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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.);

Skolotāju izglītošana par purvu atjaunošanu un saglabāšanu (notiks 2011. gada 

maijā);

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

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

Projekta noslēguma seminārs (notiks 2013. gadā).



Augsto purvu vērtības

Viesītē, 17.12.2010.;

104 dalībnieki;

Lekcijas par purvu 

vērtībām, purvos 

dzīvojošajiem putniem;

Viktorīna par purva 

vērtībām;

Fotoizstādes atklāšana.







Papildseminārs Ogrē

Ogres kultūras centrā 

13.01.2011.;

Fotoizstādes atklāšana;

60 dalībnieki;

Lekcija par purvu vērtībām 

un purvu filmas 

noskatīšanās.







Mājas lapa

www.purvi.lv;

Aktuāla informācija;

Fotogrāfijas no 

pasākumiem un 

ekspedīcijām;

Latviešu un angļu valodā;

Darbojas jau gandrīz gadu.

http://www.purvi.lv/


Stendi un bukleti

Projekta buklets 

(05.2010.);

Bukleti un stendi visām 

projekta teritorijām 

(jāizdod 2011. gada 

septembrī, 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;

Ceļojoša.







“Purvu noslēpumi” ceļo
Viesītes kultūras nams (17.12.2010.);

Ogres kultūras centrs (13.01.-07.02.2011.);

Aizkraukles novada dome (08.02.-08.03.);

Salas vidusskola (09.-18.03.);

LR Vides un reģionālās attīstības ministrija;

Daugavpils universitāte (no 27.04.);

Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs (05.09.-09.10. + Zinātnieku nakts);

Olaines vēstures un mākslas muzejs;

Dabas aizsardzības pārvaldes informācijas centrs Siguldā;

Līvānu muzejs;

Internacionālā skola “Ķīpsala”;

Liepāja;

Dvietes palienes dabas parka informācijas centrs;

Iespēja pieteikties uz izstādi. 



Gala atskaite

Pašās projekta beigās;

Latviešu un angļu valodā;

Apkopota informācija par 

projektā paveikto.



Projekta publicitāte

Projekta partneru mājas 

lapās (www.ldf.lv, 

www.elmmedia.lv);

Drukātie - 25;

Radio - 1; 

Internets - apm. 40;

Dalība zinātniskās 

konferencēs - 3.

http://www.ldf.lv/
http://www.elmmedia.lv/
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