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Projektā plānotie pasākumi

Semināri;

Mājas lapa;

Stendi un bukleti;

Latvijas purva biotopu 

apsaimniekošanas 

ieteikumu izstāde;

Izstāde;

Gala atskaite.



Semināri
Ievadseminārs (Viesītē, 30.03.2010.);

Augsto purvu vērtības (Viesītē, 17.12.2010.);

Papildseminārs (Ogrē, 13.01.2011.);

Seminārs skolēniem par augsto purvu vērtībām (Salā, 2011. gada 9. martā);

Skolotāju izglītošana par purvu atjaunošanu un saglabāšanu (Olainē, 2011. gada 17.

maijā);

Seminārs skolotājiem un skolēniem par augsto purvu vērtībām (notiks 2011. gada 22. 

un 23. septembrī Daudzesē);

Starptautiska pieredzes apmaiņa par purvu atjaunošanu (notiks 2012. gadā);

Projekta noslēguma seminārs (notiks 2013. gadā).



Seminārs skolēniem par 
augsto purvu vērtībām

Salā, 09.03.2011.;

Lekcijas par purvu vērtībām;

Viktorīna par purva vērtībām;

Fotoizstādes atklāšana.



Seminārs skolēniem par 
augsto purvu vērtībām



Skolotāju izglītošana par purvu
atjaunošanu un saglabāšanu

Olainē, 2011. gada 17. maijā;

Rīgas, Olaines novada, Mārupes apkārtnes skolu 

skolotāji, kopumā 31 dalībnieks;

Lekcijas par purvu vērtībām un ekskursija dabā.



Skolotāju izglītošana par purvu
atjaunošanu un saglabāšanu

(lekcijas)



Skolotāju izglītošana par purvu
atjaunošanu un saglabāšanu

(ekskursija uz Melnā ez. purvu)



Seminārs skolotājiem un skolēniem 
par augsto purvu vērtībām

Notiek sagatavošanās un ielūgumu izsūtīšana;

Daudzesē, 2011. gada 22. un 23. septembrī;

Tuvākās apkārtnes skolotājiem un skolēniem, kam ir 

interese par dabu un purviem;

Lekcijas par purvu vērtībām un ekskursijas dabā;

Interaktīvā spēle par purviem.



Mājas lapa

www.purvi.lv;

Veikti uzlabojumi;

Aktuāla informācija;

Fotogrāfijas no 

pasākumiem un 

ekspedīcijām;

Latviešu un angļu valodā;

Darbojas pusotru gadu.

http://www.purvi.lv/


Stendi un bukleti

Projekta buklets

(05.2010.);

Bukleti un stendi visām

projekta teritorijām (notiek 

iepirkums, stendiem

izvēlētas atrašanās vietas, 

latviešu un angļu valodā).



Latvijas purva biotopu apsaimniekošanas 
ieteikumu izstrāde

Grāmata;

Projekta noslēgumā - 2012. gadā;

Pieejama interesentiem;

Latviešu un angļu valodā.



Izstāde “Purvu noslēpumi”

Sagatavoja Ogres fotoklubs;

16 fotogrāfi - Ogres fotokluba biedri un dabas eksperti;

Putnu balsis - E.Račinskis;

Atklāta 2010. gada decembrī Viesītē;

Tiks izstādīta līdz projekta beigām 2013. gada augustā;

Izstādē izvietotas 119 fotogrāfijas uz 31 abpusēji apdrukātas 

planšetes.

Ceļojoša.



Izstāde jau bijusi izlikta 
apskatei:

2011. gadā
02.08.-05.09. Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā;
06.07.-02.08. Ventspils bibliotēkā;
23.-31.05. Latvijas Republikas Saeimā;
12.-20.05. Olaines vēstures un mākslas muzejā;
27.04.-09.05. Daugavpils Universitātē;
11.-26.04. Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijā;
26.03.-11.04. Latvijas Republikas Ministru kabinetā;
21.-25.03. Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā;
09.-18.03. Salas vidusskolā;
08.02.-08.03. Aizkraukles novada domē;
13.01.-07.02. Ogres kultūras centrā;

2010. gadā
17.12. Viesītes kultūras namā.

http://www.jzb.lv/
http://www.purvi.lv/lv/jaunumi/ventspils-biblioteka-atklas-izstadi-purvu-noslepumi
http://www.purvi.lv/lv/jaunumi/purvu-noslepumi-saeima
http://www.purvi.lv/lv/jaunumi/izstade-olaines-vestures-un-makslas-muzeja
http://www.purvi.lv/lv/jaunumi/izstade-olaines-vestures-un-makslas-muzeja
http://www.purvi.lv/lv/jaunumi/purvu-izstade-daugavpils-universitate
http://www.purvi.lv/lv/jaunumi/putnu-dziesmas-tagad-ari-aizsardzibas-ministrija
http://www.purvi.lv/lv/jaunumi/purvu-noslepumi-viesojas-ministru-kabineta
http://www.purvi.lv/lv/jaunumi/informativs-seminars-par-life-programmu
http://www.purvi.lv/lv/jaunumi/skoleni-klausas-par-purvu-vertibam
http://www.purvi.lv/lv/jaunumi/notikusas-projekta-dabas-liegumu-dabas-aizsardzibas-planu-sabiedriskas-apspriesanas
http://www.purvi.lv/lv/jaunumi/fotoizstades-atklasana-ogre
http://www.purvi.lv/lv/jaunumi/seminars-par-purvu-vertibam


Izstāde “Purvu noslēpumi”
Ministru Kabinetā



Gala atskaite

Pašās projekta beigās;

Latviešu un angļu valodā;

Apkopota informācija par projektā paveikto.



Paldies
par uzmanību!

Daiga Brakmane

Tālr.: 26454504

E-pasts: daiga.brakmane@lu.lv

www.purvi.lv
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