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Latvijas Ornitoloģijas Biedrības (LOB)
«zelta putni»



Kopējā projektā iztērējamā summa ir 1 537 988 EUR!

2014.gadā Latvijas Ornitoloģijas biedrība 
pupuķi pasludina par gada putnu



2019.gadā LOB mežirbi 
pasludina par gada putnu

«Mežirbei labvēlīga būtu plēsīgo zvēru – caunu, 

jenotsuņu un lapsu – skaita samazināšana. Plēsēju 

skaitu varētu mazināt, maksājot medniekiem 

prēmijas līdzīgi, kā tas tiek darīts meža cūku skaita 

samazināšanai, taču šis pasākums būtu ārkārtīgi 

dārgs. Aptuvenas aplēses liecina, ka minēto sugu 

populāciju samazināšana līdz 1995. gada līmenim 

plāna darbības periodā varētu izmaksāt vairāk nekā 

1,5 milj. EUR gadā.»

Plānoto aizsardzības pasākumu izmaksas 1.6. milj. EUR (desmit gadu periodam)

Avots: https://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/sugu_un_biotopu_aizsardzibas_plani/



Viss ir slikti….

«Pēdējo piecu gadu laikā Latvijā ievērojami samazinājies lauku apvidos dzīvojošo savvaļas 
putnu skaits, kas liecina par Rietumeiropas valstu vides problēmu aktualizēšanos arī 
reģionālā mērogā, pauda Latvijas Ornitologu biedrības (LOB) valdes priekšsēdētājs Viesturs 
Ķerus».

Avots: http://www.la.lv/ornitologi-pedejos-piecos-gados-latvija-ieverojami-samazinajies-savvalas-putnu-skaits

http://footage.framepool.com/es/bin/2501191,duna,%C3%A1rbol+muerto,namibia/



Bet vai tā ir patiesība?
Mazajam ērglim Latvijā pret valsts 
lielumu ir vislielākā populācija 
pasaulē , ~ 1/5 pasaules mazo ērgļu.

Avots: http://mazaiserglis.lv/lv/zinas/darbi-turpinas-tiekamies-ar-uzraudzibas-grupu



Latvijas ziņojums Eiropas Komisijai par apdraudēto un īpaši aizsargājamo biotopu sugu stāvokli 

http://biodiv.daba.gov.lv/fol302307/fol454010

https://www.apollo.lv/5844544/zinojums-par-es-nozimes-ipasi-aizsargajamo-vertibu-stavokli-latvija-atklaj-nelabveligu-situaciju

«Ziņojuma faktu daļu 
Dabas aizsardzības 

pārvaldes uzdevumā 
apkopoja Latvijas 

Dabas fonds»

«Ziņojumā pētītas 57 
dabiskas vai daļēji 
dabiskas ES īpaši 

aizsargājamas 
dzīvotnes un 114 

sugas, izņemot putnus, 
kam ir pašiem savs 
ziņojums. Latvijas 

pētījumā konstatēts, 
ka no kopumā 57 īpaši 

aizsargājamām 
dzīvotnēm 49 jeb 86% 

atrodas nelabvēlīgā 
stāvoklī un 47% 
stāvoklis turpina 

pasliktināties. 
Sliktākais stāvoklis ir 
meža dzīvotnēm, bet 

labākais - iežu 
atsegumiem».

«… pētījuma rezultātā 
tapušais ziņojums 

parāda, ka nepamatoti 
ir uzskatīt Latviju par 
vienu no zaļākajām 

valstīm. Pētījuma 
rezultāti ir 

pesimistiskāki nekā 
pētnieki sagaidīja, jo 
tie parāda, ka Latvija 

strauji zaudē atlikušās 
izcilākās dabas 

vērtības».

«Iemesls pie konkrētu 
sugu un biotopu 

stāvokļa 
pasliktināšanās ir arī 
finansējuma trūkums 

sugu un biotopu 
apsaimniekošanas 

metodēm un 
aizsardzībai, tāpēc 
DAP jau nākamajā 

gadā budžetā 
pieprasījusi aptuveni 3 
miljonus latu dažādu 
pasākumu veikšanai 

sugu un biotopu 
stāvokļa labvēlīga 

statusa 
nodrošināšanai». 



LIFE valsts faktu lapa 

«Kopš LIFE programmas uzsākšanas, ko veica Eiropas
Komisija 1992. gadā, Latvijā kopā 46 projekti ir saņēmuši
finansējumu. No šiem 14 projekti attiecās uz vides
aizsardzības jauninājumiem, 29 – uz dabas saglabāšanu
un bioloģisko daudzveidību, viens – uz klimata pārmaiņu
mazināšanu, kā arī viens uz kapacitātes pilnveidošanu. Šo
projektu kopējā investīciju summa ir 53 miljoni eiro, no
kuriem 33 miljonu eiro piešķīrusi Eiropas Savienība».

Avots: http://ec.europa.eu/environment/life/countries/latvia.html



Līdz šim LIFE Dabas (tagad saukta par dabas un

bioloģiskās daudzveidības apakšprogrammu)

apakšprogrammas ietvaros ir līdzfinansēti 28 projekti

Latvijā. Šo projektu kopējais investīciju apjoms ir 37

miljoni eiro, no kuriem 24 miljonus eiro piešķīra

Eiropas Savienība.

LIFE valsts faktu lapa 

Avots: http://ec.europa.eu/environment/life/countries/latvia.html



«Kā liecina DAP informācija, tad
koku gredzenošana tika veikta valstij
piederošā mežā, kas atrodas
aizsargājamā dabas teritorijā un
dabas lieguma zonā, kur nav atļauta
koku ciršana saimnieciskiem
mērķiem. Projekts "For-Rest", kura
ietvaros parkā gredzenoti koki,
norisinājās no 2011. Līdz 2016.
gadam. To finansēja Eiropas
Komisijas LIFE+ programma un
Latvijas Vides aizsardzības fonds.
Kopējais projekta budžets bija 823
tūkstoši eiro, no kuriem 493
tūkstošus atvēlēja LIFE+
programma».

Gaujas nacionālā parka 'gredzenošana’

Avots: https://www.delfi.lv/aculiecinieks/news/novados/foto-gaujas-nacionala-parka-priedes-
pec-gredzenosanas.d?id=49513219



Avots: https://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/sugu_un_biotopu_aizsardzibas_plani/

Pārsteigumi sekos… 


