, bet pārējie – no vairāk nekā 100 valstīm visā pasaulē.  

Viens no LDF mērķiem ir dabai draudzīgas rīcības veidošana sabiedrībā, tāpēc aktīvi 

darbojāmies sociālajos tīklos, veidojot regulāras mediju attiecības, stāstot par dabas 

aizsardzību un tās nepieciešamību. Sniedzām intervijas radio, TV un drukātajiem medijiem 

par dabas aizsardzības problemātiku Latvijā un ES kontekstā, publicējām informāciju un 

rakstus LDF mājaslapā www.ldf.lv un sociālajos tīklos Facebook, Twitter un Instagram. 

7. Organizācijas dibinātāji/biedri un citas personas 

dibinātāju skaits: 59 

dalībnieku skaits: 56 

sabiedriskā labuma guvēju skaits: >1 000 000  

8. Kalendāra gadā saņemto ziedojumu izlietojums 

Kalendāra gadā saņemto ziedojumu kopsumma 5600 euro. 

Kalendāra gadā izlietoto ziedojumu kopsumma 5318 euro, tai skaitā: 

- sabiedriskā labuma darbībai 5318 euro (t.sk. no vispārējiem ziedojumiem 0 euro, no 

mērķziedojumiem – 5318 euro); 

- kalendāra gada administratīvie izdevumi no kalendāra gadā izlietoto vispārējo ziedojumu 

kopsummas 0 euro. 

9. Organizācijas darbību veicinošie faktori  

Iespēja piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos, t.sk. konsultatīvajās padomēs. 

Sadarbība ar citām vides aizsardzības NVO Latvijā un Eiropā. 

Biedra organizācijas statuss vairākos nacionālos un starptautiskos organizāciju tīklos. 

Arvien pieaugoša sabiedrības uzmanība vides aizsardzības un klimata jautājumiem. 

Eiropas Savienības, EEZ un Norvēģijas un Latvijas fondu atbalsts NVO darbam vides un dabas 

aizsardzības jomā. 

 

10. Organizācijas darbību kavējošie faktori 

Dabas aizsardzība joprojām nav starp galvenajām Latvijas valsts prioritātēm un līdz ar to 

lēmumu pieņemšanā dabas daudzveidības saglabāšana ne vienmēr tiek respektēta, kā arī tās 



nodrošināšanai ir nepietiekošs finansējums. 

Pastāvīgi pieaug uzņēmējdarbības lobijs, kas vērsts uz intensīvāku saimniekošanu un dabas 

vērtību noplicināšanu, neņemot vērā ilgtspējīgas attīstības principus. 

Nepietiekoša kompensāciju sistēma zemes īpašniekiem saistībā ar saimnieciskās darbības 

ierobežojumiem dēļ dabas vērtību saglabāšanas, kas veicina neapmierinātību un konflikta 

situācijas, īpaši mikroliegumu veidošanas procesā. 

Joprojām pastāv mīts par Latviju kā vienu no zaļākajām valstīm pasaulē, kas novērš 

sabiedrības uzmanību no nepieciešamības nopietni risināt vides aizsardzības un ilgtspējīgas 

attīstības izaicinājumus un katram sabiedrības loceklim izprast un uzņemties personīgu 

atbildību par savas rīcības ietekmi uz vidi. 

Sabiedrības vērtību sistēmā dominējot ekonomiskās labklājības celšanai, bieži vien tiek 

aizmirsta nepieciešamība rūpēties par dabas saglabāšanu un ilgtspējīgas attīstības 

nodrošināšanu. Covid-19 situācijā iedzīvotāji arvien biežāk uzturas dabā, kā rezultātā 

vairojas interese par tās aizsardzību. No otras puses pandēmijas apstākļos sabiedrībai 

prioritārāki ir sociālie un ekonomiskie jautājumi. 

Demokrātiskās pieredzes un izpratnes trūkums par sabiedrisko organizāciju lomu pilsoniskās 

sabiedrības veidošanā rezultējas sabiedrības pasivitātē un indivīdu neticībā ar personisko 

rīcību ietekmēt procesus valstī. 

