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Latgales 
zoodārza kontakti
Adrese: Latgales zoodārzs. Vienības iela, 27. Daugavpils, LV-5401. Latvija

Tālrunis: +371 65426789

Mājaslapa: www.latgaleszoo.eu   

FaceBook: Latgales zoodārza FaceBook lapa



E-pasts:

oficiālie kontakti, līgumi, piedāvājumi: 

latgaleszoodarzs@daugavpils.lv

speciālistu kontakti par dzīvniekiem un Latvijas herpetofaunu:

latgales.zoo@gmail.com

Zinātniskie un dabas 
aizsardzības Projekti

Latgales zoodārza biologi sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un 

citām Latvijas un Eiropas institūcijām piedalās dabas aizsardzības 

un zinātniskajos Latvijas un Eiropas projektos un konkursos (par 

pēdējiem 5 gadiem 16 projekti) kā eksperti, pētnieki, vadošie 

pētnieki vai zinātniskie vadītāji:

2022-2025. EU BiodivERsA Project: A socio-

ecological evaluation of wetlands restoration and 

reintroduction programs in favor of the 

emblematic European pond turtle and associated 

biodiversity: a pan-European approach (EMYS-R). 

Nr.BiodivRestore-324. Finansētājs: BiodivERsA. LZD 

biologs: vadošais pētnieks.



Vairāk projekti

2022-2025. LZP Project: Ecological and 

socioeconomic thresholds as a basis for defining 

adaptive management triggers in Latvian pond 

aquaculture. Nr.lzp-2021/1-0247. Finansētājs: 

Latvijas zinātnes padome. Izpildītājs: DU. LZD 

biologs: vadošais pētnieks.

2021-2022. LVAFA Projekts: Abiniekiem nāvējošas 

slimības – hitrīdijmikozes ietekmes uz Latvijas 

abinieku populācijām novērtēšana. Projekta 

reģistrācijas Nr.1-08/160/2020. Finansētājs: Latvijas 

Vides Aizsardzības Fonda administrācija. Izpildītājs: 

DU. LZD biologs: pētnieks.

ZOODĀRZS

LZD dzīvnieki un cilvēki ir līdzvērtīgie partneri draudzīga saskarsmē: 

dzīvnieki skatās cilvēkus, cilvēki skatās dzīvniekus.

Draudzīga saskarsme

Apmeklētājiem daļa LZD dzīvnieku paliks nepamanīta – voljēri ir 

izveidoti tā, ka dzīvniekus tajos atrast nav viegli: tāpat kā dabā, tas 

ir atkarīgs no pašu apmeklētāju vērīgajām acīm un no dzīvnieka 

vēlmes.

Daba nav veikals

Dzīvnieku un cilvēku saskarsme notiek Latgales zoodārza 

speciālistiem (galvenais dizaineris un darbu vadītājs Dr.biol. 

V,Vahruševs, foto) speciāli izveidotajā vienotā dabai līdzīgā vidē.

Vienota dabas vide

LZD ekspozīcijā mīt tikai eksotiskie zookultūras dzīvnieki un tajā 

nav dzīvnieku no Latvijas, lai tos ieraudzītu, dodieties Latvijas 

mežos un purvos.

Latvija – Latvijā! 

 LZD nav dzīvnieku, noķertu dabā, visi dzīvnieki ir no zookultūras un 

paaudzēm ilgi dzīvo blakus cilvēkam, kā mājas kaķīši.


Lielākā LZD dzīvnieku daļa ir dzīvnieki, kas kļuva nevajadzīgi saviem 

saimniekiem uz dzīvo pie mums patversmē.

Neviens dzīvnieks neatrodas nebrīvē

Latgales zoodārza sasniegumi 
ekoloģiskā izglītošanā
LZD izveidots atbilstoši autorkoncepcijai: Latgales zoodārzs ir dzīvnieku un cilvēku 

draudzīgās saskarsmes dabai atbilstošā vienotā vide, kuras pamatprincipi ir:

Par Mums
Latgales Zoodārzs (LZD) ir Daugavpils pašvaldības iestāde, izveidots 1992.g., kas, 

saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas likumdošanu par zoodārzu darbību, 

sadarbībā ar Eiropas zinātniskām iestādēm un fondiem sekmīgi realizē Eiropas 

zoodārzu funkcijas ekoloģiskā audzināšanā, zinātnē un dabas aizsardzībā.


LZD nav dzīvnieku, noķerto dabā. Visi mūsu dzīvnieki ir no zookultūras un, līdzīgi 

kaķiem un suņiem, paaudzēm dzīvo blakus cilvēkiem.
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