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30.04.2011.
Preses relīze Nr. 4.
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.

07.04.2011. PROJEKTS PREZENTĒTS LATVIJAS MUITNIEKIEM UN DABAS
AIZSARDZĪBAS PĀRVALDES DARBINIEKIEM
Daugavpils, Latgales Zoodārzs
Šodien
Projekta
eksperti
prezentēja
Projektu, tā mērķa sugas un darbības
Latvijas muitniekiem (20 cilv.) semināra par
CITES dzīvniekiem ietvaros (LVAFA
projekts).
Apspriesti muitas un Projekta ekspertu
komandas sadarbības jautājumi.

06.04.2011. PROJEKTS PREZENTĒTS LATVIJAS UN LIETUVAS SOCIĀLIEM
DARBINIEKIEM: EIROPAS PROJEKTU SADARBĪBA
Lietuva, Utena district, Sudeikai
1
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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Šodien Projekta eksperti prezentēja
Projektu, tā publiskošanas darbību un
darba ar bērniem pieredzi kick-off semināra
projekta
LLIII-166
„Animalterapijas
izmantošana Latvijas - Lietuvas pierobežas
pašvaldību sociālās vides stiprināšanai"
ietvaros. Viņi stāstīja par bērnu saskarsmi
ar Projekta mērķa sugām un par darba ar
bērniem īpatnībām.
Seminārā piedalījās profesionāli un sociāli
darbinieki (40 cilv.) no Ludzas, Kārsavas,
Rēzeknes, Krāslavas, Viļānu, Riebiņu,
Preiļu, Aglonas, Dagdas, Daugavpils un Ilūkstes novadu pašvaldībām un Rēzeknes
pilsētas domes, Lietuvā - Visaginas bērnu atbalsta centrs, Ignalinas rajona Didžiasalis
bērnu aprūpes un ģimeņu sociālā atbalsta centrs, Utenas bērnu sociālās aprūpes un
audzināšanas centrs un Anīkšču rajona pašvaldība. Projekta vadošais partneris biedrības „Eiroreģiona „Ezeru zeme"" Latvijas birojs.

30.03.2011. TOPOŠIE ZINĀTNIEKI IEPAZINĀS AR PROJEKTU UN MĀCAS
NOTEIKT PROJEKTA MĒRĶA SUGAS
Daugavpils, Daugavpils Universitāte.
Šodien Daugavpils Universitātes bioloģijas maģistranti
Projekta eksperta vadībā bija iepazīstināti ar Projekta un to
2
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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mērķa sugām. Maģistranti mācījās noteikt mērķa sugas un apgūst to noteikšanas pēc
noteicēja īpatnības.

04.03.2011. PROJEKTA BOMBINA EKSPERTS PAAUGSTINĀJA
ZINĀTNISKO KVALIFIKĀCIJU
Daugavpils, Daugavpils Universitāte.
Šodien Projekta Bombina eksperts Aija Pupiņa
Daugavpils Universitātes Bioloģijas Promocijas
Padomes atklātā sēdē aizstāvēja Bioloģijas Doktora
disertāciju ar nosaukumu ”Sarkanvēdera ugunskrupju
Bombina bombina L. ekoloģijas īpatnības uz sugas
areāla ziemeļu robežas Latvijā”.
Disertācijā Latvijas un Polijas zinātniekiem un
studējošiem
(32
cilv.)
noprezentēts
LIFEHerpetoLatvia Projekts kā pētījuma rezultātu
ieviešana herpetofaunas aizsardzības Latvijā praksē.
Disertācijā pateicību nodaļā rakstīts, ka informācijas
daļa iegūta arī pateicoties LIFE projektu aktivitātēm:
LIFE-HerpetoLatvia projekts "Conservation of rare reptiles and amphibians in Latvia",
citi LIFE projekti.
Disertāciju un tās kopsavilkumu var lasīt web-saita E-bibliotēkā.
Tagad visiem trim Projekta ekspertiem ir Doktora grādi Bioloģijā ar specializāciju tieši
savās mērķa sugās vai sugu grupās. Tas padara Projekta aktivitātes par vel vairāk
zinātniski pamatotām.
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