Visu šo minēto procesu rezultātā vērojama pilsoniskās sabiedrības telpas sašaurināšanās, kas 

apdraud demokrātisku lēmumu pieņemšanu.  

Papildus tam banku sektors ir ieviesis daudz stingrākus noteikumus sadarbībai ar 

nevalstiskajām organizācijām, kā rezultātā ir apgrūtināta finanšu līdzekļu piesaiste, kā arī 

tiek uzspiests noteikt patiesā labuma guvējus, neņemot vērā Uzņēmumu reģistra lēmumus. 

 



III. Turpmākās darbības plāns 2021. gadam 

  11. Organizācijas plānotā darbība nākamajā kalendāra gadā 

 Ilgtermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes  

- iesāktie 

1. Latvijas Dabas fonda padomes locekļi turpinās darboties, lai veicinātu dabas aizsardzības 

interešu integrāciju valsts institūciju izstrādātajos normatīvajos aktos un politikas 

plānošanas dokumentos, īpaši mežu un lauku nozarēs.  

2. Sadarbojoties ar citām nevalstiskajām organizācijām, veicināsim sabiedrības informētību 

un iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī turpināsim atbalstīt vietējo 

iedzīvotāju iniciatīvas dabas aizsardzības jomā, risinot viņu rosinātās problēmas un 

konsultējot dabas vērtību saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības jautājumos. 

3. Zaļā Barometra ietvaros kopā ar 4 vadošām Latvijas dabas aizsardzības nevalstiskajām 

organizācijām uzraudzīsim un vērtēsim politiskās norises saistībā ar dabas un vides 

jautājumiem, aktīvi iesaistīsimies pašvaldību vēlēšanās, analizējot vēlēšanu sarakstu 

nostāju attiecībā pret vidi, dabu un klimatu. 

4. Sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību turpināsim uzturēt un attīstīt dabas 

novērojumu portālu Dabasdati, paplašinot to lietotāju skaitu un piedāvātās līdzdarbošanās 

iespējas. Strādāsim pie portāla pievienošanas starptautiskajai Ornitho platformai. 

Turpināsim tiešraides no aizsargājamo putnu ligzdām. 

5. Veiksim pļavu apsaimniekošanu īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās un stāstīsim par 

pļavu nozīmi, tādējādi veicinot sabiedrības izpratni par dabas vērtību saglabāšanu. 

6. Turpināsim darbu projektos GrassLIFE, CRAFT LIFE, AQPOM LIFE, GoodWater LIFE, 

“Eiropas privāto zemju aizsardzības tīkls”, “Sabiedriskās pētniecības attīstīšana uz dabas 

novērojumu platformas Dabasdati.lv bāzes”, “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju 

pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija”, “Zaļais barometrs” un “Game On – 

Neļausim klimata pārmaiņām uzvarēt!”. 

 - plānotie 

Uzsāksim projektus par Dabas skaitīšanā konstatēto aizsargājamo augu atradņu un lielo 

ligzdu inventarizāciju, gatavosim sūdzību par Eiropas Savienības tiesību pārkāpumu, kā arī 

izstrādāsim jaunus projektu pieteikumus. 

Īstermiņa projekti, pasākumi un citas aktivitātes 

- iesāktie  

 Projektā „Izglītība” veicināsim sabiedrības informētību un iesaistīšanos dabas aizsardzībā. 

- plānotie  

1. 2021. gadā īpašu vērību veltīsim upju straujtecēm un dabiskiem upju posmiem kā 

2021. gada dzīvotnei un popularizēsim upju atjaunošanu un saglabāšanu. 

2. Sadarbībā ar Latvijas Pastu izdosim pastmarku ar jumstiņu gladiolu. 

3. Apsekosim jaunas aizsargājamo sugu un dzīvotņu atradnes un veicināsim to aizsardzību. 

   

Ģirts Strazdiņš 

(direktora paraksts)                                                       (vārds un uzvārds) 

  Andrejs Briedis 

(Padomes priekšsēdētāja paraksts)                                           (vārds un uzvārds) 

 

 2021.gada 15. jūnijā 

http://www.dabasdati.lv/

