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30.12.2010.
Preses relīze Nr. 2.
Projekta jaunumi
Šeit ir publicēti Projekta LIFE-HerpetoLatvia
jaunumi. Protams, publicēti ir tikai visinteresantākie
jaunumi, kas saistīti ar Projekta sabiedriskajām
aktivitātēm un publicitāti, jo Projekta darbi iekļauj arī
daudz svarīgu ikdienas aktivitāšu: dzīvnieku
uztūrēšana, lauku pētījumi, datu analizēšana,
konsultācijas ar speciālistiem un darbs ar zemes
īpašniekiem.
17.-20.10.2010. Topošie Latvijas biologi uzzina par
Projekta svarīgumu.
Daugavpils, Daugavpils Universitāte.
LIFE-HerpetoLatvia projekts prezentēts 4 lekcijās
Universitātes bakalaura un maģistra programmu
studējošiem (kopā 53 cilv.), topošiem biologiem un
vides speciālistiem. Bija apspriesti Projekta
aktualitāte un speciālistu loma herpetofaunas
aizsardzībā Latvijā, studentu brīvprātīgā darba
iespējas Projektā.
18.-23.10.2010. Projekts prezentēts ārzemju zinātniekiem un
saņemtas konsultācijas.
Krievija, Maskava.
Projekts LIFE-HerpetoLatvia prezentēts Eiropas un Krievijas
zookultūru speciālistiem Starptautiskā konferencē "4th International
Conference "Invertebrates in Zoo and Insectarium collections". Veiktas
konsultācijas ar speciālistiem par kukaiņu barības zookultūras
uzturēšanu mērķa sugu ex-situ barošanas mērķiem.
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Natura 2000 – Eiropas daba Jums. Projekta teritorija ir Eiropas Natura 2000 tīkla daļa. Tā izvēlēta sakarā ar to, ka tajā atrodas
dažas Eiropas visapdraudētākās sugas un biotopi. Visas 27 Eiropas Savienības valstis strādā kopā Natura 2000 tīklā, lai saglabātu
Eiropas dabas mantojuma bagātību un daudzveidību visu labā
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20.10.2010. Biologi - studenti uzzina par Projektu.
Konsultējamies ar Baltkrievijas vienu no vadošiem
herpetologiem Dr.Bakharevu.
Daugavpils, Daugavpils Universitāte.
LIFE-HerpetoLatvia projekts prezentēts Universitātes
bakalaura un maģistra programmu 22 studējošiem un
Baltkrievijas vienam no vadošiem herpetologiem
Dr.Viktoram Bakharevam. Ar Dr.Bakharevu un
studentiem apspriesti projekta LIFE-HerpetoLatvia
mērķi un aktivitātes, herpetofaunas aizsardzības tehnoloģijas, brīvprātīgo Projektā darba
iespējas, abu valsts sadarbības perspektīvas pierobežu populāciju aizsardzībā. Risinājās arī
konsultācijas ar Dr.Bakharevu par sugu aizsardzību ex-situ un in-situ.
25.10.2010. LIFE+ projektu sadarbība.
Rīga, Dabas muzejs.
LIFE-HerpetoLatvia projekta eksperti piedalījās
LIFE+ projekta "Dviete" prezentācijā, kur stāstīja par
LIFE-HerpetoLatvia projektu, tā mērķiem un
aktivitātēm. Tika lemts, ka abi projekti sadarbosies
arī turpmāk, apmainoties ar aktuālo informāciju.

11.11.2010. Latvijas skolēni un skolotāji uzzina par
Projektu un sadarbības iespējām.
Daugavpils, Daugavpils Universitāte.
Projekts prezentēts 68 Latvijas skolēniem un
skolotājiem Daugavpils Universitātes ļoti populāru
„Zinātnes dienu” laikā. Skolēni iepazinās ar Projekta
mērķiem un aktivitātēm, mācījās noteikt Projekta sugas,
skolotāji uzzināja par sadarbības ar Projektu iespējām.
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13.12.2010. Projekta prezentācija Latvijas
Republikas prezidentam V.Zatlera kungam.
Rīga, Latvijas Prezidenta pils.
Šodien Projekta vadītājs, Emys eksperts un
Bombina eksperts piedalījās mass-medija
„Diena” „Latvijas Lepnums-2010” balvas
pretendentu organizētā vizītē pie Latvijas
Prezidenta. Prezidenta audiences laika Projekta
eksperti prezentēja Projekta mērķus un
aktivitātes Latvijas Republikas prezidentam
V.Zatlera kungam un izteica pateicību viņam,
viņa personā visai Latvijai un Latvijas vides un reģionālās attīstības ministrijai par Eiropas
herpetofaunas aizsardzībai Latvijā un Projekta finansiālu atbalstu. V.Zatlera kungs piedāvāja
nākotnē ekspertiem izpētīt viņam piederošo zemes teritoriju un aizsargāt tur mītošus abiniekus
un rāpuļus arī. Projekta eksperti un brīvprātīgais saņēma no Latvijas Prezidenta viņa ar Projekta
ekspertiem fotogrāfiju Prezidenta pilī ar Prezidenta personīgu autogrāfu (Foto: Mass-Media
„Diena”.
16.12.2010. SWEDBANK brīvprātīgie piedalās
biotopu optimizēšanā Projektā teritorijā Ilgās.
Daugavpils novads, Silenes dabas parks.
Šodien pēc Projekta prezentācijas Swedbank
Daugavpils nodaļas darbiniekiem (10 cilv.) bija
veikta kopā ar projekta Bombina ekspertu aizaugušo
biotopu Ilgās attīrīšana no krūmiem.

22.12.2010. Projekta prezentācija Daugavpils Domes presskonferencē.
Daugavpils, Daugavpils Dome.
Šodien Projekts prezentēts Daugavpils un Latgales mass-medijiem
Domes preses konferences laikā. Projekta vadītājs, Emys un Bombina
eksperti izstāstīja žurnālistiem (vairāk par 20 cilv.) par Projekta
mērķiem un Eiropas finansiālu atbalstu dabas aizsardzībai Latvijā,
atbildēja uz daudziem jautājumiem.
26.12.2010. „Latvijas lepnums” un projekta prezentācija Latvijas
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iedzīvotajiem.
Rīga, Mass-media "Diena".
Šodien ļoti slavenās Latvijā apbalvošanas
ceremonijas „Latvijas lepnums” laikā
apbalvoti 10 Latvijas iedzīvotāji, ieskaitot
projekta vadītāju, Emys ekspertu M.Pupiņu.
Balva piešķirta par Latgales zoodārza
(Projekta izpildītāja) darbu un sasniegumiem.
Ceremonijā piedalījās Latvijas prezidents
V.Zatlers, citas Latvijas slavenas personas,
aicināts projekta eksperts Bombina A.Pupiņa.
Apbalvošanas ceremonijas laikā M.Pupiņš
kopā ar TV raidījuma "Bez Tabu" vadītāju
biologu Juri Šteinbergu prezentēja projektu
visiem klātesošiem. Pasākums plaši publicēts Latvijas mass-medijos: TV, laikrakstos, Internetā.
29.12.2010. Projekta prezentācija Daugavpils Domes darbiniekiem.
Daugavpils, Daugavpils Dome.
Šodien projekta vadītājs un eksperts Emys M.Pupiņš tika apbalvots ar pateicības rakstu par
Latgales zoodārza (Projekta izpildītāja) zinātnisko un izglītojošo darbību. Ceremonijas laikā
Domes darbiniekiem un preses pārstāvjiem prezentēts Projekts, tā loma dabas aizsardzībā un
pilsētas attīstībā.
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