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Portālu Dabasdati.lv 2008. gadā izveidoja 
divas nevalstiskas dabas aizsardzības 

organizācijas



 veicināt Latvijas dabas 
vērtību apzināšanu un 
aizsardzību,

 izglītot sabiedrību,

 veicināt dialogu ar 
zinātniekiem un dabas 
aizsardzības speciālistiem.

Portāla mērķi:



Kā tas darbojās?

Ziņo web lapā dabasdati.lv
VAI

caur mobilo lietotni “Dabas dati”



1. Pievieno savu auga vai dzīvnieka novērojumu*: 

* Ja suga nav 
zināma, pievieno 
to kā «Nezināms» 
+ foto/audio

b) caur 
weblapu, 
precīzi 
atliekot 
novērojuma 
vietu kartē



① Lai uzzinātu, kā sauc novēroto un nofotografēto putnu, 
kukaini vai augu.



② Vieta, kur vienkopus uzkrāt savus novērojums dabā. 
Novērojumi ir publiski un tie netiek noglabāti tikai 
piezīmju blociņos!



Iespēja palīdzēt ekspertiem ievākt datus un piedalīties ③
Latvijas dabas vērtību apzināšanā un saglabāšanā.



Iespēja iepazīt citus ④ cilvēkus ar līdzīgu aizrausǎnos un 
sazināties ar dabas pētniekiem.



348 817

Ziņotie novērojumi 
pa sugu grupām

2008-2016



Ziņoto novērojumu izvietojums

2008-2014





Ligzdojošo putnu atlants/Breeding Bird Atlas
since 2015

56 966



84% putni

75% putni

+ Putnu 
atlants

Ziņoto novērojumu skaits pa gadiem







158 770
fotogrāfijas pievienotas portālā (uz 
7.12.2016.)

 7 gadu laikā 
(līdz 2016.g.) 
pievienotas 
100 000 
fotogrāfijas

 2016. gadā –
58 000 
fotogrāfijas!



Datu pieejamība

�‡ datu atlase pēc dažādiem 
kritērijiem

�‡ csv faila eksports (pēc 
pieejamības līmeņa)



Datu pieejamība





nav pieejama informācija par konkrētām �‡
aizsargājamām sugām

CSV faila eksports



Kas/kur izmanto datus?

�‡Eksperti dažādos dabas 
aizsardzības projektos un 
pētījumos

�‡Dabas aizsardzības un sugu 
plānos

�‡Sugu atlantu veidošanā

�‡Ziņojumu sagatavošanā ES 
par sugu stāvokli Latvijā 

u.c.



http://ozols.daba.gov.lv/pub/

~ 20% no visiem ziņojumiem ir par aizsargājamām sugām



Putnu dati tiek izmantoti Eiropas ligzdojošo putnu atlanta 
veidošanai



http://eurobirdportal.org/lat/lv/

Putnu izplatības kartes online

105 putnu sugas (LV = 103)

http://eurobirdportal.org/lat/lv/


Kā uzrunāt/piesaistīt 
jaunus lietotājus?



Sociālie mediji – Twitter un Facebook



Dabas ziņas – par aktuālām norisēm dabā



Interesantas akcijas

Gada īsāko dienu putnu 
vērošanas sacensības

Gada dabas simboli



Jauni noteicēji



Tiešraides kameras pie aizsargājamu putnu ligzdām 
kopš 2012



Forums



Nākamais solis?

Dabasdati.lv versija 2



Jautājumi?
Paldies!


