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1. CILVĒKI
Mērķis
1.1. Palielināt biedrības biedru
skaitu, saglabājot esošos un
piesaistot jaunus biedrus

1.2. Informēt, izglītot un iesaistīt
plašāku sabiedrību savvaļas putnu
izpētes un aizsardzības pasākumos

1.3. Sadarboties ar radniecīgām
organizācijām Latvijā un ārzemēs

1.4. Attīstīt biedrības
institucionālo kapacitāti

Uzdevums
1.1.1. Apmierināt esošo biedru vēlmes un
motivēt viņus dalībai biedrībā
1.1.2. Pastāvīgi ziņot biedriem un interesentiem
par biedrības darbu
1.1.3. Veicināt patstāvīgas biedru aktivitātes
Latvijas reģionos
1.1.4. Iesaistīt biedrus un interesentus putnu
izpētes un aizsardzības, kā arī sabiedrības
izglītošanas darbā
1.1.5. Piesaistīt jaunus biedrus
1.2.1. Pastāvīgi informēt sabiedrību par
svarīgākajiem savvaļas putnu izpētes un
aizsardzības jautājumiem
1.2.2. Mērķtiecīgi izglītot sabiedrību par
savvaļas putniem, to nozīmi bioloģiskajā
daudzveidībā un cilvēka dzīvē
1.2.3. Veicināt sabiedrības līdzdalību ar savvaļas
putnu saglabāšanu saistītu lēmumu pieņemšanā
1.3.1. Veidot apvienības un sadarboties ar
radniecīgām profesionālajām valsts un
nevalstiskajām organizācijām kopīgu mērķu
sasniegšanai
1.3.2. Uzturēt pastāvīgus sakarus ar BirdLife
International un tās partnerorganizācijām
1.4.1. Veidot saliedētu un motivētu darbinieku
kolektīvu, kas spēj saskaņoti un profesionāli
atbildēt uz ilgtermiņa stratēģijas un ikdienas
darba izaicinājumiem
1.4.2. Nodrošināt pastāvīgu un pietiekamu
līdzekļu piesaisti, un to lietderīgu un atbildīgu
izmantošanu
1.4.3. Saprātīgi uzturēt un attīstīt darba
vajadzībām atbilstošu materiāli-tehnisko
nodrošinājumu
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2. SUGAS
Mērķis
2.1. Sekot Latvijas savvaļas putnu
sugu populāciju stāvoklim un
veicināt to ekoloģijas pētījumus

2.2. Plānot un īstenot sugu
aizsardzības pasākumus, lai
saglabātu un atjaunotu īpaši
aizsargājamo un apdraudēto sugu
populācijas
2.3. Paaugstināt sabiedrības
zināšanas, interesi un līdzdalību
putnu izpētē un aizsardzībā

Uzdevums
2.1.1. Sekot Latvijā ligzdojošo putnu sugu
izplatības un populāciju lieluma pārmaiņām
2.1.2. Sekot Latvijā ligzdojošo putnu sugu
populāciju demogrāfijas stāvoklim un
vairošanās sekmēm
2.1.3. Regulāri veikt Latvijas ligzdojošo putnu
sugu apdraudētības un aizsardzības stāvokļa
analīzi
2.1.4. Veikt putnu ekoloģijas pētījumus un
sadarboties ar citām institūcijām šādu pētījumu
veikšanai.
2.1.5. Attīstīt ziemojošo un migrējošo putnu
monitoringu un pētījumus
2.2.1. Izstrādāt jaunus un pārskatīt esošos sugu
aizsardzības plānus prioritārajām putnu sugām
2.2.2. Īstenot sugu aizsardzības plānus vai
atsevišķus pasākumus
2.2.3. Veidot mikroliegumus īpaši
aizsargājamām sugām, kam to paredz
normatīvie akti
2.3.1. Piesaistīt jaunus speciālistus putnu sugu
izpētei un aizsardzībai
2.3.2. Sagatavot un izplatīt materiālus par
prioritāro putnu sugu aizsardzību, lai palielinātu
sabiedrības lomu to saglabāšanā
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3. VIETAS
Mērķis
3.1. Noteikt un pārraudzīt putniem
nozīmīgās vietas Latvijā

3.2. Nodrošināt labvēlīgu
aizsardzības stāvokli visām
putniem nozīmīgajām vietām

3.3. Popularizēt putniem
nozīmīgās vietas kā bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanai
svarīgākās teritorijas

Uzdevums
3.1.1. Pārskatīt putniem nozīmīgo vietu sarakstu
un robežas, noteikt jaunas potenciālas teritorijas
3.1.2. Veikt putniem nozīmīgo vietu
monitoringu
3.1.3. Novērtēt putniem nozīmīgo vietu tīkla
lomu putnu sugu populāciju saglabāšanā
3.2.1. Noteikt putniem nozīmīgās vietas, kurās
prioritāri veicami aizsardzības un
apsaimniekošanas pasākumi, sastādīt un ieviest
rīcības plānus to saglabāšanai
3.2.2. Piedalīties dabas aizsardzības plānu
izstrādē un pārskatīšanā vismaz tām īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām, kas pārklājas
ar putniem nozīmīgajām vietām
3.2.3. Vadīt rīcību vietējā, valsts un starptautiskā
mērogā apdraudējuma novēršanai putniem
nozīmīgajās vietās
3.3.1. Informēt LOB biedrus un interesentus par
putniem nozīmīgo vietu programmas darbu
3.3.2. Izplatīt plašsaziņas līdzekļiem jaunumus
par putniem nozīmīgo vietu izpēti un
aizsardzību
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4. BIOTOPI UN NOZARES
Mērķis
4.1. Noskaidrot putniem
nozīmīgos biotopus, to
izvietojumu Latvijā un sekot to
stāvokļa pārmaiņām

4.2. Plānot un ieviest biotopu
saglabāšanas un atjaunošanas
pasākumus, atbilstoši ietekmējot
nozaru politiku, plānus un rīcību

4.3. Informēt sabiedrību un nozaru
organizācijas par putnu dzīves
vides saglabāšanas nozīmi un
paņēmieniem

Uzdevums
4.1.1. Noskaidrot putnu sugām visā to dzīves
ciklā nozīmīgos biotopus, kā arī sekot biotopu
izvēles pārmaiņām
4.1.2. Noskaidrot putniem nozīmīgo biotopu
izplatību, platības un stāvokli, sekot to
pārmaiņām
4.1.3. Noskaidrot nozaru ietekmi uz savvaļas
putnu populācijām un sekot šo ietekmju
pārmaiņām
4.1.4. Sekot šauri specializēto, ar noteiktiem
biotopiem īpaši saistīto putnu sugu populāciju
lieluma pārmaiņām
4.2.1. Izstrādāt putniem nozīmīgo biotopu
saglabāšanas un atjaunošanas plānus, vadlīnijas
un ieteikumus rīcībai
4.2.2. Ietekmēt nozaru normatīvos aktus un
plānus par labu savvaļas putniem nozīmīgo
biotopu saglabāšanai un atjaunošanai
4.2.3. Iesaistīties biotopu saglabāšanas un
atjaunošanas pasākumos
4.3.1. Pilnveidot saziņu un sadarboties ar nozaru
organizācijām un speciālistiem
4.3.2. Informēt LOB biedrus un interesentus par
biotopu izpēti un aizsardzību
4.3.3. Popularizēt biotopu aizsardzību un
atjaunošanu, kā arī pētījumu rezultātus un
īstenoto pasākumu pieredzi plašsaziņas līdzekļos
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